ข้ อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
พ.ศ.2545
………………………………...
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัด เพื่อให้ทนั สมัย และสอดคล้องตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และเพื่อ
ให้เหมาะสมกับสภาพการดาเนินงาน สามารถรองรับการบริ หารงานในอนาคตได้อย่าง
กว้างขวางยิง่ ขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
มติที่ประชุมใหญ่วสิ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ครั้งที่
1/2545 วันที่ 7 มกราคม 2545 เห็นควรให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัด มีขอ้ บังคับดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า " ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัด พ.ศ.2545"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่นายทะเบียนสหกรณ์

รับจดทะเบียน

ข้อบังคับเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
พ.ศ. 2535

และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตร์ จากัด

ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
ให้ถือว่าบรรดาทรัพย์สิน หนี้สิน สิ ทธิ หน้าที่ และความรับผิด ตลอดจน
คณะกรรมการดาเนินการ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ.2535 เป็ นทรัพย์สิน
หนี้สิน สิ ทธิ หน้าที่ ความรับผิด คณะกรรมการดาเนินการและสมาชิกของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ตามข้อบังคับนี้
ให้บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ
หรื อประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ที่มีผลใช้บงั คับอยูก่ ่อนหรื อในวันที่ขอ้ บังคับนี้ใช้บงั คับ
ยังคงมีผลใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
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ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"สอมธ." หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
"สมาชิก"หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากัด
"สมาชิกสมทบ"
หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
"คณะกรรมการดาเนินการ" หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
หมวด 1 บททัว่ ไป
ข้อ 5 สหกรณ์น้ ีเป็ นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ มีชื่อและที่ต้ งั สานักงาน

ชื่ อ ประเภท ที่ต้ งั สานักงาน

ดังนี้
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด เรี ยกเป็ นภาษา
อังกฤษว่า

THAMMASAT UNIVERSITY SAVINGS AND CREDIT

CO-OPERATIVE LIMITED. ใช้ชื่อย่อว่า “ สอมธ.” หรื อ “TUSC.”
กาหนดตราของสหกรณ์เป็ นรู ปธรรมจักรเป็ นสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่ วนล่างมีชื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด
ตั้งสานักงานที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์ )
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
ตั้งสานักงานสาขาที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิ ต)
เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถนนพหลโยธิ น ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
สอมธ. อาจย้ายที่ต้ งั สานักงาน
หรืวัอตถุเพิประสงค์
่มสาขาได้ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยมติของที่ประชุมใหญ่ให้แก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 6 สอมธ.มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์
และทากิจการร่ วมกันดังต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิก สมาชิกสมทบออมทรัพย์โดยช่วยให้สามารถสงวน
ส่ วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมัน่ คง และได้รับประโยชน์ตามสมควร

วัตถุประสงค์
วัตประสนงค์
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(2) ส่ งเสริ มการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก
สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อื่น
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่น
(4) ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยมื ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ โอน รับจานองหรื อรับจานาซึ่ ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ หรื อของสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ
(5) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(6) ให้สวัสดิการ หรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว
(7) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(8) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(9) ดาเนินการเพื่อให้สมาชิกมีที่ดินและ/หรื อบ้านเรื อนเป็ นของตนเอง
(10) ดาเนินธุ รกิจ การค้า การบริ การ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(11) กูย้ มื เงิน ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารทางการเงิน
(12) ซื้ อตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารทางการเงิน
(13) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(14) ฝากเงินในธนาคารหรื อในสถาบันการเงินที่มนั่ คง
(15) ร่ วมมือ หรื อขอรับความช่วยเหลือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อ
บุคคลอื่นใด เพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของ สอมธ.
(16) จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพยสิ ทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า
เช่าซื้ อ รับโอนสิ ทธิ การเช่า หรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ จานอง หรื อจานา ขาย หรื อจาหน่ายด้วย
วิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน
(17) ดาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ
ตามวัตถุประสงค์ของ สอมธ.

หรื อเนื่ องในการจัดให้สาเร็ จ

หมวด 2 ทุนดาเนินงาน
ข้อ 7 สอมธ.มีทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินค่าหุ น้
(2) เงินกูย้ มื สิ นเชื่อ หรื อการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อ
ตราสารทางการเงิน
(3) เงินที่รับฝาก

ทุน
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(4) ทุนสารอง และทุนอื่น ๆ
(5) เงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
ข้อ 8 สอมธ.ออกหุ น้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุ น้ ละสิ บบาท
ข้อ 9 สมาชิกทุกคน ต้องชาระเงินค่าหุ ้นเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็ น
สมาชิกตามอัตราส่ วนของจานวนเงินรายได้รายเดือนของตนตามที่กาหนดในระเบียบ

การออกหุ้น
การถือหุ้น

ของ สอมธ.
สมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของ สอมธ. หรื อจะขอซื้ อหุ น้ เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ให้สมาชิกยืน่ คาร้องขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 10 สมาชิกจะโอนหุ น้ ซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่เป็ นการโอนตามข้อ 25
และจะถอนคืนหุ น้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยูไ่ ม่ได้ หรื อนาหุ น้ ไปเป็ นประกันการ
ชาระหนี้ของบุคคลอื่นไม่ได้
ข้อ 11 การชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหกั จากรายได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินรายได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน

การชาระค่าหุ ้น

เว้นแต่สมาชิกตาม

ข้อ 23 อาจชาระค่าหุ ้นรายเดือนด้วยวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ในการชาระค่าหุ น้ สมาชิกจะนาค่าหุ น้ หักกลบลบหนี้กบั สอมธ. ไม่ได้
และตราบใดที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลงเจ้าหนี้ของสมาชิกเฉพาะตัวย่อมใช้
สิ ทธิ ได้แต่เพียงในเงินซึ่ ง สอมธ. ค้างชาระแก่สมาชิกคนนั้นเท่านั้น จะใช้สิทธิ บงั คับกับ
เงินค่าหุ น้ ของสมาชิกที่มีอยูก่ บั สอมธ. ไม่ได้
และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า

การงดชาระเงินค่าหุ ้น

สมาชิกนั้นตกอยูใ่ นพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนได้ โดยมิใช่

รายเดือนลง กรณี พิเศษ

ข้อ 12 เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสื อ

เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริ ตของตน คณะกรรมการดาเนิ นการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น
งดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 13 สมาชิกที่ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิ บเดือน และไม่มี
หนี้สินกับ สอมธ. จะงดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อลดจานวนการถือหุ น้ รายเดือนลง
ก็ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 14 เมื่อมีการงดชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือนตามข้อ 12 และข้อ 13 ให้การนับอายุ
การเป็ นสมาชิกเพื่อรับสิ ทธิ ประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ สิ้ นลงเท่าระยะเวลาการงดชาระ
ค่าหุ น้ รายเดือนนั้น

