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ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด เมื่อวันที่ 14 เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด
และให้ใช้ข้อบังคบัฉบับนี้แทนซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ. 2566 
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนให้ยกเลิก

ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผล
บังคับใช้ 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
  (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ 

ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่    

กิจการของสหกรณ์ 
  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติก าหนด 
  (11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ

บุคคลอ่ืนใด 
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ข้อบังคับ 

 สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  
พ.ศ. 2566 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
                   ชื่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  

     SILPAKORN UNIVERSITY SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งส านักงาน(ใหญ)่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ 

        อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
                                                    รหัสไปรษณีย์ 73000 
  

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส านักงานได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร 
โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศ
ไว้ที่ส านักงานของสหกรณ์เดิม ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอ าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์1      ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ  ดังนี้ 
วงกลมวงใน เป็นรูปพระพิฆเนศวร์ ประทับภายในวงกลม     
ตรงกลางขอบระหว่างวงกลมในและนอก เป็นชื่อ          
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด เป็นข้อความ
ครึ่งวงกลม 
 

 
 
 

                                         
1 ตราของสหกรณ์ท่ีก าหนดขึ้นถือใช้จริงในข้อบังคับต้องตรงกับท่ีใช้ประทับตราในการท านิติกรรมและมีสีเดียว 
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หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 

  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการด ารงชีพ 
  (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืน สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร

ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ านาจกระท าการ 

ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่    

กิจการของสหกรณ์ 
  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติก าหนด 
  (11) ด าเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ

บุคคลอ่ืนใด 
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ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้ ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิก
ที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 43 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตนคณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 60 เดือนหรือ
เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน จะงด
ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติโดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย และอ่ืน ๆ 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกโดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
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 (15) กระท าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย จ านองหรือรับจ านอง 
จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
(4) สะสมทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หุ้น 
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละ สิบ บาท2 
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก

ตามอัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่ายควบ

กับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ านาญ  ตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ยกเว้นการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก ตาม ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหัก
กลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือ
เงินค่าหุ้นนั้น  

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัด
หุ้นของสมาชิกผู้นั้น  

                                         
2 เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ตามความเหมาะสม และสัมพันธ์กับข้อ 6 
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ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้ ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิก
ที่โอนย้ายสังกัดตามข้อ 43 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นน าเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตนคณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 60 เดือนหรือ
เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 300,000 บาท และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน จะงด
ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกช าระเต็มมูลค่าแล้วให้
สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 

คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท าแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติโดยให้ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 

เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับการจ่าย และอ่ืน ๆ 

ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อ 11 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน มีดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกโดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
(2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
(3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน 
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค าพิพากษาของสหกรณ์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 12 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ าจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
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เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุ วัตถุประสงค์แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทีใ่ห้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง

และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกัน
ช าระเปน็งวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า

ประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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สมาชิกของสหกรณ์หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การให้เงินกู้ 

ข้อ 13 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ ล าดับแห่งการให้เงินกู้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช าระหนี้ 
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการท า
ธุรกรรมด้านสินเชื่อหรอืการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก         
นายทะเบียนสหกรณ ์

สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ 

ข้อ 14 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือ
การอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 15 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็นรีบด่วน และ

มีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เพ่ือการอัน

จ าเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความม่ันคงหรือเพ่ือการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการด าเนินการอาจให้
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เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุ วัตถุประสงค์แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 17 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา
ทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทีใ่ห้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง

และผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ

ช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกัน
ช าระเปน็งวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวนงวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่) 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
ข้อ 20 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ า

ประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก าหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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ข้อ 25 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการต้องน าเสนอ
งบการเงินประจ าปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ  
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปีไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงินประจ าปีพร้อม
ทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์4 สหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นซึ่ง
ทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการ
เกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก และจัดท าสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

สหกรณ์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 28 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่ง
จากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ห รือให้ส่ง

                                         
4 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
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ข้อ 21 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโดย
วิธีอ่ืนใดส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ 
จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 20 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 22 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพ่ือให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจ านองซึ่ง 

สหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการรวมเป็นสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้นต้อง
ประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญด้วย 

ข้อ 23 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการต้องด าเนินการในทางอันสมควรเพ่ือให้
การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระท าที่ส านักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มี
กรณีอันจ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ 24 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการมีหน้าที่ท าบัญชีตามแบบและรายการ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่ส านักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 3 

                                         
3 ระบุวันท่ีให้ชัดเจน เช่น สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม เป็นต้น 
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ข้อ 25 การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการด าเนินการต้องน าเสนอ
งบการเงินประจ าปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อ  
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจ าปี และส่งส าเนารายงานประจ าปีกับงบการเงินประจ าปีไป
ยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน งบการเงินประจ าปีพร้อม
ทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดูได้
โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์4 สหกรณ์ต้องจัดท าทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นซึ่ง
ทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการ
เกี่ยวกับการถือหุ้นของสมาชิก และจัดท าสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 

สหกรณ์ต้องส่งส าเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

การตรวจสอบบัญชีและการก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 27 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด โดย
ผู้สอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 28 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับค าสั่ง
จากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ห รือให้ส่ง

                                         
4 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดท าทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
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ทุนส ารอง 
ข้อ 31 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้น าเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความก็ให้
สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 30 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี 
หรือปรากฎว่าจ านวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนส ารองทั้งสิ้น 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้า
บัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกได้

ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

ก. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งรับเงินเดือนเป็นรายเดือนประจ าหรือเงินรายได้โครงการพิเศษ  หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ   

ข . เป็นข้าราชการบ านาญ  หรือลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือน  สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในส านักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาท างานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามค าสั่งและอ านวยความสะดวกให้ความ
ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ค าชี้แจงตามสมควร 

ข้อ 29 การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามแบบรายการและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 30 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิให้จัดสรรเป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็น
เงินปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
    (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการช าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ส าหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 
    (3) เป็นเงินโบนัสแกก่รรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
    (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่
มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพ่ือจ่ายเป็นเงินปัน
ผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
    (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
    (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
    (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ 
    (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ  
    (9) ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น 

5การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ก าหนดระเบียบส าหรับ
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ  