การงดชาระเงิน
ค่าหุ ้นรายเดือน
หรื อลดจานวนการถือหุ้น
ผลของการงดชาระเงิน
ค่าหุ ้นรายเดือน
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ข้อ 15 สอมธ.
สิ้ นปี ทางบัญชี

จะแจ้งยอดจานวนหุ ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุก

การแจ้งยอดจานวนหุ้น

หมวด 3 สมาชิกภาพ
ส่ วนที่ 1 สมาชิก
ข้อ 16 สมาชิก สอมธ. นี้ได้แก่

สมาชิก

(1) สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด พ.ศ.2535 ที่เป็ นสมาชิกอยู่
ในวันที่ขอ้ บังคับนี้เริ่ มมีผลใช้บงั คับ
(2) ผูไ้ ด้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
ข้อ 17 สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้

คุณสมบัติของสมาชิก

(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(3) (ก) เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่ประจาของ สอมธ. หรื อ
(ข) เป็ นอธิการบดีหรื อรองอธิการบดี
คณบดีหรื อรองคณบดี
ผูอ้ านวยการหรื อรองผูอ้ านวยการ สานัก สถาบันหรื อศูนย์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรับเงินรายได้เป็ นรายเดือนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
(ค) เป็ นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงาน หรื อคนงานของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หรื อของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนดให้มีข้ ึน หรื อ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การสนับสนุ นซึ่ งได้รับรายได้เป็ นรายเดือนและ
ทางานติดต่อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี แต่การใช้สิทธิ ในฐานะสมาชิกให้เป็ น
ไปตามระเบียบของ สอมธ.
(4) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะนิสัยดี และ
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ข้อ 18 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึง สอมธ. ตามแบบ
ที่กาหนดไว้ โดยต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครในตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการระดับ
สามหรื อเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าข้าราชการ
ระดับสามหรื อเทียบเท่า ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง

การเข้าเป็ นสมาชิก
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เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 17 ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ และเสนอเรื่ องการรับสมาชิกใหม่
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่รับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ
ก็ดี เมื่อผูส้ มัครร้องขอ โดยทาเป็ นหนังสื อถึงคณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก สอมธ. คณะกรรมการดาเนิ นการจะต้องเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อวินิจฉัยในการประชุ มคราวถัดไป คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
และมติของที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกในกรณี ดงั ว่านี้ตอ้ งมีคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้อ 19 ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สอมธ. ตามอัตรา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดโดยทาเป็ นประกาศ สอมธ. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
นี้ให้ถือเป็ นรายได้ของ สอมธ. จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 20 ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตน ในทะเบียนสมาชิก กับชาระ

ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า

การได้สิทธิในฐานะสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชาระค่าหุ น้ ตามระเบียบของ สอมธ. ให้เสร็ จภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้ แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ใน
ฐานะสมาชิก
การนับอายุสมาชิก ให้นบั เป็ นหน่วยเดือน เศษของเดือนให้นบั เป็ น
หนึ่งเดือน โดยให้เริ่ มนับตั้งแต่เดือนที่ได้รับสิ ทธิ ในฐานะสมาชิกต่อเนื่องกันไปทุก
เดือนจนถึงเดือนที่สิ้นสุ ดการเป็ นสมาชิก แต่ให้งดนับอายุสมาชิกสาหรับเดือนที่ไม่
ชาระเงินค่าหุ ้นรายเดือน
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ สอมธ. ทุก
ประการ
ข้อ 21 สมาชิก สอมธ. มีสิทธิ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) สิ ทธิของสมาชิก
(ก) เข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนน
(ข) เข้าชื่ อเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(ค) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการ หรื อผูต้ รวจสอบ
กิจการ
(ง) ได้รับบริ การทางธุ รกิจ สวัสดิการ และวิชาการจาก สอมธ.
(จ) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ สอมธ.

สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
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(2) หน้ าทีข่ องสมาชิก
(ก) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของ สอมธ.
(ข) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่ สอมธ. นัดหมาย
(ค) ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการของ สอมธ. เพื่อให้ สอมธ. เป็ นองค์กร
ที่เข้มแข็ง
(ง) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการ พัฒนา สอมธ. ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมัน่ คง
(จ) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ สัญชาติ ฐานะสมรส และ
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้ สอมธ. ทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 22 สมาชิกอาจทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนเพื่อให้เป็ นผูร้ ับโอน

การตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์

ประโยชน์ซ่ ึ งตนมีอยูใ่ น สอมธ. เมื่อตนถึงแก่ความตายก็ได้ หนังสื อตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรมและมอบให้ สอมธ. ถือไว้
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์
ที่ได้ทาไว้แล้วก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคหนึ่งและมอบให้ สอมธ.
ถือไว้แทนหนังสื อฉบับเดิมซึ่งจะแทงเพิกถอนไป
เมื่อสมาชิกตาย สอมธ. จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
และดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ น สอมธ.คืนให้แก่ผรู ้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้
หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงแก่คณะกรรมการดาเนินการ
ว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกาหนดในข้อ 30 วรรค
หนึ่งและข้อ 31
ข้อ 23 สมาชิกที่โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่มี
ความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรื อเป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเป็ นคนเสมือนไร้ความ
สามารถ หรื อต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสอมธ.ด้วยก็ให้ถือว่าคง
เป็ นสมาชิกอยูโ่ ดยมิตอ้ งชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนต่อไปอีกก็ได้ สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้
รับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่ อ จาก สอมธ. ได้ตามระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 24 สอมธ. อาจรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรื อโอนมารับราชการ
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อ 17 (1) ถึง (4) มาเป็ น
สมาชิก สอมธ.ได้ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้ยนื่ ใบสมัครต่อ สอมธ. ตามที่

และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ

กาหนดไว้ในข้อ 18 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกเมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อ 20 และสหกรณ์

หนี้ สินที่อยูใ่ นสหกรณ์

ออมทรัพย์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ ้นให้ สอมธ. แล้ว

สมาชิกที่โอน หรื อย้าย
หรื อออกจากราชการ
หรื องานประจา
โดยไม่มีความผิด

การรับโอนสมาชิก
การรับโอนเงินค่าหุ ้น

ออมทรัพย์เดิม
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การรับโอนเงินค่าหุ น้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ออม
ทรัพย์เดิมนั้นให้เป็ นไปตามที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 25 สมาชิกที่ยา้ ย หรื อโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัคร

สมาชิ กย้ายสังกัด

เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั
มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
นั้น ได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ ้น
และเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อที่ตนมีอยูใ่ น สอมธ. ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตนได้เข้าเป็ น
สมาชิกใหม่ สอมธ. ก็จะจัดการโอนเงิน ค่าหุ ้น เงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ และเงินฝาก(ถ้ามี)
ที่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อ สอมธ.ให้ตามวิธีการที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 26 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

การขาดจากสมาชิกภาพ

(1) ตาย
(2) ลาออกจาก สอมธ.
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17 เว้นแต่กรณี ตามข้อ 23
(6) ถูกให้ออกจาก สอมธ.
ข้อ 27 สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้สินอยูต่ ่อ สอมธ. ในฐานะผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจลาออก

การลาออกจากสหกรณ์

จาก สอมธ. ได้โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจาก สอมธ.ได้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว ก็ให้
ถือว่าออกจาก สอมธ. ตามความในวรรคหนึ่งได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 28 สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก สอมธ. เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ขาดชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรื อขาดส่ งรวมถึง
หกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดาเนิ นการ
(2) นาเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ นั้น

การให้ออกจากสหกรณ์

9

(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อที่เกิดบกพร่ องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(4) ค้างชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาถึงสองเดือนนับแต่วนั
ที่หนี้น้ นั ถึงกาหนดชาระหรื อผิดนัดชาระหนี้ถึงสามคราวสาหรับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อราย
หนึ่งๆ
(5) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่ สอมธ. เมื่อสมัครเข้า
เป็ นสมาชิก หรื อเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อ สอมธ. ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อ
หรื อผูค้ ้ าประกัน
(6) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรื อระเบียบ หรื อมติของ สอมธ.
(7) กระทาการใด ๆ อันแสดงให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตน
เป็ นปฏิปักษ์ต่อ สอมธ.ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออก โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการดาเนิ นการที่อยูใ่ นที่ประชุมแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิ ก
นั้นถูกให้ออกจาก สอมธ.
สมาชิกที่ถูกให้ออกจาก สอมธ. ตาม(6) และ (7) มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ โดยทาหนังสื อถึงคณะกรรมการดาเนินการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่
ทราบการให้ออก คณะกรรมการดาเนินการจะต้องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยใน
การประชุมคราวถัดไป คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 29 ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการ

การถอนชื่อสมาชิก

ดาเนินการจาหน่ายชื่อสมาชิ กนั้นออกจากทะเบียน
ข้อ 30 ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 26 (1) (2) หรื อ (3) สอมธ.

การจ่ายคืนจานวนเงิน

จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนที่คา้ งจ่ายให้แก่สมาชิกหรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับ
สาหรับค่าหุ น้ นั้น สมาชิกหรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับมีสิทธิ จะเรี ยกให้ สอมธ. จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ขาดจากสมาชิกภาพนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่าย
คืนหลังจากวันสิ้ นปี ที่ขาดจากสมาชิกภาพโดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนตามส่ วน
สาหรับปี ที่ขาดจากสมาชิกภาพก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สอมธ. จะจ่ายคืน

ของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพ

ให้ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของ สอมธ.
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ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 26 (4) สอมธ. จะจ่ายค่าหุ ้น
เงินรับฝาก เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ให้แก่สมาชิกตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 26 (5) หรื อ (6) สอมธ. มี
สิ ทธิ จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่สมาชิกนั้นภาย
ในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สอมธ. จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
ของ สอมธ.
ข้อ 31 ในการจ่ายคืนจานวนเงินดังกล่าวในข้อ 30 สอมธ.มีอานาจหักจานวนเงิน
ซึ่ งสมาชิกต้องรับผิดต่อ สอมธ. ออกก่อนได้
ข้อ 32 สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของ สอมธ. จากัดเพียงไม่เกินค่าหุ น้ ที่ยงั ส่ ง
ใช้ไม่ครบมูลค่าหุ น้ ที่ตนถือ
ส่ วนที่ 2 สมาชิกสมทบ
ข้อ 33 สอมธ.อาจรับสมัครสมาชิกสมทบจากบุคคลดังต่อไปนี้คือ

การหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิก
ต้องรับผิดต่อ สอมธ.
ความรับผิดของสมาชิก

สมาชิกสมทบ

(1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อหน่วยงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(2) บุตร คู่สมรส หรื อบิดามารดาของสมาชิก
(3) นักศึกษา หรื อผูเ้ คยเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(4) ผูม้ ีคุณสมบัติการเป็ นสมาชิกตามข้อ 17 และมิได้เป็ นสมาชิก สอมธ.
(5) บุคคลอื่นนอกจากบุคคลตาม (1) (2) (3) และ (4) ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรรับเป็ นสมาชิกสมทบ
ในการรับสมัครสมาชิกสมทบตาม (5) คณะกรรมการดาเนินการต้อง
พิจารณารับเป็ นสมาชิกสมทบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
กรรมการดาเนิ นการที่อยูใ่ นที่ประชุม
ข้อ 34 สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
(2) เป็ นผูม้ ีลกั ษณะนิสัยดี และ
(3) เป็ นผูศ้ รัทธาในระบบสหกรณ์ และประสงค์จะเข้าร่ วมกิจกรรมกับ
สอมธ.

คุณสมบัติของ
สมาชิกสมทบ
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ข้อ 35 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับต้องยืน่ ใบสมัครถึง สอมธ.
ตามแบบที่กาหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 ก็ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ และเสนอเรื่ องการรับสมาชิก
สมทบใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
สมาชิกสมทบ ไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า แต่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อ

การเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ

บังคับ ระเบียบ และมติของ สอมธ.ทุกประการ
ข้อ 36 ภายใต้บงั คับ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อ
บังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการกาหนดสิ ทธิ สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจมีสิทธิ ในการ
ถือหุ น้ ของ สอมธ. ฝากเงิน กูย้ มื เงินหรื อรับสิ นเชื่อ หรื อรับสวัสดิการอื่น ตามระเบียบ
ที่ สอมธ. กาหนดการกูย้ มื เงิน หรื อการรับสิ นเชื่อ จะต้องมีหลักประกันเป็ นหุ ้น สอมธ.
เงินฝาก หรื อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อหลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจเท่านั้น เป็ นประกันหนี้
ข้อ 37 สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ ในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมในการประชุม
ใหญ่และไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องใด ๆ หรื อเป็ นกรรมการดาเนินการ
ข้อ 38 สมาชิกสมทบ อาจขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย

การขาดจากสมาชิกภาพ
ของสมาชิกสมทบ

(2) ลาออกจาก สอมธ.
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกให้ออกจาก สอมธ.
ข้อ 39 ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 38 (1) (2) หรื อ (3)
นั้น สอมธ. จะจ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนที่คา้ งจ่ายให้แก่สมาชิกสมทบ
หรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับ สาหรับค่าหุ น้ นั้น สมาชิกสมทบหรื อผูม้ ีสิทธิ ได้รับมีสิทธิ จะเรี ยก
ให้ สอมธ. จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ขาดจาก
สมาชิกภาพนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ที่ขาดจากสมาชิกภาพโดยได้
รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ขาดจากสมาชิกภาพก็ได้ ส่ วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้น สอมธ. จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินของ สอมธ.
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 38(4) สอมธ. จะจ่าย
ค่าหุ น้ เงินรับฝาก เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่สมาชิกสมทบ
ตามกฎหมายล้มละลาย

การจ่ายคืนจานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบที่
ขาดจากสมาชิกภาพ
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ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 38(5) สอมธ. มีสิทธิจะ
จ่ายค่าหุ น้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ให้แก่สมาชิกสมทบนั้นภาย
ในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ส่ วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สอมธ. จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
ของสอมธ.
ข้อ 40 สมาชิกสมทบมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ สอมธ.

หน้าที่ของ
สมาชิกสมทบ

(ข) ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการของ สอมธ. เพื่อให้ สอมธ. เป็ นองค์กร
ที่เข้มแข็ง
(ค) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนิ นการ พัฒนา สอมธ. ให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
และมัน่ คง
(ง) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องชื่อ สัญชาติ ฐานะสมรส และที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้ สอมธ.ทราบภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 41 ในกรณี ที่ไม่มีระเบียบ สอมธ. กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การแต่งตั้งผูร้ ับโอน
ประโยชน์ การลาออกจาก สอมธ. การถูกให้ออกจาก สอมธ. การถอนชื่อสมาชิกสมทบ
และการหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ สอมธ. ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ใช้บงั คับแก่สมาชิกโดยอนุโลม
หมวด 4 คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 42 ให้ สอมธ. มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก ส่ วนวิธีการเลือกตั้งให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ในการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการตามวรรคแรกให้เลือกประธานกรรมการ
หนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ
ให้คณะกรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง ประชุมเลือกกันเอง เป็ น
รองประธานกรรมการหนึ่งคน หรื อหลายคน และเลขานุ การหนึ่งคน
ข้อ 43 ผูม้ ีสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิก สอมธ.
(2) มิได้เป็ นผูผ้ ดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย)
ในระยะเวลาสองปี ทางบัญชีก่อนวันเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการ

เรื่ องอื่น ๆ เกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบ

คณะกรรมการดาเนินการ

คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ
สมัครรับเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการดาเนินการ
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(3) มิได้เป็ นเจ้าหน้าที่ประจาใน สอมธ. และ
(4) มิได้เป็ นผูม้ ีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 44 ให้กรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่งมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ น
การ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(ข) ควบคุม กากับ ดูแลการดาเนิ นงานทัว่ ไปของ สอมธ. ให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
(ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนาม สอมธ. ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้
(ง) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของ สอมธ.
(2) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธาน
กรรมการเมื่อประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(ข) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
(ค) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภาย
ใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของ สอมธ.
(3) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) จัดทารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรม
การดาเนินการทุกครั้ง
(ข) ดูแล รักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ สอมธ. ให้เรี ยบ
ร้อยอยูเ่ สมอ
(ค) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรื อกรรมการดาเนินการ แล้ว
แต่กรณี
(ง) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของ สอมธ.
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(4) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
และทรัพย์สินของ สอมธ.ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายภาย
ใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของ สอมธ.
ข้อ 45 ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั

กาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่ง

เลือกตั้ง ในวาระเริ่ มแรกเมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วนั เลือกตั้งให้กรรมการดาเนินการออก
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนิ นการทั้งหมดโดยวิธีจบั ฉลากและ
และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่วา่ งให้กรรมการ
ดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องผูท้ ี่ตนแทน
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการชุดเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะ
กรรมการดาเนิ นการชุ ดใหม่
ข้อ 46 กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง

เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้
(1) ออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติกรรมการดาเนินการตามข้อ 43
(4) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรายตัว
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริ ต
(6) ถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(7) ถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จาก
ตาแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542
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ข้อ 47 ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระหากมิได้
ว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 46(7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูท่ างานต่อไป

ตาแหน่งว่างก่อนถึง
คราวออกตามวาระ

จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่งที่วา่ ง แต่ถา้
ในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการว่างลงจนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการดาเนินการ
ที่ดารงตาแหน่งอยูจ่ ะดาเนินกิจการใด ๆ ไม่ได้จนกว่าจะมีการเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการที่วา่ งลง เป็ นตาแหน่งประธานกรรม
การ หรื อเหรัญญิก และมีวาระเหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยกว่าหกเดือน ให้คณะกรรมการดาเนินการ
เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อเลือกบุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ
43 เข้าเป็ นกรรมการแทนภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ตาแหน่งประธานกรรมการ หรื อ
เหรัญญิกว่างลง
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนินการที่วา่ งลง เป็ นตาแหน่งรองประธาน
กรรมการ หรื อเลขานุการ และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการ
ดาเนินการ อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการอื่น ขึ้นทาหน้าที่แทนจนกว่าที่จะมี
การเลือกตั้งใหม่
ให้ประธานกรรมการ เหรัญญิก หรื อกรรมการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทน
ตาแหน่งที่วา่ งลงมีวาระการทางานเท่าระยะเวลาที่เหลือของประธานกรรมการ เหรัญญิก
หรื อกรรมการที่ตนได้รับเลือกให้เข้าไปดารงตาแหน่งแทน
ข้อ 48 ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ นัดเรี ยก
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้ การประชุมคณะกรรมการดาเนินการต้องมีกรรมการ
ดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนิ นการทั้งหมด จึงจะ
เป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการที่คณะกรรม
การดาเนิ นการแต่งตั้งตามข้อ 49 (4) ให้ประธานกรรมการ หรื อประธานคณะอนุกรรมการ
นั้น ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่อยูก่ ็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ ง
เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
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ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้กรรมการออกเสี ยงในที่ประชุม
ได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง และให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นหลักในการวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุม ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิม่ ขึ้นอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรรมการคนใดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในเรื่ องซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัย
กรรมการคนนั้นจะออกเสี ยงในเรื่ องนั้นมิได้
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการต้องจัดให้
กรรมการที่เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุ การลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ข้อ 49 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการทั้งปวงของ สอมธ.
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ตลอดจนข้อบังคับ
ระเบียบของ สอมธ. และมติของที่ประชุมใหญ่ อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้หมายความ
รวมถึง
(1) ดาเนินการในเรื่ องการรับสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ สมาชิก หรื อ
สมาชิกสมทบออกจาก สอมธ. ตลอดจนดูแลให้สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบปฏิบตั ิการ
ต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ สอมธ.
(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่ องการรับฝาก การให้เงินกู้ การให้สินเชื่อ
และการกูย้ มื เงิน การฝากหรื อการลงทุนของ สอมธ.
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับ
รายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของ สอมธ. ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ
หรื อคณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการ สอมธ.
(5) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งหรื อจ้างและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผจู ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สอมธ. ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้
เป็ นการถูกต้อง
(6) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของ สอมธ.
(7) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร
ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของ สอมธ.
(8) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
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(9) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สอมธ. ตลอดจนสอดส่ องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของ
สอมธ.ดาเนินไปด้วยดี
(10) พิจารณารายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อความเห็นของผูจ้ ดั การ
หรื อสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ สอมธ.
(11) พิจารณาผูส้ อบบัญชี เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(12) พิจารณาผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอต่ อทีป่ ระชุ มใหญ่
(13) เชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของคณะ
กรรมการดาเนิ นการตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(14) ฟ้อง ต่อสู ้ หรื อดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ สอมธ. หรื อประนี
ประนอมยอมความ หรื อมอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(15) เสนอประมาณการรายจ่ายประจาปี ของ สอมธ. เพื่อที่ประชุมใหญ่
สามัญพิจารณาอนุมตั ิถา้ ในปี ใดที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้อนุมตั ิประมาณการรายจ่ายประจาปี
ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสาหรับปี เก่าไปพลางก่อน
(16) ทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
(17) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนของ สอมธ. เพื่อเข้า
ประชุมใหญ่และออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
/หรื อชุมนุมสหกรณ์ซ่ ึ ง สอมธ.เป็ นสมาชิก ทั้งนี้ตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและ/หรื อชุมนุมสหกรณ์กาหนดไว้
(18) เสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(19) พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุม
ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ที่ปรึ กษา และ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(20) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
(21) พิจารณาให้ สอมธ.สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(22) เสนอแผนงานและเป้ าหมายในการดาเนินงานให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ทราบ
ข้อ 49 (12) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ สอมธ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