                                         
5 ปรับปรุงข้อความ “ทุน” ให้สอดคล้องกับชื่อทุนข้อ (4) (5) (6) (7) (8) แต่เจตนารมณ์ก็ยังเป็นทุนสะสมตาม มาตรา 60 



~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  11 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ทุนส ารอง 
ข้อ 31 ที่มาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 30 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด ให้น าเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินนั้นสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 

จ านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายุความก็ให้
สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นทุนส ารอง 

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรร
ตามข้อ 30 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี 
หรือปรากฎว่าจ านวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็น
ทุนส ารองทั้งสิ้น 

ข้อ 32 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนส ารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปัน
กันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 

ทุนส ารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรรเข้า
บัญชีทุนส ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

หมวด 5 
สมาชิก 

ข้อ 33 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกได้

ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
ข้อ 34 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

ก. เป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งรับเงินเดือนเป็นรายเดือนประจ าหรือเงินรายได้โครงการพิเศษ  หรือเป็น
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ   

ข . เป็นข้าราชการบ านาญ  หรือลูกจ้างประจ ารับบ าเหน็จรายเดือน  สังกัด
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
ข้อ 38 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 34 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 35 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย

คนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้อง
ท าเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้   

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาท
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 47 และข้อ 48 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสีส่ิบห้าวนั7 ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น

                                         
7 สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 

~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  12 
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ค. เป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่ได้รับเงินเดือนประจ าและหัก ณ ที่จ่ายได้  หรือเงิน
รายได้โครงการพิเศษสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

ข้อ 35 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 39) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไว้โดยต้องมีหัวหน้างานของผู้สมัครคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
หัวหน้างานหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ 
ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก 6ซึ่งมาประชุม 

ข้อ 36 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ หนึ่งร้อย บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 37 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามจ านวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง 

    (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

                                         
6 สหกรณ์ใดไม่ประสงค์ประชุมโดยผู้แทนสมาชิกให้เอาออก 



~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  13 
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(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
ข้อ 38 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการด าเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 39 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 34 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดใน ข้อ 35 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 37 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 40 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใด
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 41 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลาย

คนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้วก็ต้อง
ท าเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้   

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาท
ของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 47 และข้อ 48 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสีส่ิบห้าวนั7 ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น

                                         
7 สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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(4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้
ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  
ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 46 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 47 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทาง
บัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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ค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี 
เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระท า

โดยประมาท 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 34 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 34 (3) ที่โอน หรือย้าย 

หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 43 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด 
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิดถ้ามิได้
ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช าระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 
สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 44 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน
เงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
กรรมการด าเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตาม
ความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 45 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้
โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(2) น าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่ 

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(4) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้
ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์  
ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

ข้อ 46 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ หรือมีค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก  ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่ม
ทราบโดยเร็ว 

ข้อ 47 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่าย
คืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทาง
บัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากงานประจ าตามข้อ 34 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50 สมาชิกสมทบ8 สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
(3)   ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือ 
 ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 34 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ  
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

ข้อ 52 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ       
51 (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนด
ในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ หนึ่งร้อย บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การช าระค่าหุ้น การแจ้งยอดจ านวนหุ้น และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ 
หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม ส าหรับการถือหุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                                (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
                                         
8 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 
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ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 42 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้ นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้ว
น ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ   

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 48 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกตามข้อ 47 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จ ากัดเพียงไม่เกิน

จ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
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หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50 สมาชิกสมทบ8 สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้า
เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ า 

ข้อ 51 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
(3)   ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือ 
 ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 34 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ  
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

ข้อ 52 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ       
51 (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนด
ในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ หนึ่งร้อย บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่
เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การช าระค่าหุ้น การแจ้งยอดจ านวนหุ้น และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ 
หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม ส าหรับการถือหุ้นเพ่ิมให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
                                (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
                                         
8 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 
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ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน        
สี่สิบห้าวัน9 ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 58 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท า

โดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 59 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ 
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ ์
(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์  หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า

โดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 

ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

                                         
9 สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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(3) สิทธิในการฝากเงินกับสหกรณ์ทุกประเภทเงินฝาก 
(4) สิทธิในการกู้เงินของสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิก

สมทบรายนั้น ๆ  
(5) เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

(ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                      (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการด าเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
(5) สิทธิในการรับสวัสดิการใด ๆ 

ข้อ 56 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 57 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ

หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตายโดยมอบ
ไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ต้องท า
เป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และ
สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่
สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก าหนดในข้อ 61 และข้อ 62 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบส าเนามรณบัตรที่ทาง
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ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน        
สี่สิบห้าวัน9 ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก าหนดอายุความฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 
การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ข้อ 58 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระท า

โดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 59 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ 
โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(2) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ ์
(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่า

โดยประการใด ๆ 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 

ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

                                         
9 สามารถปรับเปลี่ยนจ านวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 
(1) คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  
(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เพ่ือพิจารณาแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน 10 ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการด าเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ   
ค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 66 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก 11ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก 
19ทราบด้วย   

ข้อ 67 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิก19จะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 68 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 67 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก 21ร้องขอให้เรียก
ประชุม เมื่อมีสมาชิก21มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก21ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก21ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อ
มีสมาชิก21มาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 67 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
                                         
10 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะก าหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 
11 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะก าหนดเรื่องผู้แทนสมาชิก ให้ตัดข้อน้ีออก 
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ข้อ 61 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย
ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 58 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
สมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ าปี และให้ค านวณเงินค่าหุ้นจ่าย
คืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สิน
ทั้งสิ้นแล้วน ามาเฉลี่ยโดยใช้จ านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค านวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องค านวณ
มูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 62 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 
(1) คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  
(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจ านวนทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว เพ่ือพิจารณาแผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน 10 ลงลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการด าเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับ   
ค าร้องขอ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้
นายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ข้อ 66 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิก 11ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการ
ประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  
ท้ังน้ี ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก 
19ทราบด้วย   

ข้อ 67 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิก19จะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
ข้อ 68 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 67 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิก 21ร้องขอให้เรียก
ประชุม เมื่อมีสมาชิก21มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิก21ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า
สามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก21ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อ
มีสมาชิก21มาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 67 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
                                         