18

(23) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยว
ข้องได้ตามความเหมาะสม
(24) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรื อข้อบังคับนี้กาหนดให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 50 ในกรณี ที่กรรมการดาเนินการ สอมธ. กระทาการ หรื องดเว้นกระทาการ
หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่ อมเสี ยผล
ประโยชน์ของ สอมธ. หรื อสมาชิก คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่า
เสี ยหายให้แก่ สอมธ.
ข้อ 51 คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ
มีความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ปรึ กษาและ/หรื อที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ได้ เพื่อให้ความ
เห็นแนะนาในการดาเนิ นงานทัว่ ไปของ สอมธ. ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของ สอมธ.
หมวด 5 การดาเนินงาน
ข้อ 52 เว้นแต่ขอ้ บังคับนี้จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผล
ผูกพัน สอมธ.ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกูย้ มื ซึ่ ง สอมธ. เป็ นผูก้ ยู้ มื ตลอดจนการเบิก หรื อรับเงินกู้
การจานอง ซึ่ง สอมธ. เป็ นผูจ้ านอง การถอนเงินฝากของ สอมธ. และในนิติกรรมอื่นที่มี
ลักษณะเดียวกันจะต้องลงลายมือชื่ออย่างน้อยสองคนจากบุคคลในตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
ได้แก่ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ หรื อ
ผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)
จะต้องลงลายมือชื่อของ ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ
หรื อเหรัญญิก หรื อผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ผจู ้ ดั การมอบหมาย
การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพัน สอมธ. ตามวรรคหนึ่งต้องประทับตรา
ของ สอมธ. ด้วย จึงจะมีผลใช้บงั คับ
ข้อ 53 ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินสาหรับ สอมธ. ในการกูย้ มื รับสิ นเชื่อ
หรื อค้ าประกัน สาหรับปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงิน
ซึ่ งกาหนดดังว่านี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดาเนินการ

ที่ปรึ กษาและ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์

ผูม้ ีอานาจลงนาม สอมธ.

วงเงินกูย้ มื รับสิ นเชื่อ
หรื อค้ าประกันของ สอมธ.
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ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนดวงเงินดังกล่าวสาหรับปี ใดให้ใช้วงเงิน
สาหรับปี ที่ผา่ นมาไปพลางก่อน
ข้อ 54 สอมธ. อาจกูย้ ืมเงิน รับสิ นเชื่อ ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรื อตราสารทาง
การเงิน สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนิน
การเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื ประจาปี ตามข้อ 53
ข้อ 55 สอมธ. ต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด

การกูย้ มื เงิน รับสิ นเชื่อ
ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หรื อตราสารทางการเงิน

ในกฎกระทรวง
ข้อ 56 สอมธ. อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรื อฝากประจาจากสมาชิก หรื อ

การรับฝากเงิน

สมาชิกสมทบ หรื อสหกรณ์อื่นได้ ตามระเบียบของ สอมธ. ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอน
เงินฝากและข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์หรื อเงินฝากประจานั้น ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 57 สอมธ. อาจให้เงินกู้ หรื อให้สินเชื่อ แก่สมาชิก หรื อสมาชิกสมทบ และอาจ
ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินได้

การให้เงินกูห้ รื อให้
สิ นเชื่อแก่สมาชิ ก

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินกู้ หรื อให้สินเชื่อ
หลักประกันสาหรับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ ลาดับแห่งการให้เงินกูห้ รื อให้สินเชื่อ เงินงวด
ชาระหนี้ สาหรับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของ สอมธ.
สาหรับหลักประกันเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ ซึ่ งให้แก่สมาชิกสมทบให้พิจารณา
แต่เฉพาะ
(1) หุน้ สอมธ.
(2) เงินฝาก
(3) หลักทรัพย์รัฐบาล
(4) หลักทรัพย์รัฐวิสาหกิจ
ข้อ 58 คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้สหกรณ์อื่นกูไ้ ด้เมื่อ สอมธ. มี

การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น

เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้ หรื อให้สินเชื่อแก่สมาชิกแล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบ
สอมธ.ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 59 เงินกู้ หรื อสิ นเชื่อซึ่ งให้แก่สมาชิกหรื อสมาชิกสมทบไม่วา่ ประเภทใด ๆ

ความมุ่งหมายแห่ ง

จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ

เงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ

เห็นสมควร
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ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่ องและกวดขันการใช้เงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ
ของสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 60 สอมธ. อาจเรี ยกดอกเบี้ยเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ ได้ตามอัตราดังต่อไปนี้

ดอกเบี้ยเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อทุกประเภทซึ่ งให้แก่สมาชิก หรื อสมาชิก
สมทบ ตามที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
(2) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่ งให้แก่สหกรณ์อื่น ให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 61 ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ หรื อสิ นเชื่อทุกราย

การควบคุมหลักประกัน

มีหลักประกันตามที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อ
รายใดเกิดบกพร่ อง ให้คณะกรรมการดาเนิ นการแจ้งให้ผกู ้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ข้อ 62 ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อไม่วา่ ประเภท

การที่หนี้ ถึงกาหนด

ใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดชาระในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้