10 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะก าหนดเรื่องผู้แทนสมาชิกไว้ ให้ตัดข้อความท่ีเกี่ยวข้องกับผู้แทนสมาชิกออก 
11 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะก าหนดเรื่องผู้แทนสมาชิก ให้ตัดข้อน้ีออก 
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หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 70 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดย
ใช้วิธีสรรหามาจากสมาชิกในแต่ละเขต เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง ส่วนที่
เหลือเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่
ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จนกว่าสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 

ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการอาจขอให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาร่วมด าเนินการจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้ ค่าใช้จ่ายใน
จัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่ายตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 

การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับเท่านั้นเว้นแต่มีเหตุอัน
จ าเป็นและส าคัญไม่อาจลงคะแนนลับได้ หรือในกรณี ที่มีผู้สมัครเท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง ก็ให้ลงคะแนน
โดย วิธียกมือ ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมใหญ่ 

หลักเกณฑ์หรือการบริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงวันประกาศ       
ผู้ได้รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
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ข้อ 69 อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ

ด าเนินการและผลการตรวจสอบประจ าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) ก าหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6) ก าหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  หรือแผนปรับปรุง

การด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
(8) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ

ด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
(9) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั้งหรือเป็นสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ์ 
(11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามค าสั่งหรือหนังสือหรือค าแนะน าของนายทะเบียน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 
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หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ข้อ 70 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดย
ใช้วิธีสรรหามาจากสมาชิกในแต่ละเขต เพ่ือน าเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการ
สรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง ส่วนที่
เหลือเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่
ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จนกว่าสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 

ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการอาจขอให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาร่วมด าเนินการจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้ ค่าใช้จ่ายใน
จัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่ายตามมติของคณะกรรมการด าเนินการ 

การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับเท่านั้นเว้นแต่มีเหตุอัน
จ าเป็นและส าคัญไม่อาจลงคะแนนลับได้ หรือในกรณี ที่มีผู้สมัครเท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง ก็ให้ลงคะแนน
โดย วิธียกมือ ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมใหญ่ 

หลักเกณฑ์หรือการบริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงวันประกาศ       
ผู้ได้รับเลือกตั้งให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
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(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี28 

(13) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(14) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด น้อยกว่า 1 ปี นับถึง

วันปิดรับสมัคร  
ข้อ 72 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่

ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
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ข้อ 71 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ 
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์12 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่26 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม26 
(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี

ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทาง

แพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้
ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย13  

(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ       
ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณ1ี4 

   (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิด
กฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน28 

   (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย28 
   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม

สหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง28 
                                         
12 ตามความในมาตรา 52 (5) (6) และ (7) แก้ไขโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

13 ท่ีประชุมใหญ่สามารถมีมติให้เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีเป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซ่ึงก าหนดเกิน
กว่าท่ีมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ สามารถกระท าได้ ตามค าพิพากษาศาลปกครองขอนแก่น คดี
หมายเลขแดง ท่ี 157/2562 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 และไม่มีการอุทธรณ์ 
14 ตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขนาด
เล็กให้ก าหนดต้ังแต่ข้อ 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (14) ส่วนข้ออื่นๆจะพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมก็ได ้กรณีสหกรณ์ขนาด
ใหญ่สามารถก าหนดได้ทุกข้อ) 
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(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี28 

(13) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(14) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด น้อยกว่า 1 ปี นับถึง

วันปิดรับสมัคร  
ข้อ 72 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่

ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย การเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
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เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด าเนินการมีเหตุตาม (7) 
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ครั้งนั้น เลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้ งคณะ และอยู่ ในต าแหน่งได้ เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 75 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (6) ) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่
ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการ
ที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน 
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 76 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มี      
กิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 77 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์30 

(2) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด30 
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ข้อ 73 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะ 
ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับ
ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการ
ด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินแทนต าแหน่งที่ว่างลงตาม
วาระ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกนั 

กรณีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในต าแหน่งประสงค์จะ
ลงสมัครรับเลือกตั้งในต าแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการเดิมของตน
เสียก่อนและให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ15 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการด าเนินการที่ ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคแรกมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 74 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ หรือลาออก

ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 

                                 (4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71  
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการด าเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

                                         
15 กรณีสหกรณ์ประสงค์รับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการไว้ล่วงหน้าควรก าหนดข้อความดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ หากไม่
ประสงค์รับสมัครล่วงหน้า สามารถเอาออกทั้งวรรคได้ 
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เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการด าเนินการมีเหตุตาม (7) 
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด าเนินการรายนั้นต้องพ้นจากต าแหน่ง 

กรณีท่ีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุม
ใหญ่ครั้งนั้น เลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้ งคณะ และอยู่ ในต าแหน่งได้ เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด าเนินการชุดแรก 

ข้อ 75 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (6) ) ให้กรรมการด าเนินการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่
ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการด าเนินการ
ที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น
โดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน 
เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการท าหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่
เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืนขึ้นท าหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 76 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มี      
กิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 77 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์
กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์30 

(2) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนิน
กิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด30 
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(19) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
                                 (20) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 

(21) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(22) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(23) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(25) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(26) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(27) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม

ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(28) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก าหนดไว้ 

ข้อ 78 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท า
การหรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้ เสื่อม
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
 

คณะกรรมการอื่น 
ข้อ 79 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจาก

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ง
กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
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(3) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ30 
(4) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่ส าคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่าง

รวดเร็วและมีกระบวนการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์30 

(5) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน
และสถาบันการเงิน และการค้ าประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ30 

(6) พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดอ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจ าเป็น30 
          (7)   ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้30 

(8)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 

(9)   พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ 
                                    (10) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(11) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ า
ประกันในฐานะส่วนตัว 

(12) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(13) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจ าปีและ

รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
(14) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(15) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี16หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงาน

ของสหกรณ ์หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  
                                 (16) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการ
เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
                         (17) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(18) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท างานเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ ์

                                         
16 ให้คณะกรรมการด าเนินการกลั่นกรอง แผนปรับปรุงการด าเนินงานตามมาตรา 16 (4) แก้ไขโดยมาตรา 7                              
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  29 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(19) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ 
ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
                                 (20) พิจารณาก าหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 

(21) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(22) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
(23) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ

บรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
(25) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน

สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(26) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน

สอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
(27) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม

ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
(28) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่

ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นก าหนดไว้ 

ข้อ 78 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท า
การหรืองดเว้นกระท าการ หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนท าให้ เสื่อม
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