ชาระทันที

คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้ผกู ้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อและผูค้ ้ าประกันชาระหนี้ท้ งั ต้นเงิน
และดอกเบี้ยทั้งหมดคืนโดยมิชกั ช้าหรื อจะบังคับหลักประกันก็ได้
(1) เมื่อสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบผูก้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อขาดจากสมาชิกภาพ
ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อนาเงินกู้
หรื อสิ นเชื่อไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูห้ รื อสิ นเชื่อนั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูห้ รื อสิ น
เชื่อรายใดเกิดบกพร่ อง และผูก้ ูห้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อมิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะ
เวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ผูก้ หู้ รื อผูร้ ับสิ นเชื่อค้างชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ย เป็ นเวลาถึง
สองเดือนนับแต่วนั ที่หนี้น้ นั ถึงกาหนดชาระ หรื อผิดนัดชาระหนี้ถึงสามคราวสาหรับเงิน
กูห้ รื อสิ นเชื่อรายหนึ่ง ๆ
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ู้ หรื อผูร้ ับสิ นเชื่อและไม่
สามารถชาระหนี้ท้ งั หมดในคราวเดียวได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิ น
การ อาจผ่อนผันให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจานวนหนี้ ตามที่ผกู ้ ูห้ รื อ
ผูร้ ับสิ นเชื่อต้องรับผิดต่อ สอมธ.ได้
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ข้อ 63 ผูก้ ู้ ผูร้ ับสิ นเชื่อ หรื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
ย้าย หรื อลาออกจากราชการหรื องานประจาตามข้อ 17 (3) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้

ความผูกพันของผูก้ หู้ รื อ
ผูร้ ับสิ นเชื่อและผูค้ ้ าประกัน

สอมธ. ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อ สอมธ. ให้เสร็ จสิ้ น เว้นแต่กรณี ที่ยงั
คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 23
ข้อ 64 สอมธ. อาจนาเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุ

การลงทุนของ สอมธ.

ประสงค์ของ สอมธ. และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมัน่ คง
และประโยชน์สูงสุ ดที่ สอมธ.หรื อสมาชิกจะได้รับ ภายในขอบเขตดังนี้
(1) ฝากชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ฝากธนาคาร หรื อฝากในสถาบันการเงิน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้ อหุ ้นของธนาคาร ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่สหกรณ์
(5) ซื้ อหุ ้นของชุ มนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(6) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวก หรื อส่ ง
เสริ มความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(7) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
หมวด 6 การประชุ มใหญ่
ข้อ 65 การประชุมใหญ่ของ สอมธ.แบ่งออกเป็ น
(1) การประชุมใหญ่สามัญ
(2) การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ข้อ 66 ให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ่งครั้ง ภายใน

การประชุมใหญ่สามัญ

หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของ สอมธ.
ข้อ 67 คณะกรรมการดาเนินการอาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์ มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญ หรื อ
ในกรณี ที่ สอมธ. เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจานวนทุนเรื อนหุ น้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรี ยก
ประชุมใหญ่วสิ ามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ สอมธ. ทราบ

การประชุมใหญ่วิสามัญ
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สมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อ ทาหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนินการให้
เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ ในหนังสื อร้องขอนั้น ต้องระบุวา่ ประสงค์ให้เรี ยก
ประชุมเพื่อการใด
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับหนังสื อร้องขอดังกล่าวแล้ว ให้คณะ
กรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับหนังสื อ
ร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในกาหนดระยะ
เวลาดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจเรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะ
เวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 68 เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให้ สอมธ. มีหนังสื อแจ้งวัน เวลา
สถานที่ และเรื่ องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันแต่ถา้
การประชุมนั้นเป็ นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ เป็ นผูล้ งชื่อในหนังสื อนั้น
ข้อ 69 การประชุมใหญ่ของ สอมธ.ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง

การแจ้งกาหนด
การประชุมใหญ่

ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม

การประชุมใหญ่

องค์ประชุมใน

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุม เมื่อมีสมาชิกมา
ประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็
ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วสิ ามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรี ยกประชุ ม
เมื่อมีสมาชิกที่มาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุ มตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ก็
ให้งดประชุม
ข้อ 70 ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น เกี่ยว
กับกิจการของ สอมธ. อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้หมายความรวมถึง
(1) รับทราบเรื่ องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิ กออกจาก สอมธ. และวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก สอมธ.
(2) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของ สอมธ.
(3) พิจารณาอนุ มตั ิงบดุล และจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของ สอมธ.

อานาจหน้าที่ของที่ประชุม
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(4) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบ
กิจการของ สอมธ.
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ดาเนินการหรื อกรรมการอื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการของ สอมธ.
(6) พิจารณากาหนดวงเงิน ซึ่ ง สอมธ . อาจกูย้ มื รับสิ นเชื่อ หรื อค้ าประกัน
(7) อนุมตั ิประมาณการรายจ่ายประจาปี ของ สอมธ.
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ
/หรื อชุมนุมสหกรณ์ที่ สอมธ. เป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามระเบียบ หรื อคาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
หรื อข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
(11) กาหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่ องเกื้อหนุ นบรรดาสมาชิก
ตามวัตถุประสงค์ของ สอมธ.
(12) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรื อข้อบังคับนี้กาหนดให้เป็ นอานาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่
ข้อ 71 ในการประชุมใหญ่ ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม

ถ้า

ประธานในที่ประชุม

ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมก็ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม
และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดาเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ข้อ 72 สมาชิกออกเสี ยงในที่ประชุมใหญ่ได้เพียงคนละหนึ่งเสี ยง

การออกเสี ยง

สมาชิกผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัวในเรื่ องซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัย
สมาชิกผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงในเรื่ องนั้นมิได้
ข้อ 73 ในการวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ ให้ถือ
คะแนนเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี้ให้ถือเสี ยงสองในสามของจานวนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การควบสหกรณ์
(3) การแยกสหกรณ์

การวินิจฉัยปั ญหา
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(4) การเลิกสหกรณ์
ข้อ 74 ในการประชุมใหญ่ทุกคราวคณะกรรมการดาเนินการต้องจัดให้ผเู ้ ข้าประชุม

รายงานการประชุม

ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุมและให้
ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หมวด 7 ทะเบียน การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ส่ วนที่ 1 ทะเบียน การเงิน สมุดบัญชี และเอกสาร
ข้อ 75 การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินของ สอมธ. ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั การ ภายใต้การกากับดูแลของเหรัญญิก
ข้อ 76 ให้ สอมธ. จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนดให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลง
บัญชีไว้ที่สานักงานภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
เมื่อมีเหตุตอ้ งบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ สอมธ.
ให้บนั ทึกรายการในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึก
รายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการนั้น
การลงรายการบัญชี
ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน
ข้อ 77 ปี ทางบัญชีของ สอมธ. ให้เริ่ มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 78 เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีทุกปี ให้ สอมธ. จัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ตาม
แบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสิ นทรัพย์ หนี้สิน และทุนของ สอมธ. กับทั้ง
บัญชีกาไรขาดทุน
ข้อ 79 คณะกรรมการดาเนินการต้องจัดทางบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี ให้
แล้วเสร็ จ และให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบ แล้วนาเสนอเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่ของ
สอมธ. ภายในหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ข้อ 80 ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของ สอมธ. ต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล โดยให้ส่งสาเนางบดุลและรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่น้ นั ไปยังสมาชิกทุกคนและให้
เปิ ดเผยไว้ ณ สานักงานของ สอมธ. ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน

การเงินของ สอมธ.