 
 

คณะกรรมการอื่น 
ข้อ 79 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการจาก

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ง
กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 



~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  31 
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คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง

เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตก
เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามข้อ 71 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ 83 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด าเนินการ จ านวนไม่เกินห้าคน โดยให้มี
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในต าแหน่ งได้ เท่ าที่ ก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  30 
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ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 

คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการอ านวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอ านวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ข้อ 80 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้ด าเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค าสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา
เงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้
อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการพิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์  เสนอต่อ

คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการมอบหมาย 
ข้อ 81 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จาก

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
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คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 82 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์  
รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

(3) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง

เงินงวดช าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตก
เป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้ตามข้อ 71 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจ าทุกเดือน 

ข้อ 83 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจตั้ ง
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด าเนินการ จ านวนไม่เกินห้าคน โดยให้มี
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ ในต าแหน่ งได้ เท่ าที่ ก าหนดเวลาของ
คณะกรรมการด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จ านวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน 
คณะกรรมการด าเนินการทัง้คณะหรือต าแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่ประชุม  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 87 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

สมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน

เรื่องนั้นไม่ได ้
ข้อ 88 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ ์

การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้ก าหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดนั้น 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได ้

รายงานการประชุม 
ข้อ 89 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ

การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับ เลขานุการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ 
อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวัน 
หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ข้อ 90 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  และ (12) หรือเป็นที่
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ข้อ 84 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้ง
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ด าเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน

อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งใน

และนอกประเทศ เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม 

คณะอนุกรรมการ 
ข้อ 85 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ าเป็นแก่การด าเนินงาน คณะกรรมการด าเนินการอาจมี

ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ17 

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ 86  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้

ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง  เป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

                                         
17 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอาจประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และ
เลขานุการอนุกรรมการ (ไม่นับรวมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเข้าเป็นองค์ประชุม) 
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ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน 
คณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือต าแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่ประชุม  

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 87 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 

สมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน

เรื่องนั้นไม่ได้ 
ข้อ 88 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่  หรือที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ ์
(4) การเลิกสหกรณ์ 

การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้ก าหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตาม
ข้อก าหนดนั้น 

ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงใน
เรื่องนั้นไม่ได้ 

รายงานการประชุม 
ข้อ 89 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  หรือ

การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม  และให้ประธานในที่ประชุมกับ เลขานุการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ 
อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินการต้องจัดท าให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวัน 
หมวด  9 

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ข้อ 90 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)  และ (12) หรือเป็นที่
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(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ 

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการก าหนด 
(18) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ า

ประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อ 93 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ

กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนด

ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ ์
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 94 การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  
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ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องท าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็น
หลักฐานและให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก าหนด
ไว้ในข้อ 92 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 
การแต่งตั้งหรือจ้าง การก าหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของผู้จัดการ 

ข้อ 91 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการได้สองวิธี คือ มีก าหนดระยะเวลา
จ้างหรือไม่มีก าหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ 

ข้อ 92 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการ
ทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและ
ชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท าเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน   

พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดในระเบียบของ

สหกรณ์รวมถึงก าหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ 

(10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปีและรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
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(11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

(12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ 

สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่

ทางราชการก าหนด 
(18) ค้ าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ า

ประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของ

สหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระท าเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อ 93 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ

กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
(4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง หรืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนด

ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ ์
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้

กระท าการหรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 94 การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  
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น าเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวนหนึ่งคน  

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 102 (2) (3) (4) 
หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ 101 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีบัญชีสหกรณ์20 เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง   

ข้อ 102 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น     
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการด าเนินการและให้

มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   
ข้อ 103 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ

ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการใน
การด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   

                                         
20 ระบุจ านวนปีให้ชัดเจน และต้องไม่เกิน 3 ปี 
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ข้อ 95 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ18 ถ้าต าแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ง
ให้ผู้ใดด ารงต าแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ 
หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 96 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและห นี้สิน   
ตลอดจนจัดท างบการเงิน ของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

ข้อ 97 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อ่ืนตามความจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 
(1) (2) (3) (4)19 หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

หมวด 10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 98 ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถ
และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 
จ านวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่
ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้
ในรายงานประจ าปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 99 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้ง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวนหนึ่งคน  

ข้อ 100 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้
ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดเพ่ือ

                                         
18 โปรดตรวจสอบต าแหน่งท่ีปรากฏในข้อน้ี ให้สัมพันธ์กับระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยข้อบังคับการท างาน หรือระเบียบสหกรณ์ฯ 
ว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีฯ 
19 ก าหนดให้สอดคล้องกับข้อ 75 (บางข้อ) 
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น าเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส ารอง จ านวนหนึ่งคน  

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 102 (2) (3) (4) 
หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส ารองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อ 101 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีบัญชีสหกรณ์20 เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้ก าหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้
ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด ารงต าแหน่งของผู้แทน
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด ารงต าแหน่ง   

ข้อ 102 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น     
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการด าเนินการและให้

มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   
ข้อ 103 อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการ

ด าเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการใน
การด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้   

                                         
20 ระบุจ านวนปีให้ชัดเจน และต้องไม่เกิน 3 ปี 
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ข้อ 106  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค าชี ้แจง

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือนและจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 107 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป

ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

กรณีท่ีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลง
ลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก ทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือ
ค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
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(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการเพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ส านักงาน
สหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป
อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

(5) ตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการด าเนินงานที่ได้รับแจ้งจากส านักงานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 

ข้อ 104 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจ าเดือนและประจ าปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจ าเดือนที่ผ่านมาเข้าร่วม
ประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการด าเนินการทันทีเพ่ือด าเนินการแก้ไข และให้จัดส่ง
ส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และส านักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่อง
ของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
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ข้อ 106  สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
(1) อ านวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้ค าชี ้แจง

ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) ก าหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือนและจัดท าหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ข้อ 107 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
(1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไป

ยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
(2) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการ

พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น   

กรณีท่ีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิก หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลง
ลายมือชื่อท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมท าได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก ทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี 

(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้ก าหนดระเบียบ หรือ
ค าสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือ
ปฏิบัติ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ 
เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
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ช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชี
จ่ายตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 30 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 113 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้22 
ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด อยู่ก่อน

วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปโดยมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด จนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ 

ให้กรรมการด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด อยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นกรรมการด าเนินการต่อไปจนครบวาระตามที่ก าหนด 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ
           (………………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการ 
           (………………………………………………….) 
เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจน
ค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

                                         
22 ใช้ส าหรับมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่สหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ให้ตัดออก 

~ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด หน้า  40 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ 
(9) ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก21  
(13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   
(14) ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้

บังคับได้  
ระเบียบใน (13) ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  
ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้ว ให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียน

สหกรณ ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 
ข้อ 109 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือ

เสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 17 และข้อ 108 (4) (5) แต่มิได้รับ
ช าระตามเรียก คณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 

ข้อ 110 การตีความในข้อบังคับ  ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอค าวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือ
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยนั้น 

ข้อ  111 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซึ่งมาประชุม 
ข้อ 112 การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช าระ

บัญชีโดยจ าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและ

                                         
21 ตามกฎกระทรวง การด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
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ช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู้ช าระบัญชี
จ่ายตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 30 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่
สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 30 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ช าระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 113 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์มา
ใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

บทเฉพาะกาล 
นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้ก าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามข้อบังคับนี้22 
ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด อยู่ก่อน

วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปโดยมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด จนกว่าจะขาดจากสมาชิกภาพ 

ให้กรรมการด าเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด อยู่ก่อน
วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นกรรมการด าเนินการต่อไปจนครบวาระตามที่ก าหนด 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ
           (………………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการ 
           (………………………………………………….) 
เหตุผล  ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจน
ค าสั่ง ระเบียบ หรือค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 

                                         
22 ใช้ส าหรับมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่สหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ให้ตัดออก 



ข้อ 59 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ ... 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(2) ไม่ลงลายมือช่ือ... 
(3) ไม่ปฏิบัติ... 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์... 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ... 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ ... 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือ... 
(2) ไม่ปฏิบัติ... 
(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์... 
 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ... 

ให้สอดคล้องกับการ
ให้ออกจากสหกรณ์ 
ของสมาชิกสามญั 

ข้อ 74 คณะกรรมการด าเนินการ  ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการด าเนินการ
อีก.……….…คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดย
กรรมการอย่างน้อย...........คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ
ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้าน
อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระท าโดยวิธี 
........... และให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ 70 คณะกรรมการด าเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการด าเนินการอีก
สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยใช้วิธี
สรรหามาจากสมาชิกในแต่ละเขต เพื่อน าเสนอที่ประชุม
ใหญ่ เลื อกตั้ ง เป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตาม
ห ลั ก สู ต ร ใน ด้ า น ดั งก ล่ า ว ห รื อ ด้ า น อื่ น ต าม ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กั น  ณ  ส านั ก งาน ส ห ก รณ์  ห รื อ ป ระ ก าศ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการ
ด าเนินการว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
สรรหากรรมการด าเนินการ เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการ
คนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการมี
อ านาจหน้าที่บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยง
ธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จนกว่าสหกรณ์จะประกาศ
รายช่ือกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการ

ด าเนินงานของ
สหกรณ์ และเกิด

ความชัดเจนในการ
ปฎิบัติ และเป็นไป

ตามหนังสือ
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ท่ี กษ 
0216/28227 ลง
วันท่ี 30 ตุลาคม 

2544 เรื่อง ตอบข้อ
หารือเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์

ข้อความและเหตุผลที่แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

ร่างข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด แก้ไขเพ่ิมเติมจากร่างข้อบังคับท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 

เหตุผล 

ข้อ 6 การถือหุ้น ... 
เงินได้รายเดือน... 
ถ้าสมาชิก... 
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตน

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 
 
 
เมื่อสมาชิกภาพ... 

 

ข้อ 6 การถือหุ้น ... 
เงินได้รายเดือน... 
ถ้าสมาชิก... 
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตน

เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ ยกเว้นการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก ตาม ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

เมื่อสมาชิกภาพ... 
ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่

สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดหุ้น
ของสมาชิกผู้นั้น  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในขอ้บังคับ

เกี่ยวกบัการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็น

สมาชิกของสหกรณ์   
ออมทรัพย ์พ.ศ. 2565 

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน … 
 

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน … 

เมื่ อ ส ม า ชิ ก มี ค า ข อ เป็ น ห นั งสื อ แ ล ะ
คณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระ
ค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตนคณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิก
นั้นมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการปฎิบตั ิ

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ … 

สหกรณ์… 

ให้สหกรณ์… 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวใน
วรรคแรกก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น 
เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับ
อนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

ข้อ 26 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ … 

สหกรณ์… 

ให้สหกรณ์… 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรค
แรกก่อนได้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงิน
ฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

เพื่อให้เกิดความ
รัดกุมและรอบคอบ
ในการให้ข้อมูลของ

สหกรณ ์

ข้อ  54 สิทธิและหน้าที่ ในฐานะสมาชิก
สมทบ ... 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  ... 
(ข)  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  ... 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธ ิ... 

 

ข้อ  55 สิทธิและหน้าที่ ในฐานะสมาชิก
สมทบ ... 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ ... 
(ข)  หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ ... 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ... 

                       (5) สิทธิในการรับสวสัดิการใด ๆ 

 

เนื่องจากทุนในการ
จัดสวสัดิการต่าง ๆ 
ยังไม่เพียงพอและ
ครอบคลมุ 
 
 



ข้อ 59 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ ... 

(1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

(2) ไม่ลงลายมือช่ือ... 
(3) ไม่ปฏิบัติ... 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์... 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ... 

ข้อ 60 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิก
สมทบ ... 

(1) ไม่ลงลายมือช่ือ... 
(2) ไม่ปฏิบัติ... 
(3) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์... 
 
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการ... 

ให้สอดคล้องกับการ
ให้ออกจากสหกรณ์ 
ของสมาชิกสามญั 

ข้อ 74 คณะกรรมการด าเนินการ  ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการด าเนินการ
อีก.……….…คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดย
กรรมการอย่างน้อย...........คน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้าน
การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ
ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้าน
อื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระท าโดยวิธี 
........... และให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส ์

ข้อ 70 คณะกรรมการด าเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการด าเนินการอีก
สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยใช้วิธี
สรรหามาจากสมาชิกในแต่ละเขต เพื่อน าเสนอที่ประชุม
ให ญ่ เลื อก ต้ั งเป็ นประธานกรรมการ กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคล
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการของ
สหกรณ์ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

สหกรณ์ต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตาม
ห ลั ก สู ต ร ใน ด้ า น ดั งก ล่ า ว ห รื อ ด้ า น อื่ น ต าม ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กั น  ณ  ส านั ก งาน ส ห ก รณ์  ห รื อ ป ร ะ ก าศ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการ
ด าเนินการว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการจ านวนไม่เกินเจ็ดคน 
เป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
สรรหากรรมการด าเนินการ เลือกกันเองให้มีประธานกรรมการ
คนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง ส่วนที่เหลือเป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการมี
อ านาจหน้าที่บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้ ง
กรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเที่ยง
ธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกที่มาประชุมใหญ่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง จนกว่าสหกรณ์จะประกาศ
รายช่ือกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทการ

ด าเนินงานของ
สหกรณ์ และเกิด

ความชัดเจนในการ
ปฎิบัติ และเป็นไป

ตามหนังสือ
กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ท่ี กษ 
0216/28227 ลง
วันท่ี 30 ตุลาคม 

2544 เรื่อง ตอบข้อ
หารือเกี่ยวกับการ

เลือกตั้ง
คณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ ์



ข้อ 101 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) – (3)… 
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือ

ครบก าหนดตามสัญญาจ้างสุดแต่เง่ือนไขใดถึงก าหนด
ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(5) – (6)… 

ข้อ 93 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) – (3)… 
(4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

หรืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนด
ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(5) – (6) 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการ
ก าหนดข้อบังคับ

เกี่ยวกบัการพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้จัดการ

สหกรณ์ 2565  

ข้ อ  107 ที่ ป รึ ก ษ า  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

 ผลประโยชน์…. 
 

ข้อ 98 ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ
อาจเชิญบุคคลซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  เพื่อให้ความเห็น
แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จ านวนไม่
เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
 ผลประโยชน์… 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและการ

ด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จ ากัด และ
เป็นผู้มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ในองค์กร
เป็นที่ประจักษ์เป็น

อย่างด ี

ข้อ 117 ระเบียบของสหกรณ์ … 

(1) – (3) … 

(4) - (8) … 

(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน 

(10) - (12) … 

(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์

ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้  

ส่วนระเบียบอื่น… 

 

ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ … 

(1) - (3) … 

(4) - (7) … 

(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้าง
ของสหกรณ ์

(9) ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน 

(10) – (12) … 

(13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบคุคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   

(14) ระเบียบอื่น ๆ… 

ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (5) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้  

ระเบียบใน (13) ต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  

ส่วนระเบียบอื่น… 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสหกรณ์   

ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จ ากัด  

ถ้ามีความจ าเป็นคณะกรรมการสรรหา
กรรมการด าเนินการอาจขอให้คณะกรรมการด าเนินการ
แต่งตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาร่วมด าเนินการ
จัดการสรรหา และจัดการเลือกต้ังด้วยก็ได้ ค่าใช้จ่ายใน
จัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่ายตามมติ
ของคณะกรรมการด าเนินการ 

การออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
ให้กระท าโดยวิธีลงคะแนนลับเท่านั้นเว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็น
และส าคัญไม่อาจลงคะแนนลับได้ หรือในกรณี ที่มีผู้สมัคร
เท่ากับจ านวนกรรมการที่ว่างลง ก็ให้ลงคะแนนโดย วิธียกมือ 
ระหว่างเวลาที่สมาชิกใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตั้งให้ถือเป็น
วาระหนึ่งของการประชุมใหญ่ 

หลักเกณฑ์หรือการบริหารจัดการสรรหา และ
จัดการเลือกตั้ง ตั้งแต่การรับสมัครจนถึงวันประกาศ ผู้ได้รับ
เลือกตั้ง ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

ข้ อ  75 ห้ ามมิ ให้ บุ คคล ซ่ึ งมี ลั กษณ ะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 

(1) – (12)… 

(13) เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 

ข้ อ  7 1 ห้ ามมิ ให้ บุ คคล ซ่ึ งมี ลั กษณ ะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 

(1) – (12)… 

(13) เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 
(14) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จ ากัด น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  

เพื่อให้มีความเข้าใจในบริบท
ของสหกรณ์ฯก่อนจะท า

หน้าที่กรรมการ และเป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ที่ กษ 1110/8617 
ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2542 
เรื่อง ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อ 81 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ … 

(1) – (14)…  
(15) เสนอแผนงานและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ
สหกรณ์  

 
                                     (16) – (28)…   

ข้อ 77 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ … 

(1) – (14)…  
(15) เสนอแผนงานและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ
สหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  

(16) – (28)…  

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในขอ้บังคับ

เกี่ยวกบัการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ พ.ศ. 2565 

ข้อ 100 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ … 

(1) – (10)… 

(11) จั ด ท า แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสหกรณ์  

 
 

(12) – (19)… 

ข้อ 92 อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ … 

(1) – (10)… 

(11) จั ด ท า แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) – (19)… 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในขอ้บังคับ

เกี่ยวกบัการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออม

ทรัพย์ พ.ศ. 2565 



ข้อ 101 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) – (3)… 
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์หรือ

ครบก าหนดตามสัญญาจ้างสุดแต่เง่ือนไขใดถึงก าหนด
ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(5) – (6)… 

ข้อ 93 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้

(1) – (3)… 
(4) ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

หรืออายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดถึงก าหนด
ก่อน และให้พ้นจากต าแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชีที่อายุ
ครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(5) – (6) 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการ
ก าหนดข้อบังคับ

เกี่ยวกบัการพ้นจาก
ต าแหน่งของผู้จัดการ

สหกรณ์ 2565  

ข้ อ  107 ที่ ป รึ ก ษ า  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมี
ความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของ
สหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ จ านวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

 ผลประโยชน์…. 
 

ข้อ 98 ที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ
อาจเชิญบุคคลซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์  เพื่อให้ความเห็น
แนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ จ านวนไม่
เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
 ผลประโยชน์… 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและการ

ด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จ ากัด และ
เป็นผู้มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ในองค์กร
เป็นที่ประจักษ์เป็น

อย่างด ี

ข้อ 117 ระเบียบของสหกรณ์ … 

(1) – (3) … 

(4) - (8) … 

(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน 

(10) - (12) … 

(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์

ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้  

ส่วนระเบียบอื่น… 

 

ข้อ 108 ระเบียบของสหกรณ์ … 

(1) - (3) … 

(4) - (7) … 

(8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีและลกูจ้าง
ของสหกรณ ์

(9) ระเบียบว่าด้วยว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน 

(10) – (12) … 

(13) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบคุคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   

(14) ระเบียบอื่น ๆ… 

ระเบียบใน (1) (2) (3) และ (5) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้  

ระเบียบใน (13) ต้องได้รับความเหน็ชอบ
จากท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  

ส่วนระเบียบอื่น… 
 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสหกรณ์   

ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร จ ากัด  



 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   
พ.ศ.2566 

---------------------- 
เพ่ือให้การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความในมาตรา 43 (9) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ. ……………… ข้อ 
………………….. มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการชุ ดที่  ……ครั้ งที่  ………….. เมื่ อ วันที่  ……………………..              
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ………………… เมื่อวันที่ …………………. ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.2566  ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  ว่าด้วยการ    
สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2566”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง  มต ิหรือข้อตกลง อ่ืน
ใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ผู้สมัคร” หมายถึง สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสรรหาสมาชิก

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
 

บทเฉพาะกาล 

นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ … 

 

บทเฉพาะกาล 

นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ … 

ให้ ผู้ที่ เป็นสมาชิกสมทบตามข้อบั งคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  อยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นสมาชิก
สมทบต่อไปโดยมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด จนกว่าจะขาด
จากสมาชิกภาพ 

ให้ กรรมการด าเนินการตามข้อบั งคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  อยู่
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงเป็นกรรมการ
ด าเนินการต่อไปจนครบวาระตามที่ก าหนด 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของสหกรณ์ออม

ทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด  

 



 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 

ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ   
พ.ศ.2566 

---------------------- 
เพ่ือให้การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความในมาตรา 43 (9) มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ. ……………… ข้อ 
………………….. มติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการชุ ดที่  ……ครั้ งที่  ………….. เมื่ อ วันที่  ……………………..              
โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ………………… เมื่อวันที่ …………………. ได้มีมติก าหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ.2566  ไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด  ว่าด้วยการ    
สรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2566”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพ่ือ
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบียบ  ประกาศ ค าสั่ง  มต ิหรือข้อตกลง อ่ืน
ใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“คณะกรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“ผู้สมัคร” หมายถึง สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
“คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสรรหาสมาชิก

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
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   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่

สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็น

ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
(13) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(14) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง 
ส่วนทีเ่หลือเป็นกรรมการ 

อ านาจและหน้าที่ บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จนกว่าสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

(1) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
(2) ก าหนดวิธีการที่จะออกหมายเลขให้ผู้สมัคร 
(3) ประกาศรับสมัครและก าหนดแบบใบสมัคร 
(4) ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
(5) จัดหาอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงของสมาชิกให้ครบถ้วน 
 (6) ก าหนดสถานที่ตั้งหน่วยสรรหาในแต่ละหน่วย  แล้วจึงประกาศให้สมาชิกทราบพร้อมทั้งติด

ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละหน่วยสรรหาด้วย 
(7) เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการนับคะแนน และอนุกรรมการอ่ืนให้ท าหน้าที่

ช่วยด าเนินการสรรหา และเลือกตั้ง ตามความเหมาะสม  
(8) ก าหนด วัน เวลา วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน (รวมถึงบัตรดี – บัตรเสีย) 

และประกาศให้สมาชิกทราบ 
(9) ประกาศผลการสรรหาสมาชิกผู้ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
(10) ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
(11) การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการสรรหาและเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

สรรหากรรมการด าเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(12) เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ เห็นสมควร 
ข้อ 9 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ผู้สมัคร เข้ารับสมัครสรรหา เพ่ือเป็นกรรมการด าเนินการ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันก าหนดลงคะแนนสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ท า
หน้าที่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไม่น้อยกว่า 7 วัน แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหา 
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ข้อ 5 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด  มีจ านวน 15 คน 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอ่ืน ๆ อีก 14 คน จากการสรรหาสมาชิกในแต่ละวิทยาเขต 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 วังท่าพระ / ตลิ่งชัน   กรรมการ 4 คน 
5.2 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  กรรมการ 9 คน 
5.3 วิทยาเขตเพชรบุรี    กรรมการ 1 คน 

ข้อ 6 คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้งกรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

ข้อ 7 ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการ ห้ามมิให้เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่ งเลิกตามมาตรา 89/3 วร รคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(6) ผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่

ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท าสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งนั้น 
(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องด าเนินคดีในทางแพ่งหรือ

ทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระท าให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์
ในการกระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย 

(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนด
ห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 

   (9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

   (10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
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   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่

สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี หรือเป็น

ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
(13) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
(14) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร  

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่ง เลขานุการคนหนึ่ง 
ส่วนทีเ่หลือเป็นกรรมการ 

อ านาจและหน้าที่ บริหารจัดการสรรหา และจัดการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม ตลอดจนด าเนินการให้สมาชิกท่ีมาประชุมใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จนกว่าสหกรณ์จะประกาศรายชื่อกรรมการด าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

(1) ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
(2) ก าหนดวิธีการที่จะออกหมายเลขให้ผู้สมัคร 
(3) ประกาศรับสมัครและก าหนดแบบใบสมัคร 
(4) ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครให้สมาชิกทราบทั่วกัน 
(5) จัดหาอุปกรณ์การลงคะแนนเสียงของสมาชิกให้ครบถ้วน 
 (6) ก าหนดสถานที่ตั้งหน่วยสรรหาในแต่ละหน่วย  แล้วจึงประกาศให้สมาชิกทราบพร้อมทั้งติด

ประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละหน่วยสรรหาด้วย 
(7) เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการนับคะแนน และอนุกรรมการอ่ืนให้ท าหน้าที่

ช่วยด าเนินการสรรหา และเลือกตั้ง ตามความเหมาะสม  
(8) ก าหนด วัน เวลา วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน (รวมถึงบัตรดี – บัตรเสีย) 

และประกาศให้สมาชิกทราบ 
(9) ประกาศผลการสรรหาสมาชิกผู้ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
(10) ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
(11) การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินการสรรหาและเลือกตั้ง ให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

สรรหากรรมการด าเนินการ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(12) เรื่องอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ เห็นสมควร 
ข้อ 9 ให้สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ผู้สมัคร เข้ารับสมัครสรรหา เพ่ือเป็นกรรมการด าเนินการ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันก าหนดลงคะแนนสรรหา และให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ท า
หน้าที่ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ไม่น้อยกว่า 7 วัน แล้วเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือ
พิจารณาเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหา 
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ข้อ 17 เมื่อพ้นก าหนดเวลาลงคะแนนแล้ว ให้อนุกรรมการตรวจนับคะแนน ท าการนับคะแนนโดย

เปิดเผยทันที และประกาศผลการนับคะแนนไว้ ณ ที่มีการเลือกตั้ง 
ข้อ 18 หากปรากฏว่ามีผู้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการแต่ละวิทยาเขต

ตามข้อ 5  มีจ านวนที่จะพึงจะสรรหาในปีนั้นให้ประธานกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ น ารายชื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 19 ให้สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ประชุมใหญ่สามัญเป็นต้นไป 

ข้อ 20 การด าเนินการที ่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการสรรหาและจัดการเลือกตั ้งกรรมการ
ด าเนินการ ในส่วนที่มิได้ก าหนดไว้ หรือไม่อาจด าเนินการได้ตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
         ประกาศ ณ วันที่ ……………………………………………… 2566 
 
                                                                                       
                (ลงชื่อ)                            
          (……………………………………………………………….) 
                 ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด 
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ข้อ 10 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเป็นกรรมการด าเนินการ จะต้องยื่นใบสมัครตามแบบ วัน เวลา 

และสถานที ่ทีค่ณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ก าหนด 
ข้อ 11 ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ ตรวจสอบใบสมัครและหลักฐานประกอบให้

ครบถ้วนถูกต้องแล้วให้ลงบันทึกการรับใบสมัครไว้เป็นหลักฐาน พร้อมก าหนดเลขประจ าตัวผู้สมัคร หลังจากนั้นให้
รีบด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หากพบว่าผู้สมัครรายใดขาดคุณสมบัติให้รายงานต่อประธานกรรมการสรรหา
กรรมการด าเนินการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ และรายงานประธานคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 

ข้อ 12 การก าหนดเลขหมายประจ าตัวผู้สมัคร ให้ก าหนดเลขหมายประจ าตัวผู้สมัครตามล าดับวัน
และเวลาที่ยื่นใบสมัคร 

ในกรณีที่ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมกัน ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมกันจับสลากหมายเลข
ประจ าตัวเรียงล าดับต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้สมัครตกลงกันได้เรื่องเรียงล าดับก่อนหลัง ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงของ
ผู้สมัครโดยไม่ต้องจับสลาก 

ข้อ 13 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อและเลขประจ าตัวผู้สมัครภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร 
ข้อ 14 ในวันลงคะแนนสรรหา ก่อนที่จะเปิดการลงคะแนน ให้อนุกรรมการประจ าหน่วยสรรหาเปิด

หีบบัตรการสรรหาให้สมาชิกสหกรณ์ ผู้ซึ่งอยู่ ณ สถานที่สรรหาเห็นว่าเป็นหีบเปล่า แล้วให้ปิดหีบบัตรด้วยการใส่
กุญแจไว้จนกว่าการลงคะแนนจะเสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด 

ให้สมาชิกผู้ที่จะใช้สิทธิลงคะแนนสรรหา ไปแสดงตนต่อกรรมการตรวจสอบรายชื่อและรับ
บัตร โดยให้แสดงบัตรประจ าตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือหลักฐานอ่ืนที่ทาง
ราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว กรรมการ
ตรวจสอบรายชื่อ จะไม่จ่ายบัตรเลือกตั้งเพ่ือสรรหาให้ 

การใช้สิทธิสรรหา สมาชิกสหกรณ์จะต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง และลงคะแนนเสียงสรรหาได้
เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 15 การลงคะแนนสรรหา เม่ือสมาชิกผู้ใช้สิทธิได้รับบัตรตามแบบที่ก าหนดแล้ว ให้ไปยังคูหาที่
ก าหนดเพ่ือลงคะแนนด้วยวิธีลับ โดยท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน “ช่องท าเครื่องหมาย” ให้ตรงกับเลขหมาย
ประจ าตัวของผู้สมัครที่ตนต้องการลงในบัตร ทั้งนี้ ให้ท าเครื่องหมายได้ไม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะ    
สรรหา แล้วไปหย่อนบัตรลงในหีบบัตรทันที 

ข้อ 16 บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ 
(1) บัตรที่ไม่มีตราสหกรณ์ประทับอยู่ และไม่มีลายเซ็นของประธานกรรมการสรรหากรรมการ

ด าเนินการ 
(2) บัตรที่มิได้ท าเครื่องหมาย 
(3) บัตรที่ท าเครื่องหมายเกินกว่าจ านวนกรรมการด าเนินการที่จะมีได้ 
(4) บัตรที่ไม่อาจทราบว่าลงคะแนนให้กับผู้สมัครคนใด   
(5) บัตรที่มีเครื่องหมายหรือข้อความอ่ืนใดนอกจากกากบาท (X) ตามข้อ 15 
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ข้อ 17 เมื่อพ้นก าหนดเวลาลงคะแนนแล้ว ให้อนุกรรมการตรวจนับคะแนน ท าการนับคะแนนโดย

เปิดเผยทันที และประกาศผลการนับคะแนนไว้ ณ ที่มีการเลือกตั้ง 
ข้อ 18 หากปรากฏว่ามีผู้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการแต่ละวิทยาเขต

ตามข้อ 5  มีจ านวนที่จะพึงจะสรรหาในปีนั้นให้ประธานกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ น ารายชื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยไม่ต้องผ่านการลงคะแนนสรรหา 

ข้อ 19 ให้สหกรณ์ประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ประชุมใหญ่สามัญเป็นต้นไป 

ข้อ 20 การด าเนินการที ่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการสรรหาและจัดการเลือกตั ้งกรรมการ
ด าเนินการ ในส่วนที่มิได้ก าหนดไว้ หรือไม่อาจด าเนินการได้ตามระเบียบนี้  ให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด 

ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
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