การบัญชีของสหกรณ์

ปี ทางบัญชี

การจัดทารายงาน
ทางการเงิน

การเสนองบดุลต่อ
ที่ประชุมใหญ่
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ข้อ 81 ให้ สอมธ. ส่ งสาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของ สอมธ.
กับงบดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุม
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของ สอมธ. กับ
งบดุลไว้ที่สานักงานของ สอมธ.เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้อ 82 เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและ สอมธ. ได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทัว่ ไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ปรากฏว่า สอมธ.มีกาไรสุ ทธิ
ให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บของกาไรสุ ทธิ และ
เป็ นค่าบารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ แต่ตอ้ ง
ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรร ตามความในวรรคหนึ่งนั้น ที่
ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้า สอมธ. ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปั นผลออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใด จานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับ
ปี นั้นจะต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวด้วย
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ น้

ให้ถือว่าหุ น้ ที่สมาชิกได้ชาระต่อ

สอมธ. ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น
ส่ วนหุ น้ ที่สมาชิกชาระต่อ สอมธ. หลังวันที่เจ็ดของเดือน สอมธ. จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่ วนจานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่ งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่ สอมธ. ในระหว่างปี แต่สมาชิ กที่ผดิ นัดการส่ งเงินงวดชาระ
หนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่ กรรมการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สอมธ. ไม่เกิน
ร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ ้น
ของ สอมธ. ตามที่มีอยูใ่ นวันสิ้ นปี นั้น
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิ กซึ่ งมาประชุม เพื่อจ่ายเป็ น
เงินปันผลตามหุน้

การจัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี
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(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ทุนสาธารณ
ประโยชน์น้ ีให้ สอมธ.สะสมไว้สาหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทัว่ ไป หรื อเพื่อการศึกษา
อบรมทางสหกรณ์ หรื อสาธารณประโยชน์ หรื อการกุศล ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
ของ สอมธ.
(6) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้างความ
มัน่ คงให้แก่ สอมธ.
(7) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 83 ทุนสารองนั้น นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 82 แล้ว การรับเงิน

ที่มาแห่ งทุนสารอง

อุดหนุ นหรื อทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคลอื่นใด ถ้า
การให้เงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นกาหนดไว้เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถา้ มิได้
กาหนดไว้ ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินนั้นเป็ นทุนสารองของ สอมธ.
อนึ่ง จานวนเงินซึ่ง สอมธ. พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้อง
จนพ้นกาหนดอายุความก็ให้สมทบเงินจานวนนั้นเป็ นทุนสารอง
ข้อ 84 ทุนสารองย่อมเป็ นของ สอมธ. โดยส่ วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกันไม่ได้

สภาพแห่ งทุนสารอง

หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนหนึ่งส่ วนใดก็ไม่ได้
ทุนสารองตามวรรคหนึ่งจะถอนจากบัญชีทุนสารองได้เพื่อชดเชยขาดทุน
หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก สอมธ.
ข้อ 85 ให้ สอมธ. มีทะเบียนสมาชิก สมาชิกสมทบ และทะเบียนหุน้ ตามที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

การจัดให้มีทะเบียน
สมุดบัญชีและเอกสาร

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบ หรื อ
ทะเบียนหุน้ ให้ สอมธ. แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของ สอมธ.
สอมธ. อาจจัดให้มีทะเบียนอื่น สมุดรายงานการประชุม บัญชี และเอกสาร
อื่นได้ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 86 ให้ สอมธ. เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก สมาชิกสมทบ ทะเบียนหุ น้ รายงาน

การเก็บรักษา

ประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของ สอมธ. และงบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ และกฎหมาย

และการขอตรวจดูทะเบียน

ว่าด้วยสหกรณ์ไว้ที่สานักงานของ สอมธ.เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

สมุดบัญชีและเอกสารอื่น
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สมาชิกอาจขอตรวจดู ทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารอื่นได้ ณ สานักงาน
ของ สอมธ. ในระหว่างเวลาการทางาน แต่จะดูบญั ชี หรื อทะเบียนเกี่ยวกับ เงินค่าหุ น้
เงินฝาก เงินกู้ หรื อสิ นเชื่ อของสมาชิกอื่นไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อ
ส่ วนที่ 2 การตรวจสอบ
ข้อ 87 ให้ สอมธ. จัดให้มีการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ สอมธ. อย่าง

การตรวจสอบบัญชี

น้อยปี ละครั้ง โดยผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 88 นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออก
คาสั่งเป็ นเป็ นหนังสื อให้คณะกรรมการดาเนิ นการ สอมธ. ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ หรื อเชิ ญสมาชิกของ สอมธ. มาชี้แจงข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับกิจการของ สอมธ.
หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงาน หรื อรายงานการประชุมของ สอมธ.ได้

การตรวจตราควบคุม

ทั้งนี้ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคหนึ่ ง อานวยความสะดวกและ
ชี้แจงข้อความในเรื่ องเกี่ยวกับกิจการของ สอมธ.ให้ทราบตามสมควร
ข้อ 89 ให้ สอมธ.ส่ งรายการ หรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของ สอมธ.ต่อหน่วยงาน
ที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
ข้อ 90 ให้ สอมธ. มีผตู ้ รวจสอบกิจการ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรื อ
บุคคลภายนอกที่ดาเนินการในรู ปสานักงานตรวจสอบบัญชี ที่มีความรู ้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญ ชานาญงานในด้านการตรวจสอบบัญชี และมีผลงานด้านการตรวจสอบ
บัญชีเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไป และมิได้มีส่วนได้เสี ยกับกิจการของ สอมธ. โดยตรง เพื่อ
ดาเนินการตรวจสอบกิจการของ สอมธ. แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วธิ ี การสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตาม
ที่กาหนดในระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 91 ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการมีกาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่งได้หนึ่งปี ทางบัญชีของ
สอมธ. เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู ้
ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้

การส่งรายการหรื อรายงาน

ผูต้ รวจสอบกิจการ

การดารงตาแหน่ง
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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ข้อ 92 ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของ
สอมธ. อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ ให้หมายความรวมถึง
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ สอมธ. เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของ สอมธ. ที่
เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนิ นธุ รกิจแต่ละประเภท
ของ สอมธ. เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การ
และเจ้าหน้าที่ของ สอมธ. ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบ การจัดจ้าง และแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ของ สอมธ. ตลอดจน
หนังสื อสัญญาจ้าง และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณ
การรายจ่ายประจาปี ของ สอมธ.
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณา
หาทางปรับปรุ งแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของ สอมธ.
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคาสัง่
ของ สอมธ. หรื อกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนิ นกิจการของ สอมธ.
ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะ

อานาจหน้าที่ของ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

กรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบ
ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ของ สอมธ. ด้วย
ในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบกิจการตรวจพบเหตุการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดความ
เสี ยหายแก่การดาเนิ นงานของ สอมธ. ให้แจ้งเป็ นหนังสื อ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ เพื่อหาทางแก้ไขโดยมิชกั ช้า โดยผูต้ รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ให้คณะกรรมการดาเนินการทราบด้วยก็ได้
หมวด 8 บุคลากร
ผู้จัดการ และเจ้ าหน้ าที่
ข้อ 93 คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
เพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การ
ข้อ 93 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ สอมธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

การจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ดั การ
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ในการแต่งตั้ง หรื อจ้างเพื่อให้ให้ ดำรงตำแหน่ งเป็ นผูจ้ ดั การ สอมธ.
ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ น หลักฐานและให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้มี
หลักประกันอันสมควรกับทั้งต้องจัดให้ผจู ้ ดั การรับทราบและรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ดังกาหนดไว้ในข้อ 96 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข้อ 94 คณะกรรมการดาเนินการอาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ตาม

การจ้างและแต่งตั้ง

ความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานใน สอมธ. ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของ สอมธ.
ข้อ 95 ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของ สอมธ. เกี่ยวกับ

การกาหนดระเบียบเกี่ยวกับ

การคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้

ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ และ

สวัสดิการและการให้ออกจากตาแหน่งของผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ สอมธ.

ลูกจ้างของสหกรณ์

ข้อ 96 ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่จดั การทัว่ ไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจาของ สอมธ. อานาจหน้าที่เช่นว่านี้ให้หมายความรวมถึง
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อสมาชิกสมทบให้เป็ นการถูก
ต้องตามข้อบังคับ
(2) ควบคุมให้มีการชาระเงินค่าหุ น้ รายเดือน และแจ้งยอดจานวนหุ น้
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มให้มีการฝากเงินใน สอมธ.
(4) ควบคุม ตรวจสอบ คาขอกูห้ รื อสิ นเชื่อ จ่ายเงินกูห้ รื อสิ นเชื่อ จัดทา
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ หรื อสิ นเชื่อและดาเนินการอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่ องการให้เงินกู้ หรื อ
สิ นเชื่อแก่สมาชิกให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของ สอมธ.ที่กาหนดไว้
(5) กาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของ
สอมธ. ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างเหล่านั้น ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(6) ควบคุมในเรื่ องการออกใบรับ เรี ยกใบรับ หรื อมีใบสาคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของ สอมธ.ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและ
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(7) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ สอมธ.
ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(8) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ ในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ และ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

อานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
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(9) เข้าร่ วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการเว้นแต่ในกรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น มิให้เข้าร่ วมประชุม
(10) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสื อของ สอมธ.
(11) รักษาดวงตราของ สอมธ. และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ
ของ สอมธ.ให้อยูใ่ นสภาพอันดีและปลอดภัย
(12) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(13) พิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานประจางวดหกเดือน เสนอต่อคณะกรรม
การดาเนินการ
(14) เสนอรายการ หรื อรายงานของ สอมธ.ต่อทางราชการตามแบบ และ
ระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด
(15) รับผิดชอบจัดทางบดุล งบกาไรขาดทุนและรายงานประจาปี แสดง
ผลการดาเนิ นงานของ สอมธ. เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุ ม
ใหญ่
(16) จัดทารายละเอียด เงินค่าหุ ้น และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือ เป็ นราย
บุคคลทุกระยะหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น
(17) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อตาม
ที่ควรกระทาเพื่อให้กิจการของ สอมธ. ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 96/1 ผูจ้ ดั การของ สอมธ. ต้องพ้นจากตาแหน่่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ออกตามวาระ หรื อเมื่อครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(3) ลาออกโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของ สอมธ. หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายสหกรณ์กาหนด
(5) ถูกถอดถอน หรื อถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็ น
ประจักษ์วา่ ได้กระทาการ หรื อละเว้นกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบ
เรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรื อไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การ”
ข้อ 96/1 แก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อบังคับ สอมธ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546

การพ้นจากตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การ
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ข้อ 97 ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผใู ้ ดดารงตาแหน่งแทน
หรื อเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว ให้รองผูจ้ ดั การ หรื อ

การแต่งตั้งผูร้ ักษาการ
แทนผูจ้ ดั การ

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่อื่นของ สอมธ. ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้
เป็ นผูร้ ักษาการแทน
ข้อ 98 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน

การเปลี่ยนผูจ้ ดั การ

ของ สอมธ.ตลอดจนจัดทางบดุลของ สอมธ.เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
หมวด 9 ข้ อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 99 ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวก และเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิงานของ สอมธ.
เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดระเบียบในข้อต่อไปนี้ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสี ยก่อนจึงจะใช้บงั คับได้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก

ระเบียบของสหกรณ์

(2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
ให้ สอมธ. ส่ งสาเนาระเบียบของ สอมธ. ทุกฉบับให้นายทะเบียนสหกรณ์
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายทราบด้วย
ข้อ 100 ในกรณี ที่ทรัพย์สินของ สอมธ. สู ญหาย หรื อเสี ยหายโดยประการใด ๆ

การดาเนิ นคดีเกี่ยวกับ

ก็ดี หรื อในกรณี ที่ สอมธ. เรี ยกให้ลูกหนี้ของ สอมธ. ชาระหนี้ แต่ลูกหนี้มิได้ปฏิบตั ิการ ชาระ
หนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่เรี ยกก็ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรื อ
ฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ

ความเสี ยหาย

ข้อ 101 ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใดให้ สอมธ. เสนอปัญหา

การตีความในข้อบังคับ

นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาแนะนา และให้ สอมธ. ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
นายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 102 สอมธ. อาจแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับได้ โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ซ่ ึ งมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกซึ่ งมาประชุม
และให้ สอมธ. เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติเมื่อนายทะเบียน
สหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไขเพิม่ เติมหรื อการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับนั้นจึงเป็ น
อันสมบูรณ์

การแก้ไขเพิ่มเติม
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
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การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรื อเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้น โดยเต็มสานวนไป
ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสื อแจ้งนัดประชุม
ข้อ 103 เมื่อ สอมธ. ต้องเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดยจาหน่ายทรัพย์สิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชาระหนี้สิน
อื่น ๆ ของ สอมธ. เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่า สอมธ. มีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระ
บัญชีจ่ายตามลาดับดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนค่าหุ ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ น้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ น้ ตามข้อ 82(1)
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืน ตามข้อ 82(2)
เงินที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้ นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวน
เงินกาไรสุ ทธิ ที่ สอมธ. หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกกิจการกับทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลที่ถอนไปตามข้อ 82(4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรื อสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียน
สหกรณ์ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน นับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็ จ
ลงชื่ อ วรวุฒิ หิรัญรักษ์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่ อ

ชนินทร์ ชมดี
(นายชนินทร์ ชมดี)
กรรมการและเลขานุการ

การจาหน่ ายทรัพย์สิน
เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก

