
ข้อบังคบั   

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั   

พ.ศ.2545   

………………………………...   

          โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

 จ  ากดั   เพื่อใหท้นัสมยั   และสอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542  และเพื่อ   

ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการด าเนินงาน   สามารถรองรับการบริหารงานในอนาคตไดอ้ยา่ง   

 กวา้งขวางยิง่ข้ึน   

           อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 44  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542   และ      
มติท่ีประชุมใหญ่วสิามญัของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั   คร้ังท่ี 

  

 1/2545  วนัท่ี 7 มกราคม 2545  เห็นควรใหส้หกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
จ  ากดั มีขอ้บงัคบัดงัน้ี 

  

          ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่   " ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

 จ  ากดั พ.ศ.2545"   

          ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ี     ให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์      รับจดทะเบียน      

ขอ้บงัคบัเป็นตน้ไป   

          ขอ้ 3 ใหย้กเลิก     ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์     จ  ากดั   

พ.ศ. 2535         และขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศาสตร์ จ  ากดั    

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542   

                   ใหถื้อวา่บรรดาทรัพยสิ์น  หน้ีสิน  สิทธิ  หนา้ท่ี  และความรับผดิ   ตลอดจน  
คณะกรรมการด าเนินการ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั   
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั พ.ศ.2535 เป็นทรัพยสิ์น 
หน้ีสิน  สิทธิ  หนา้ท่ี  ความรับผดิ คณะกรรมการด าเนินการและสมาชิกของสหกรณ์ออม 

  

ทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั ตามขอ้บงัคบัน้ี   

                    ใหบ้รรดาขอ้บงัคบั      ระเบียบ          หรือประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั ท่ีมีผลใชบ้งัคบัอยูก่่อนหรือในวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีใชบ้งัคบั 
ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
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           ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบัน้ี 
                   "สอมธ." หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 
                   "สมาชิก"หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                         จ ากดั 
                    "สมาชิกสมทบ"           หมายความวา่       สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                                        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 
                    "คณะกรรมการด าเนินการ"    หมายความวา่         คณะกรรมการด าเนินการ 
                                                        สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 

  

  

  

  

  

  

  

  

หมวด 1 บททัว่ไป   

           ขอ้ 5  สหกรณ์น้ีเป็นสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์มีช่ือและท่ีตั้งส านกังาน 
ดงัน้ี 

 ช่ือ ประเภท ท่ีตั้งส านกังาน 

  

                     ช่ือ    สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  จ  ากดั    เรียกเป็นภาษา   

องักฤษวา่        THAMMASAT      UNIVERSITY      SAVINGS      AND      CREDIT      

CO-OPERATIVE  LIMITED. ใชช่ื้อยอ่วา่  “ สอมธ.”  หรือ  “TUSC.”              

                                                    ก าหนดตราของสหกรณ์เป็นรูปธรรมจกัรเป็นสัญลกัษณ์ 
                                                    ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์       ส่วนล่างมีช่ือสหกรณ์ 
                                                    ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 

  

                   ตั้งส านกังานท่ี           มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์)    

                                                      เลขท่ี  2  ถนนพระจนัทร์  แขวงพระบรมมหาราชวงั    

                                                      เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200   

                  ตั้งส านกังานสาขาท่ี    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศูนยรั์งสิต)    

                                                      เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 18  ถนนพหลโยธิน  ต าบลคลองหน่ึง   

                                                      อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 12121   

                  สอมธ.   อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังาน          หรือเพิ่มสาขาไดต้ามท่ีคณะกรรมการ   
ด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยมติของท่ีประชุมใหญ่ใหแ้กไ้ข   เพิ่มเติมขอ้บงัคบั 

วตัถุประสงค ์  

            ขอ้ 6 สอมธ.มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   และสังคม               วตัประสนงค ์       
ของบรรดาสมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ 

 วตัถุประสงค ์ 
 
 

และท ากิจการร่วมกนัดงัต่อไปน้ี              

                    (1) ส่งเสริมใหส้มาชิก  สมาชิกสมทบออมทรัพยโ์ดยช่วยใหส้ามารถสงวน   

ส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คง และไดรั้บประโยชน์ตามสมควร   
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                     (2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั         และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก 
สมาชิกสมทบ และสหกรณ์อ่ืน 

  

                     (3) รับฝากเงินจากสมาชิก สมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืน   

                     (4) ใหกู้ ้ ใหสิ้นเช่ือ ใหย้มื ใหเ้ช่า ให้เช่าซ้ือ โอน รับจ านองหรือรับจ าน าซ่ึง   

ทรัพยสิ์นแก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  หรือของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ   

                     (5) จดัหาทุนเพื่อกิจการตามวตัถุประสงค ์   

                     (6) ใหส้วสัดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก  และครอบครัว   

                     (7) ใหค้วามช่วยเหลือทางวชิาการแก่สมาชิก   

                     (8) ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน    

                     (9) ด าเนินการเพื่อใหส้มาชิกมีท่ีดินและ/หรือบา้นเรือนเป็นของตนเอง   

                   (10) ด าเนินธุรกิจ การคา้  การบริการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก   

                    (11) กูย้มืเงิน ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารทางการเงิน   

                    (12) ซ้ือตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารทางการเงิน   

                    (13) ฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน   

                    (14) ฝากเงินในธนาคารหรือในสถาบนัการเงินท่ีมัน่คง   

                    (15) ร่วมมือ  หรือขอรับความช่วยเหลือกบัทางราชการ    สันนิบาตสหกรณ์   

แห่งประเทศไทย   ชุมนุมสหกรณ์     และสหกรณ์อ่ืน  หน่วยงานของต่างประเทศ   หรือ   
บุคคลอ่ืนใด เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ สอมธ. 

  

                    (16) จดัใหไ้ดม้า ซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิ  ครอบครอง  กู ้  ยมื  เช่า   

เช่าซ้ือ รับโอนสิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซ้ือ จ านอง หรือจ าน า ขาย หรือจ าหน่ายดว้ย   

วธีิอ่ืนใดซ่ึงทรัพยสิ์น   

                  (17) ด าเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบั       หรือเน่ืองในการจดัใหส้ าเร็จ    
ตามวตัถุประสงคข์อง สอมธ. 

  

 

หมวด 2 ทุนด าเนินงาน 
  

          ขอ้ 7  สอมธ.มีทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี  ทุน  

                     (1)  เงินค่าหุน้ 
                     (2)  เงินกูย้มื สินเช่ือ หรือการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ 

  

                            ตราสารทางการเงิน   

                     (3) เงินท่ีรับฝาก   
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                     (4)  ทุนส ารอง และทุนอ่ืน ๆ   

                     (5)  เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้   

          ขอ้ 8   สอมธ.ออกหุน้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน มีมูลค่าหุน้ละสิบบาท  การออกหุ้น 

          ขอ้ 9   สมาชิกทุกคน  ตอ้งช าระเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกท่ีเขา้เป็น  การถือหุ้น  

สมาชิกตามอตัราส่วนของจ านวนเงินรายไดร้ายเดือนของตนตามท่ีก าหนดในระเบียบ   

ของ สอมธ.    

                     สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน   ในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีก าหนดไวใ้น   

ระเบียบของ สอมธ.   หรือจะขอซ้ือหุน้เพิ่มข้ึนอีกเม่ือใด    ใหส้มาชิกยืน่ค าร้องขออนุมติั   

จากคณะกรรมการด าเนินการ   

           ขอ้ 10 สมาชิกจะโอนหุน้ซ่ึงตนถือให้ผูอ่ื้นไม่ได ้  เวน้แต่เป็นการโอนตามขอ้  25     

และจะถอนคืนหุน้ในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่ม่ได ้   หรือน าหุน้ไปเป็นประกนัการ   

ช าระหน้ีของบุคคลอ่ืนไม่ได ้   

          ขอ้ 11  การช าระเงินค่าหุน้รายเดือนนั้น   ใหส่้งโดยวธีิหกัจากรายไดร้ายเดือนของ  การช าระค่าหุ้น 

สมาชิกในวนัจ่ายเงินรายไดร้ายเดือนประจ าเดือนนั้น  ๆ  ทุกเดือน      เวน้แต่สมาชิกตาม   

ขอ้ 23  อาจช าระค่าหุ้นรายเดือนดว้ยวธีิการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   

                      ในการช าระค่าหุน้  สมาชิกจะน าค่าหุน้หกักลบลบหน้ีกบั   สอมธ.   ไม่ได ้   

และตราบใดท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไม่ส้ินสุดลงเจา้หน้ีของสมาชิกเฉพาะตวัยอ่มใช ้   

สิทธิไดแ้ต่เพียงในเงินซ่ึง สอมธ.  คา้งช าระแก่สมาชิกคนนั้นเท่านั้น จะใชสิ้ทธิบงัคบักบั   

เงินค่าหุน้ของสมาชิกท่ีมีอยูก่บั สอมธ. ไม่ได ้   

          ขอ้ 12  เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ          และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่  การงดช าระเงินค่าหุ้น  

สมาชิกนั้นตกอยูใ่นพฤติการณ์อนัท าใหไ้ม่สามารถช าระเงินค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่  รายเดือนลง กรณีพิเศษ 

เกิดข้ึนดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้น   

งดช าระเงินค่าหุน้รายเดือนชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้   

          ขอ้ 13 สมาชิกท่ีไดช้ าระเงินค่าหุน้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยแปดสิบเดือน       และไม่มี 
หน้ีสินกบั  สอมธ.  จะงดช าระเงินค่าหุน้รายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุน้รายเดือนลง 
ก็ได ้โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
          ขอ้ 14  เม่ือมีการงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนตามขอ้ 12  และขอ้ 13 ใหก้ารนบัอาย ุ
การเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ สวสัดิการต่าง ๆ  ส้ินลงเท่าระยะเวลาการงดช าระ 
ค่าหุน้รายเดือนนั้น 
 

 การงดช าระเงิน 
ค่าหุ้นรายเดือน 

หรือลดจ านวนการถือหุ้น 
 

ผลของการงดช าระเงิน 
ค่าหุ้นรายเดือน 

 
 



 5 

         ขอ้ 15  สอมธ.       จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกถือใหส้มาชิกแต่ละคนทราบทุก      
ส้ินปีทางบญัชี 

 การแจง้ยอดจ านวนหุ้น 

   

หมวด 3  สมาชิกภาพ   

ส่วนที ่1 สมาชิก   

          ขอ้ 16  สมาชิก สอมธ. น้ีไดแ้ก่  สมาชิก 

                       (1)  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั  ตาม   

ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั  พ.ศ.2535 ท่ีเป็นสมาชิกอยู ่   

ในวนัท่ีขอ้บงัคบัน้ีเร่ิมมีผลใชบ้งัคบั   

                       (2)  ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั   

          ขอ้ 17  สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี  คุณสมบติัของสมาชิก 

                       (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง สอมธ.    

                       (2)  เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ   

                       (3)  (ก) เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งประจ าสังกดัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

หรือเป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าของ สอมธ. หรือ   

                              (ข) เป็นอธิการบดีหรือรองอธิการบดี              คณบดีหรือรองคณบดี       
ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการ ส านกั สถาบนัหรือศูนยข์องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์     
และรับเงินรายไดเ้ป็นรายเดือนจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือ 

  

                              (ค) เป็นเจา้หนา้ท่ี  ลูกจา้ง   พนกังาน   หรือคนงานของมหาวทิยาลยั   

ธรรมศาสตร์      หรือของหน่วยงานท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ก าหนดใหมี้ข้ึน      หรือ
หน่วยงานท่ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ใหก้ารสนบัสนุนซ่ึงไดรั้บรายไดเ้ป็นรายเดือนและ 

  

ท างานติดต่อกนัมาแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี  แต่การใชสิ้ทธิในฐานะสมาชิกใหเ้ป็น   

ไปตามระเบียบของ สอมธ.   

                       (4)  เป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยดี  และ   

                       (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น   

           ขอ้ 18  ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัตอ้งยื่นใบสมคัรถึง สอมธ. ตามแบบ          
ท่ีก าหนดไว ้ โดยตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาของผูส้มคัรในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ขา้ราชการระดบั 

 การเขา้เป็นสมาชิก 

สามหรือเทียบเท่าคนหน่ึงรับรอง แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ขา้ราชการ   

ระดบัสามหรือเทียบเท่า ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง   
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                       เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ี      
ก าหนดไวใ้นขอ้  17   ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้  และเสนอเร่ืองการรับสมาชิกใหม่               
ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 

  

                       ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่รับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตุใด  ๆ              
ก็ดี เม่ือผูส้มคัรร้องขอ โดยท าเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบ 

  

วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จาก  สอมธ.  คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งเสนอท่ีประชุม   

ใหญ่เพื่อวนิิจฉยัในการประชุมคราวถดัไป   ค  าวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด   

และมติของท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดงัวา่น้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่            
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

  

          ขอ้ 19 ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่  สอมธ. ตามอตัรา             
ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดยท าเป็นประกาศ สอมธ.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

น้ีใหถื้อเป็นรายไดข้อง สอมธ. จะเรียกคืนไม่ได ้   

          ขอ้ 20  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตน   ในทะเบียนสมาชิก กบัช าระ            การไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้และช าระค่าหุน้ตามระเบียบของ   สอมธ.   ใหเ้สร็จภายในระยะ          
เวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด  เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือวา่ไดสิ้ทธิใน 

  

ฐานะสมาชิก   

                      การนบัอายสุมาชิก    ใหน้บัเป็นหน่วยเดือน    เศษของเดือนใหน้บัเป็น   

หน่ึงเดือน   โดยใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่เดือนท่ีไดรั้บสิทธิในฐานะสมาชิกต่อเน่ืองกนัไปทุก          
เดือนจนถึงเดือนท่ีส้ินสุดการเป็นสมาชิก  แต่ใหง้ดนบัอายุสมาชิกส าหรับเดือนท่ีไม่ 

  

ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน   

                      สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั   ระเบียบ    และมติของ   สอมธ. ทุก      
ประการ 

  

          ขอ้ 21 สมาชิก สอมธ. มีสิทธิและหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

                     (1) สิทธิของสมาชิก   

                          (ก) เขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน   

                          (ข) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั   

                          (ค) เสนอหรือไดรั้บเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ    หรือผูต้รวจสอบ                               
                                กิจการ               

  

                          (ง) ไดรั้บบริการทางธุรกิจ สวสัดิการ และวชิาการจาก สอมธ.   

                          (จ) สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของ  สอมธ. 
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                     (2) หน้าทีข่องสมาชิก   

                          (ก) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของ สอมธ.   

                          (ข) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ี สอมธ. นดัหมาย   

                          (ค) ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของ สอมธ.   เพื่อให ้สอมธ.   เป็นองคก์ร   

                                ท่ีเขม้แข็ง   

                          (ง) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ พฒันา สอมธ.  ใหเ้จริญรุ่งเรือง   

                                และมัน่คง   

                          (จ) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ     สัญชาติ     ฐานะสมรส      และ    
                               ท่ีอยู ่ ตอ้งแจง้ให ้  สอมธ.  ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการ 
                               เปล่ียนแปลง 

  

          ขอ้ 22 สมาชิกอาจท าหนงัสือตั้งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเพื่อใหเ้ป็นผูรั้บโอน  การตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ 

ประโยชน์ซ่ึงตนมีอยูใ่น    สอมธ.  เม่ือตนถึงแก่ความตายก็ได ้ หนงัสือตั้งผูรั้บโอน                 
ประโยชน์ดงัวา่น้ีตอ้งท าตามลกัษณะพินยักรรมและมอบให ้สอมธ. ถือไว ้

  

                    ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงการตั้งผูรั้บโอนประโยชน์   

ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ก็ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคหน่ึงและมอบให ้สอมธ.     
ถือไวแ้ทนหนงัสือฉบบัเดิมซ่ึงจะแทงเพิกถอนไป 

  

                      เม่ือสมาชิกตาย  สอมธ.  จะจ่ายค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน   

และดอกเบ้ีย บรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูใ่น  สอมธ.คืนใหแ้ก่ผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีไดต้ั้งไว ้   

หรือถา้มิไดต้ั้งไวก้็คืนใหแ้ก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงแก่คณะกรรมการด าเนินการ   

วา่เป็นทายาทผูมี้สิทธิไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ีตามขอ้ก าหนดในขอ้  30 วรรค     
หน่ึงและขอ้ 31  

  

          ขอ้ 23  สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ย      หรือออกจากราชการ    หรืองานประจ าโดยไม่มี 
ความผดิ เวน้แต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความ 

 สมาชิกท่ีโอน หรือยา้ย 
หรือออกจากราชการ 

สามารถ   หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย    ถา้มิไดล้าออกจากสอมธ.ดว้ยก็ใหถื้อวา่คง    
เป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งช าระเงินค่าหุน้รายเดือนต่อไปอีกก็ได ้สมาชิกเช่นวา่นั้นอาจได ้
รับเงินกู ้หรือสินเช่ือ จาก สอมธ. ไดต้ามระเบียบของ สอมธ. 

 หรืองานประจ า 
โดยไม่มีความผิด 

          ขอ้ 24 สอมธ.  อาจรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นซ่ึงยา้ยหรือโอนมารับราชการ  การรับโอนสมาชิก 

ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในขอ้ 17 (1) ถึง (4)   มาเป็น   การรับโอนเงินค่าหุ้น 

สมาชิก สอมธ.ได ้ ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหย้ืน่ใบสมคัรต่อ สอมธ.    ตามท่ี  และการปฏิบติัเก่ียวกบั 

ก าหนดไวใ้นขอ้ 18 และจะไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกเม่ือไดป้ฏิบติัตามขอ้ 20 และสหกรณ์  หน้ีสินท่ีอยูใ่นสหกรณ์ 

ออมทรัพยท่ี์ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ดิมไดโ้อนเงินค่าหุ้นให ้สอมธ. แลว้  ออมทรัพยเ์ดิม 
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                      การรับโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ออม   

ทรัพยเ์ดิมนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.   

          ขอ้ 25  สมาชิกท่ียา้ย   หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน   และประสงคจ์ะสมคัร  สมาชิกยา้ยสงักดั   

เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น   

มีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้และคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย  ์   

นั้น ไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุ้น   

และเงินกู ้  หรือสินเช่ือท่ีตนมีอยูใ่น    สอมธ.     ไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ตนไดเ้ขา้เป็น   

สมาชิกใหม่     สอมธ.  ก็จะจดัการโอนเงิน ค่าหุ้น  เงินกู ้หรือสินเช่ือ  และเงินฝาก(ถา้มี)   

ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อ สอมธ.ใหต้ามวธีิการท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.   

          ขอ้ 26  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี  การขาดจากสมาชิกภาพ 

                       (1)  ตาย   

                       (2)  ลาออกจาก สอมธ.   

                       (3)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   

                       (4)  ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย   

                       (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 17 เวน้แต่กรณีตามขอ้ 23   

                       (6)  ถูกใหอ้อกจาก สอมธ.   

          ขอ้ 27  สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยูต่่อ สอมธ. ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัอาจลาออก  การลาออกจากสหกรณ์ 

จาก  สอมธ.    ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือ     

คณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้   จึงใหถื้อวา่   

ออกจาก สอมธ.ได ้   

                      คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการหรือรอง-   

ประธานกรรมการพิจารณา  หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนุญาตแลว้ ก็ให ้      
ถือวา่ออกจาก  สอมธ. ตามความในวรรคหน่ึงได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการ 

  

ในการประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย   

          ขอ้ 28 สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจาก สอมธ.    เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี    การให้ออกจากสหกรณ์ 

                       (1)  ขาดช าระเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึง   

หกงวด  ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ   

  (2)  น าเงินกู ้หรือสินเช่ือไปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูห้รือสินเช่ือ นั้น 
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                       (3) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูห้รือสินเช่ือท่ีเกิดบกพร่องให ้   

คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   

                       (4)  คา้งช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองเดือนนบัแต่วนั         
ท่ีหน้ีนั้นถึงก าหนดช าระหรือผดินดัช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกู ้  หรือสินเช่ือราย 

  

หน่ึงๆ   

                       (5)  ไม่ใหข้อ้ความจริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่   สอมธ.    เม่ือสมคัรเขา้   

เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะก่อความผกูพนัในหน้ีสินต่อ สอมธ. ในฐานะผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือ      

หรือผูค้  ้าประกนั   

                       (6)  จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั หรือระเบียบ หรือมติของ สอมธ.   

                       (7)  กระท าการใด ๆ   อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต  หรือแสดงตน   

เป็นปฏิปักษต่์อ สอมธ.ไม่วา่ดว้ยประการใด ๆ   

                       เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาแลว้ ปรากฏวา่สมาชิกมีเหตุอยา่ง   

ใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้น้ี  และไดล้งมติใหส้มาชิกออก โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่   

สองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นท่ีประชุมแลว้  ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิก   

นั้นถูกใหอ้อกจาก สอมธ.   

                       สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจาก  สอมธ.   ตาม(6)  และ (7)  มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ี   

ประชุมใหญ่     โดยท าหนงัสือถึงคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี   

ทราบการให้ออก      คณะกรรมการด าเนินการจะตอ้งเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวนิิจฉยัใน     
การประชุมคราวถดัไป  ค าวินิจฉยัของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

  

          ขอ้ 29 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพไม่วา่เพราะเหตุใด  ใหค้ณะกรรมการ  การถอนช่ือสมาชิก 

ด าเนินการจ าหน่ายช่ือสมาชิกนั้นออกจากทะเบียน   

          ขอ้ 30 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 26  (1)  (2) หรือ  (3)   สอมธ.  การจ่ายคืนจ านวนเงิน 

จะจ่ายค่าหุน้     เงินปันผล      และเงินเฉล่ียคืนท่ีคา้งจ่ายให้แก่สมาชิกหรือผูมี้สิทธิไดรั้บ    
ส าหรับค่าหุน้นั้น  สมาชิกหรือผูมี้สิทธิไดรั้บมีสิทธิจะเรียกให ้ สอมธ. จ่ายคืนทนัทีโดย 

 ของสมาชิกท่ีขาดจาก 
สมาชิกภาพ 

ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพนั้น   หรือจะเรียกใหจ่้าย       
คืนหลงัจากวนัส้ินปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนตามส่วน 

  

ส าหรับปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพก็ได ้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สอมธ.  จะจ่ายคืน   

ใหต้ามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินของ  สอมธ. 
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                     ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 26  (4)  สอมธ.  จะจ่ายค่าหุ้น   

เงินรับฝาก  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย  ใหแ้ก่สมาชิกตามกฎหมาย   

ลม้ละลาย   

                     ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้  26 (5)  หรือ (6)   สอมธ.  มี       
สิทธิจะจ่ายค่าหุน้  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใหแ้ก่สมาชิกนั้นภาย  

  

ในเวลาอนัสมควร   โดยไม่มีเงินปันผล   หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพ   

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สอมธ. จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน   

ของ สอมธ.   

          ขอ้ 31  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดงักล่าวในขอ้ 30  สอมธ.มีอ านาจหกัจ านวนเงิน  การหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิก  

ซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผดิต่อ สอมธ. ออกก่อนได ้  ตอ้งรับผิดต่อ สอมธ. 

          ขอ้ 32 สมาชิกตอ้งรับผิดเพื่อหน้ีสินของ   สอมธ.  จ  ากดัเพียงไม่เกินค่าหุน้ท่ียงัส่ง        
ใชไ้ม่ครบมูลค่าหุน้ท่ีตนถือ 

 ความรับผิดของสมาชิก 

   

ส่วนที ่2 สมาชิกสมทบ   

          ขอ้ 33 สอมธ.อาจรับสมคัรสมาชิกสมทบจากบุคคลดงัต่อไปน้ีคือ    สมาชิกสมทบ 

                    (1) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หรือหน่วยงานในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

                    (2) บุตร คู่สมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก   

                    (3) นกัศึกษา หรือผูเ้คยเป็นนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

                    (4) ผูมี้คุณสมบติัการเป็นสมาชิกตามขอ้ 17 และมิไดเ้ป็นสมาชิก สอมธ.   

                    (5) บุคคลอ่ืนนอกจากบุคคลตาม  (1)   (2)   (3)  และ  (4)  ท่ีคณะกรรมการ   

                          ด าเนินการเห็นสมควรรับเป็นสมาชิกสมทบ   

                     ในการรับสมคัรสมาชิกสมทบตาม    (5)    คณะกรรมการด าเนินการตอ้ง  
พิจารณารับเป็นสมาชิกสมทบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวน 

  

กรรมการด าเนินการท่ีอยูใ่นท่ีประชุม   

            ขอ้ 34 สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  คุณสมบติัของ 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง สอมธ. 
                      (2) เป็นผูมี้ลกัษณะนิสัยดี  และ 

 สมาชิกสมทบ 

                      (3) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์  และประสงคจ์ะเขา้ร่วมกิจกรรมกบั   

                            สอมธ.   
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           ขอ้ 35 ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบัตอ้งยืน่ใบสมคัรถึง    สอมธ.         
ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้ง 

 การเขา้เป็นสมาชิกสมทบ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 34  ก็ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกสมทบ และเสนอเร่ืองการรับสมาชิก       
สมทบใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 

  

                      สมาชิกสมทบ ไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  แต่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้   

บงัคบั  ระเบียบ  และมติของ สอมธ.ทุกประการ   

           ขอ้ 36 ภายใตบ้งัคบั ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้   

บงัคบัสหกรณ์เก่ียวกบัการก าหนดสิทธิสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจมีสิทธิในการ          
ถือหุน้ของ สอมธ. ฝากเงิน  กูย้มืเงินหรือรับสินเช่ือ หรือรับสวสัดิการอ่ืน ตามระเบียบ             
ท่ี สอมธ. ก าหนดการกูย้มืเงิน หรือการรับสินเช่ือ จะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นหุ้น สอมธ.         
เงินฝาก  หรือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือหลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจเท่านั้น เป็นประกนัหน้ี 

  

          ขอ้ 37 สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนบัช่ือเขา้เป็นองคป์ระชุมในการประชุม         
ใหญ่และไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองใด ๆ หรือเป็นกรรมการด าเนินการ  

  

          ขอ้ 38 สมาชิกสมทบ อาจขาดจากสมาชิกภาพ        เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง              การขาดจากสมาชิกภาพ 

ดงัต่อไปน้ี  ของสมาชิกสมทบ 

                     (1) ตาย   

                     (2) ลาออกจาก สอมธ.   

                     (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ   

                     (4) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย   

                     (5) ถูกใหอ้อกจาก สอมธ.   

          ขอ้ 39 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 38 (1)  (2)  หรือ (3)      
 นั้น  สอมธ. จะจ่ายค่าหุน้   เงินปันผล   และเงินเฉล่ียคืนท่ีคา้งจ่ายใหแ้ก่สมาชิกสมทบ 

 การจ่ายคืนจ านวนเงิน   
ของสมาชิกสมทบท่ี    
ขาดจากสมาชิกภาพ 

หรือผูมี้สิทธิไดรั้บ  ส าหรับค่าหุน้นั้น  สมาชิกสมทบหรือผูมี้สิทธิไดรั้บมีสิทธิจะเรียก            
ให ้  สอมธ.    จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล      หรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีขาดจาก          
สมาชิกภาพนั้น   หรือจะเรียกใหจ่้ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพโดยได ้          
รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพก็ได ้ส่วนเงินรับฝากและ     
ดอกเบ้ียนั้น สอมธ. จะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินของ สอมธ. 
                      ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 38(4) สอมธ. จะจ่าย 
ค่าหุน้  เงินรับฝาก  เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่ายใหแ้ก่สมาชิกสมทบ 
ตามกฎหมายลม้ละลาย 
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                   ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพตามขอ้ 38(5) สอมธ. มีสิทธิจะ 
จ่ายค่าหุน้  เงินปันผล  และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบ้ียคา้งจ่าย ใหแ้ก่สมาชิกสมทบนั้นภาย 
ในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผล      หรือเงินเฉล่ียคืนตั้งแต่ปีท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 

  

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น  สอมธ. จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงิน   

ของสอมธ.   

         ขอ้ 40  สมาชิกสมทบมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  หนา้ท่ีของ 

                    (ก) ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของ สอมธ.  สมาชิกสมทบ 

                    (ข) ส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของ สอมธ.   เพื่อให ้สอมธ.   เป็นองคก์ร   

                          ท่ีเขม้แขง็   

                    (ค) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการ พฒันา สอมธ.  ใหเ้จริญรุ่งเรือง   

                           และมัน่คง   

                    (ง) เม่ือมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ สัญชาติ ฐานะสมรส และท่ีอยู ่ตอ้ง   

                         แจง้ให ้สอมธ.ทราบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

          ขอ้ 41 ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบ สอมธ. ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  การแต่งตั้งผูรั้บโอน  เร่ืองอ่ืน ๆ เก่ียวกบั 

ประโยชน์  การลาออกจาก สอมธ. การถูกใหอ้อกจาก  สอมธ. การถอนช่ือสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบ 

และการหกัจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบตอ้งรับผิดต่อ สอมธ.   ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์   

ท่ีใชบ้งัคบัแก่สมาชิกโดยอนุโลม   

หมวด 4 คณะกรรมการด าเนินการ   

          ขอ้ 42 ให ้  สอมธ.   มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ยประธาน 
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก 

 คณะกรรมการด าเนินการ 

สมาชิก  ส่วนวธีิการเลือกตั้งใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการ           
ด าเนินการ ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

  

                    ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามวรรคแรกใหเ้ลือกประธานกรรมการ   

หน่ึงคน เหรัญญิกหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ   

                    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง   ประชุมเลือกกนัเอง   เป็น   

รองประธานกรรมการหน่ึงคน หรือหลายคน  และเลขานุการหน่ึงคน   

           ขอ้ 43 ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิ 

                       (1) เป็นสมาชิก สอมธ.  สมคัรรับเลือกตั้ง 

                       (2) มิไดเ้ป็นผูผ้ดินดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี    (ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย)  เป็นกรรมการด าเนินการ 

                             ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีก่อนวนัเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ   
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                       (3) มิไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีประจ าใน สอมธ.  และ   

                       (4) มิไดเ้ป็นผูมี้ลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา      52      แห่งพระราชบญัญติั 
                             สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

  

          ขอ้ 44 ใหก้รรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่งมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  อ านาจหนา้ท่ีของกรรมการ 

                      (1) ประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  ด าเนินการแต่ละต าแหน่ง  

                             (ก)  เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนิน   

                                    การ และควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย   

                             (ข)  ควบคุม  ก ากบั  ดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของ สอมธ.  ใหเ้ป็นไป   

                                    ดว้ยความเรียบร้อยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง สอมธ.   

                             (ค)  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนาม สอมธ. ตามท่ีก าหนดไวใ้น   

                                    ขอ้บงัคบัน้ี   

                             (ง)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต  ้   

                                    ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของ สอมธ.   

                       (2) รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี   

                             (ก)  ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธาน    

                                    กรรมการเม่ือประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้                                  
                                    หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

  

                             (ข)  ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย    

                             (ค)  ด าเนินการอ่ืน  ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภาย   

                                   ใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของ สอมธ.   

                        (3) เลขานุการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี   

                              (ก)  จดัท ารายงานการประชุมใหญ่และรายงานการประชุมคณะกรรม   

                                     การด าเนินการทุกคร้ัง   

                              (ข)  ดูแล รักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ สอมธ. ใหเ้รียบ   

                                     ร้อยอยูเ่สมอ   

                              (ค)  แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ แลว้   

                                     แต่กรณี   

                              (ง)  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภายใต ้   

                                    ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของ สอมธ.   
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                         (4) เหรัญญิก  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(ก) ควบคุม ก ากบั ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย  และการเก็บรักษาเงิน 
       และทรัพยสิ์นของ สอมธ.ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 

  

                               (ข)  ด าเนินการอ่ืน ๆ  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายภาย   

                                     ใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของ สอมธ.   

          ขอ้ 45 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนั   ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่ง 

เลือกตั้ง      ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนบัแต่วนัเลือกตั้งใหก้รรมการด าเนินการออก     
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวธีิจบัฉลากและ 

  

และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ   

                      กรรมการด าเนินการ     ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้ง   

ไม่เกินสองวาระติดต่อกนั   

                     ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีวา่งใหก้รรมการ   

ด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้งอยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผูท่ี้ตนแทน   

                        เม่ือครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการชุดใหม่   

ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมอยูใ่นต าแหน่งต่อไป   จนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะ   

กรรมการด าเนินการชุดใหม่    

           ขอ้ 46  กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง      เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง  การพน้จากต าแหน่ง   

ดงัต่อไปน้ี   

                       (1) ออกตามวาระ   

                       (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ   

                       (3) ขาดคุณสมบติักรรมการด าเนินการตามขอ้ 43   

                       (4) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตวั   

                       (5) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผดิเก่ียวกบั   

                             ทรัพยท่ี์กระท าโดยทุจริต   

                       (6) ถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร  หรือหน่วยงาน   

                             ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี   

                       (7) ถูกใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ  หรือมีค าวนิิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จาก   

                            ต  าแหน่งกรรมการตามมาตรา  22  (4)      แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์                    
                            พ.ศ.2542 
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         ขอ้ 47 ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระหากมิได ้  ต าแหน่งวา่งก่อนถึง 

 วา่งลงเพราะเหตุตามขอ้ 46(7) ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูท่  างานต่อไป  คราวออกตามวาระ 

จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง แต่ถา้   

ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการวา่งลงจนไม่ครบองคป์ระชุม  กรรมการด าเนินการ   

ท่ีด ารงต าแหน่งอยูจ่ะด าเนินกิจการใด  ๆ   ไม่ไดจ้นกวา่จะมีการเรียกประชุมใหญ่วสิามญั   

                    ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการท่ีวา่งลง  เป็นต าแหน่งประธานกรรม   

การ หรือเหรัญญิก และมีวาระเหลืออยูไ่ม่นอ้ยกวา่หกเดือน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ   

เรียกประชุมใหญ่วสิามญัเพื่อเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้   

43  เขา้เป็นกรรมการแทนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีต าแหน่งประธานกรรมการ หรือ   

เหรัญญิกวา่งลง   

                    ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการท่ีวา่งลง    เป็นต าแหน่งรองประธาน   

กรรมการ หรือเลขานุการ และยงัมิไดมี้การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการ   

ด าเนินการ อาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการอ่ืน  ข้ึนท าหนา้ท่ีแทนจนกวา่ท่ีจะมี   

การเลือกตั้งใหม่   

                      ใหป้ระธานกรรมการ   เหรัญญิก   หรือกรรมการ     ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งแทน   

ต าแหน่งท่ีวา่งลงมีวาระการท างานเท่าระยะเวลาท่ีเหลือของประธานกรรมการ เหรัญญิก   

หรือกรรมการท่ีตนไดรั้บเลือกใหเ้ขา้ไปด ารงต าแหน่งแทน   

          ขอ้ 48 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะตอ้งมีการ  การประชุมและองคป์ระชุม 

ประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย  คณะกรรมการด าเนินการ 

                     ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นดัเรียก   

ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได ้การประชุมคณะกรรมการด าเนินการตอ้งมีกรรมการ   

ด าเนินการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด     จึงจะ                         

เป็นองคป์ระชุม   

                      ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรม   

การด าเนินการแต่งตั้งตามขอ้ 49 (4) ใหป้ระธานกรรมการ หรือประธานคณะอนุกรรมการ   

นั้น  ๆ   เป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานไม่อยูก่็ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึง   
เป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
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                      ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้กรรมการออกเสียงในท่ีประชุม   

ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง    และใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากเป็นหลกัในการวนิิจฉยัปัญหา   

ต่าง ๆ ในท่ีประชุม    ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก   

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด   

                       กรรมการคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉยั
กรรมการคนนั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นมิได ้

  

                      ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการตอ้งจดัให้   

กรรมการท่ีเขา้ประชุมลงลายมือช่ือ   พร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยัทั้งส้ินไวใ้น   

รายงานการประชุม และใหป้ระธานในท่ีประชุมกบัเลขานุการลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั   

          ขอ้ 49  คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการทั้งปวงของ       สอมธ.  อ านาจหนา้ท่ีของ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย    ระเบียบ   ค  าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์    ตลอดจนขอ้บงัคบั   คณะกรรมการด าเนินการ 

 ระเบียบของ  สอมธ.   และมติของท่ีประชุมใหญ่    อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหห้มายความ   

รวมถึง   

                      (1)  ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ   สมาชิก     หรือ     
สมาชิกสมทบออกจาก สอมธ.   ตลอดจนดูแลใหส้มาชิก  หรือสมาชิกสมทบปฏิบติัการ 

  

ต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของ สอมธ.   

                      (2)  พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก   การใหเ้งินกู ้   การใหสิ้นเช่ือ   

และการกูย้มืเงิน  การฝากหรือการลงทุนของ สอมธ.    

                      (3)  ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่   และเสนองบดุลกบั   

รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ สอมธ. ต่อท่ีประชุมใหญ่   

                      (4)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ         หรือคณะอนุกรรมการ       

หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการ สอมธ.   

                      (5)  พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งหรือจา้งและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ   

เจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของ  สอมธ.  ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการให้   

เป็นการถูกตอ้ง   

                      (6)  ก าหนดระเบียบต่าง  ๆ ของ สอมธ.   

                      (7)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน   สมุดบญัชี   เอกสาร   

ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของ สอมธ.   

                      (8)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามระเบียบ หรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์   

หรือขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   
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                       (9)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก     หรือสมาชิกสมทบ   

เจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของ  สอมธ. ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป  เพื่อใหกิ้จการของ   

 สอมธ.ด าเนินไปดว้ยดี   

                      (10)  พิจารณารายงานของผูต้รวจสอบกิจการ  หรือความเห็นของผูจ้ดัการ   

หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ สอมธ.   

                      (11)  พิจารณาผูส้อบบญัชี เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

                      (12)  พจิารณาผู้ตรวจสอบกจิการ เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่   

                      (13)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษาของคณะ   

กรรมการด าเนินการตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร   

                      (14)  ฟ้อง   ต่อสู้    หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของ  สอมธ.  หรือประนี   

ประนอมยอมความ  หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด   

                      (15)  เสนอประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ   สอมธ.    เพื่อท่ีประชุมใหญ่   

สามญัพิจารณาอนุมติัถา้ในปีใดท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดอ้นุมติัประมาณการรายจ่ายประจ าปี   

ก็ใหใ้ชป้ระมาณการรายจ่ายส าหรับปีเก่าไปพลางก่อน   

                      (16)  ท าการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นดงัระบุไวใ้นวตัถุประสงคข์อง สอมธ.   

                      (17)  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของ  สอมธ.    เพื่อเขา้   

ประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ    

/หรือชุมนุมสหกรณ์ซ่ึง สอมธ.เป็นสมาชิก ทั้งน้ีตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง   

ประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว ้   

                      (18)  เสนอการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่   

                      (19)  พิจารณาก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกัและค่าเบ้ียประชุม   

ของคณะกรรมการด าเนินการ    คณะกรรมการอ่ืน     คณะอนุกรรมการ    ท่ีปรึกษา  และ   

ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ   

                      (20)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบกิจการ  และผูส้อบบญัชี   

                      (21)  พิจารณาให ้สอมธ.สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์   

                      (22)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญั   

ทราบ 
ขอ้ 49 (12) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบั สอมธ.(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 
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                      (23)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานให้แก่      ประธาน   

กรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ   เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียว   

ขอ้งไดต้ามความเหมาะสม   

                     (24) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัน้ีก าหนดให้เป็นอ านาจ   

หนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ   

          ขอ้ 50 ในกรณีท่ีกรรมการด าเนินการ  สอมธ.  กระท าการ  หรืองดเวน้กระท าการ  ความรับผิดชอบของ 

หรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  จนท าให้เส่ือมเสียผล  คณะกรรมการด าเนินการ  

ประโยชน์ของ  สอมธ. หรือสมาชิก    คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรับผดิชอบชดใชค้่า   

เสียหายใหแ้ก่ สอมธ.   

          ขอ้ 51 คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิ   ท่ีปรึกษาและ 

มีความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและ/หรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้เพื่อใหค้วาม  ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

เห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของ  สอมธ.  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ สอมธ.   

   

หมวด 5  การด าเนินงาน   

          ขอ้ 52  เวน้แต่ขอ้บงัคบัน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน   การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผล  ผูมี้อ  านาจลงนาม สอมธ. 

ผกูพนั สอมธ.ใหป้ฏิบติัดงัน้ี   

                      (1)  หนงัสือกูย้มืซ่ึง  สอมธ.   เป็นผูกู้ย้มืตลอดจนการเบิก      หรือรับเงินกู ้   

การจ านอง ซ่ึง สอมธ. เป็นผูจ้  านอง การถอนเงินฝากของ สอมธ. และในนิติกรรมอ่ืนท่ีมี   

ลกัษณะเดียวกนัจะตอ้งลงลายมือช่ืออยา่งนอ้ยสองคนจากบุคคลในต าแหน่ง  ดงัต่อไปน้ี   

ไดแ้ก่  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ   เลขานุการ   เหรัญญิก  ผูจ้ดัการ หรือ   

ผูท่ี้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย   

                     (2)  การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไวใ้น (1)   

จะตอ้งลงลายมือช่ือของ ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานุการ     

หรือเหรัญญิก  หรือผูจ้ดัการ  หรือผูท่ี้ผูจ้ดัการมอบหมาย   

                      การลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนั สอมธ. ตามวรรคหน่ึงตอ้งประทบัตรา     
ของ สอมธ. ดว้ย จึงจะมีผลใชบ้งัคบั 

  

          ขอ้ 53 ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินส าหรับ   สอมธ.  ในการกูย้มื   รับสินเช่ือ  วงเงินกูย้มื รับสินเช่ือ 

หรือค ้าประกนั  ส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงิน  หรือค ้าประกนัของ สอมธ. 

ซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   
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                      ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดวงเงินดงักล่าวส าหรับปีใดใหใ้ชว้งเงิน          

ส าหรับปีท่ีผา่นมาไปพลางก่อน   

          ขอ้ 54  สอมธ.   อาจกูย้ืมเงิน   รับสินเช่ือ    ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารทาง  การกูย้มืเงิน รับสินเช่ือ 

การเงิน   ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนิน  ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

การเห็นสมควร ทั้งน้ี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืประจ าปีตามขอ้ 53  หรือตราสารทางการเงิน 

         ขอ้ 55  สอมธ. ตอ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด   

ในกฎกระทรวง   

          ขอ้ 56  สอมธ. อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย ์หรือฝากประจ าจากสมาชิก หรือ  การรับฝากเงิน 

สมาชิกสมทบ  หรือสหกรณ์อ่ืนได ้  ตามระเบียบของ สอมธ. ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก    

นายทะเบียนสหกรณ์   

                       หลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และรายละเอียดเก่ียวกบัการฝาก   ดอกเบ้ีย   การถอน   

เงินฝากและขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ วา่ดว้ยเงินฝากออมทรัพยห์รือเงินฝากประจ านั้น ใหเ้ป็นไป   

ตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.   

          ขอ้ 57 สอมธ. อาจให้เงินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือ แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ และอาจ  การให้เงินกูห้รือให้          

ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงินได ้  สินเช่ือแก่สมาชิก 

                     หลกัเกณฑ ์  วธีิการ     และรายละเอียดเก่ียวกบัการใหเ้งินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือ  
หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้หรือสินเช่ือ ล าดบัแห่งการใหเ้งินกูห้รือใหสิ้นเช่ือ        เงินงวด 

  

ช าระหน้ี ส าหรับเงินกู ้ หรือสินเช่ือใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ สอมธ.   

                     ส าหรับหลกัประกนัเงินกู ้ หรือสินเช่ือ  ซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกสมทบใหพ้ิจารณา   

แต่เฉพาะ 
                    (1)  หุน้ สอมธ. 

  

                    (2)  เงินฝาก    

                    (3)  หลกัทรัพยรั์ฐบาล    

                    (4)  หลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ   

           ขอ้ 58 คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหส้หกรณ์อ่ืนกูไ้ดเ้ม่ือ   สอมธ.  มี  การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 

เงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิกแลว้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ   

สอมธ.ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   

          ขอ้ 59  เงินกู ้หรือสินเช่ือซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไม่วา่ประเภทใด  ๆ  ความมุ่งหมายแห่ง  

จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์    ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ  เงินกูห้รือสินเช่ือ 

เห็นสมควร   
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                     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขนัการใชเ้งินกู ้หรือสินเช่ือ   

ของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใหต้รงตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น   

          ขอ้ 60  สอมธ. อาจเรียกดอกเบ้ียเงินกู ้หรือสินเช่ือ ไดต้ามอตัราดงัต่อไปน้ี   ดอกเบ้ียเงินกู ้หรือสินเช่ือ 

                     (1)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูห้รือสินเช่ือทุกประเภทซ่ึงใหแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิก   

สมทบ ตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.   

                     (2) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ซ่ึงใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ 
พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

  

          ขอ้ 61 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกู ้   หรือสินเช่ือทุกราย  การควบคุมหลกัประกนั 

มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.    

                      เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ หรือสินเช่ือ   

รายใดเกิดบกพร่อง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแจง้ใหผู้กู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือจดัการแกไ้ข      
ใหคื้นดีภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

  

           ขอ้ 62  ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูห้รือสินเช่ือไม่วา่ประเภท  การท่ีหน้ีถึงก าหนด 

ใด  ๆ   เป็นอนัถึงก าหนดช าระในทนัที   โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละให ้  ช าระทนัที 

คณะกรรมการด าเนินการเรียกใหผู้กู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือและผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีทั้งตน้เงิน   

และดอกเบ้ียทั้งหมดคืนโดยมิชกัชา้หรือจะบงัคบัหลกัประกนัก็ได ้   

                      (1)  เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือขาดจากสมาชิกภาพ   

ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ   

                      (2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือน าเงินกู ้   

หรือสินเช่ือไปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูห้รือสินเช่ือนั้น   

                      (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูห้รือสิน   

เช่ือรายใดเกิดบกพร่อง และผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือมิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี     ภายในระยะ   

เวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   

                      (4)  ผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือคา้งช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ีย  เป็นเวลาถึง   

สองเดือนนบัแต่วนัท่ีหน้ีนั้นถึงก าหนดช าระ หรือผิดนดัช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงิน   

กูห้รือสินเช่ือรายหน่ึง ๆ   

                     ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้หรือผูรั้บสินเช่ือและไม่ 
สามารถช าระหน้ีทั้งหมดในคราวเดียวได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนิน 

  

การ อาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนหน้ีตามท่ีผูกู้ห้รือ 
ผูรั้บสินเช่ือตอ้งรับผิดต่อ สอมธ.ได ้
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            ขอ้ 63 ผูกู้ ้ผูรั้บสินเช่ือ หรือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอโอน ความผกูพนัของผูกู้ห้รือ 

ยา้ย  หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้  17 (3)    จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้  ผูรั้บสินเช่ือและผูค้  ้าประกนั 

สอมธ. ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อ สอมธ. ใหเ้สร็จส้ิน  เวน้แต่กรณีท่ียงั   

คงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 23   

          ขอ้ 64  สอมธ. อาจน าเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ไดต้ามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุ  การลงทุนของ สอมธ. 

ประสงคข์อง  สอมธ.   และภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  โดยใหค้  านึงถึงความมัน่คง   

และประโยชน์สูงสุดท่ี สอมธ.หรือสมาชิกจะไดรั้บ ภายในขอบเขตดงัน้ี   

                     (1) ฝากชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน   

                     (2) ฝากธนาคาร  หรือฝากในสถาบนัการเงิน ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วาม   

ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์   

                     (3) ซ้ือหลกัทรัพยข์องรัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ   

                     (4) ซ้ือหุ้นของธนาคาร ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน   

แก่สหกรณ์   

                     (5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน   

                     (6) ซ้ือหุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัท าใหเ้กิดความสะดวก หรือส่ง   

เสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ โดยไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   

                     (7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ   

ก าหนด   

หมวด 6 การประชุมใหญ่   

          ขอ้ 65  การประชุมใหญ่ของ สอมธ.แบ่งออกเป็น      

                      (1) การประชุมใหญ่สามญั   

                      (2) การประชุมใหญ่วสิามญั   

          ขอ้ 66  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามญัปีละหน่ึงคร้ัง ภายใน  การประชุมใหญ่สามญั 

หน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของ สอมธ.   

          ขอ้ 67  คณะกรรมการด าเนินการอาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ  การประชุมใหญ่วิสามญั 

เห็นสมควร แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณ์ มีหนงัสือแจง้ให้เรียกประชุมใหญ่วสิามญั  หรือ   

ในกรณีท่ี  สอมธ.  เกิดการขาดทุนเกินก่ึงของจ านวนทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้    ตอ้งเรียก   

ประชุมใหญ่วสิามญัโดยมิชกัชา้ แต่ไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี สอมธ. ทราบ   
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                      สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด หรือ    

ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนลงลายมือช่ือ  ท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการให ้   

เรียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้ ในหนงัสือร้องขอนั้น ตอ้งระบุวา่ประสงคใ์หเ้รียก   

ประชุมเพื่อการใด    

                     เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดรั้บหนงัสือร้องขอดงักล่าวแลว้   ใหค้ณะ   

กรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีรับหนงัสือ        
ร้องขอ    ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วสิามญัภายในก าหนดระยะ 

  

เวลาดงักล่าวใหน้ายทะเบียนสหกรณ์มีอ านาจเรียกประชุมใหญ่วสิามญัไดภ้ายในระยะ   

เวลาท่ีเห็นสมควร   

          ขอ้ 68  เม่ือมีการประชุมใหญ่ทุกคราวให ้    สอมธ.    มีหนงัสือแจง้วนั       เวลา    
สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชุมใหบ้รรดาสมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนัแต่ถา้                      

 การแจง้ก าหนด 
การประชุมใหญ่ 

การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร ทั้งน้ีใหป้ระธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เป็นผูล้งช่ือในหนงัสือนั้น 

  

          ขอ้ 69 การประชุมใหญ่ของ สอมธ.ตอ้งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง  องคป์ระชุมใน 

ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคนจึงจะเป็นองคป์ระชุม  การประชุมใหญ่   

                     ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นมาประชุมแทนตนไม่ได ้   

                     ในการประชุมใหญ่คราวใดมีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม  ใหน้ดั   

ประชุมอีกคร้ังหน่ึง  ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีนดัประชุมคร้ังแรก   ในการประชุมคร้ัง   

หลงัน้ี  ถา้มิใช่การประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  เม่ือมีสมาชิกมา   

ประชุมไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่นอ้ยกวา่สามสิบคนก็       
ใหถื้อเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วสิามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม 

  

เม่ือมีสมาชิกท่ีมาประชุมมีจ านวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ก็   

ใหง้ดประชุม   

          ขอ้ 70 ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน เก่ียว  อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุม 

กบักิจการของ สอมธ. อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหห้มายความรวมถึง   

                     (1)  รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจาก สอมธ.  และวนิิจฉยั   

  ขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจาก สอมธ.   

                     (2)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ   สอมธ.      

                     (3) พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ สอมธ. 
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                     (4)  พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบ   

กิจการของ สอมธ.   

                      (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ   

ด าเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ และผูต้รวจสอบกิจการของ สอมธ.   

                      (6)  พิจารณาก าหนดวงเงิน  ซ่ึง สอมธ . อาจกูย้มื รับสินเช่ือ  หรือค ้าประกนั   

                      (7)  อนุมติัประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ สอมธ.   

                      (8)  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   

                      (9)  รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและ   

/หรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี สอมธ. เป็นสมาชิกอยู ่   

                      (10)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามระเบียบ หรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์   

หรือขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

                      (11)  ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ืองเก้ือหนุนบรรดาสมาชิก   

ตามวตัถุประสงคข์อง สอมธ.   

                      (12) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัน้ีก าหนดให้เป็นอ านาจ   

หนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่   

          ขอ้ 71 ในการประชุมใหญ่  ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม       ถา้  ประธานในท่ีประชุม 

ประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม   

และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย      ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการ   

ด าเนินการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น   

          ขอ้ 72  สมาชิกออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ไดเ้พียงคนละหน่ึงเสียง  การออกเสียง  

                      สมาชิกผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวัในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยั     

สมาชิกผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นมิได ้   

          ขอ้ 73 ในการวินิจฉยัปัญหาต่าง ๆ  ถา้มิไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบัน้ี ให้ถือ  การวินิจฉยัปัญหา  

คะแนนเสียงขา้งมาก   ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีก   

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ีใหถื้อเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิก   

ซ่ึงมาประชุม   

                      (1)  การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั   

                      (2)  การควบสหกรณ์   

                      (3)  การแยกสหกรณ์   
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                      (4) การเลิกสหกรณ์   

          ขอ้ 74  ในการประชุมใหญ่ทุกคราวคณะกรรมการด าเนินการตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชุม  รายงานการประชุม  

ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งบนัทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยัทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุมและให ้   

ประธานในท่ีประชุมกบัเลขานุการลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั   
 

  

หมวด 7  ทะเบียน การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ   

ส่วนที ่1 ทะเบียน การเงิน สมุดบัญชี และเอกสาร   

          ขอ้ 75 การรับจ่าย   และการเก็บรักษาเงินของ   สอมธ.  ใหอ้ยูใ่นความรับผิดชอบ  การเงินของ สอมธ. 

ของผูจ้ดัการ ภายใตก้ารก ากบัดูแลของเหรัญญิก   

          ขอ้ 76 ให ้สอมธ. จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์  การบญัชีของสหกรณ์  

ก าหนดใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริง       และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลง   

บญัชีไวท่ี้ส านกังานภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   

                      เม่ือมีเหตุตอ้งบนัทึกรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของ      สอมธ.   

ใหบ้นัทึกรายการในวนัท่ีเกิดเหตุนั้น ส าหรับเหตุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทึก   

รายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตุอนัจะตอ้งบนัทึกรายการนั้น   

                      การลงรายการบญัชี         ตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์โดย   

ครบถว้น   

          ขอ้ 77  ปีทางบญัชีของ    สอมธ.  ใหเ้ร่ิมตน้วนัท่ี  1  มกราคม และส้ินสุดวนัท่ี  31   ปีทางบญัชี 

ธนัวาคม ของทุกปี   

          ขอ้ 78 เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปี  ให ้สอมธ. จดัท างบดุล  และงบก าไรขาดทุน ตาม  การจดัท ารายงาน 

แบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ทางการเงิน  

                     งบดุลนั้นตอ้งมีรายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของ สอมธ. กบัทั้ง   

บญัชีก าไรขาดทุน   

          ขอ้ 79 คณะกรรมการด าเนินการตอ้งจดัท างบดุล   และงบก าไรขาดทุนประจ าปีให ้   

แลว้เสร็จ และใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ    แลว้น าเสนอเพื่ออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่ของ   

สอมธ. ภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี   

          ขอ้ 80 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงาน  การเสนองบดุลต่อ 

ของ สอมธ.  ต่อท่ีประชุมใหญ่ในคราวท่ีเสนองบดุล  โดยใหส่้งส าเนางบดุลและรายงาน  ท่ีประชุมใหญ่  

ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิกทุกคนและให ้   

เปิดเผยไว ้ณ ส านกังานของ สอมธ. ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั   



 25 

          ขอ้ 81 ให ้ สอมธ.  ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ  สอมธ.   

กบังบดุลไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการประชุม   

                      อน่ึง  ใหเ้ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ สอมธ. กบั   

งบดุลไวท่ี้ส านกังานของ สอมธ.เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้   

          ขอ้ 82 เม่ือส้ินปีทางบญัชีและ สอมธ. ไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรอง  การจดัสรรก าไรสุทธิ 

โดยทัว่ไปและตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ปรากฏวา่ สอมธ.มีก าไรสุทธิ  ประจ าปี 

ใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บของก าไรสุทธิ  และ   

เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละหา้ของก าไรสุทธิ  แต่ตอ้ง   

ไม่เกินอตัราท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด   

                      ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจดัสรร  ตามความในวรรคหน่ึงนั้น   ท่ี   

ประชุมใหญ่อาจจดัสรรไดด้งัต่อไปน้ี   

                      (1) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดไว ้   

ในกฎกระทรวงโดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา  อน่ึง ถา้  สอมธ. ถอนทุนรักษาระดบั   

อตัราเงินปันผลออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด จ านวนเงินปันผลทั้งส้ินท่ีจ่ายส าหรับ   

ปีนั้นจะตอ้งไม่เกินอตัราดงักล่าวดว้ย   

                            ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้       ให้ถือวา่หุน้ท่ีสมาชิกไดช้ าระต่อ   

สอมธ.   ภายในวนัท่ีเจ็ดของเดือน   มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น   

ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระต่อ  สอมธ.  หลงัวนัท่ีเจ็ดของเดือน   สอมธ.  จะคิดเงินปันผลให ้   

ตั้งแต่เดือนถดัไป   

                      (2)  เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก ตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้   

ซ่ึงสมาชิกนั้น ๆ  ไดส่้งแก่  สอมธ.  ในระหวา่งปี แต่สมาชิกท่ีผดินดัการส่งเงินงวดช าระ   

หน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใดมิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนั้น   

                      (3)  เป็นเงินโบนสัแก่ กรรมการ เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของ สอมธ. ไม่เกิน   

ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ   

                      (4)  เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้น   

ของ สอมธ. ตามท่ีมีอยูใ่นวนัส้ินปีนั้น    

                             ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผลน้ี  จะถอนไดโ้ดยมติของท่ีประชุมใหญ่   

ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม    เพื่อจ่ายเป็น   

เงินปันผลตามหุน้   



 26 

                     (5)  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิทุนสาธารณ   

ประโยชน์น้ีให ้สอมธ.สะสมไวส้ าหรับใชจ่้ายเพื่อการศึกษาโดยทัว่ไป หรือเพื่อการศึกษา   

อบรมทางสหกรณ์  หรือสาธารณประโยชน์  หรือการกุศล    ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ   

ของ สอมธ.   

                      (6)  เป็นทุนเพื่อจดัตั้งส านกังานหรือกองทุนต่าง  ๆ   เพื่อเสริมสร้างความ   

มัน่คงใหแ้ก่ สอมธ.   

                      (7)  ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลืออยู ่(ถา้มี) ใหส้มทบเป็นทุนส ารองทั้งส้ิน   

          ขอ้ 83  ทุนส ารองนั้น นอกจากจดัสรรจากก าไรสุทธิตามขอ้  82  แลว้   การรับเงิน  ท่ีมาแห่งทุนส ารอง  

อุดหนุนหรือทรัพยสิ์นจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด ถา้    

การใหเ้งินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นก าหนดไวเ้พื่อการใดใหใ้ชเ้พื่อการนั้น    แต่ถา้มิได ้   

ก าหนดไว ้  ใหจ้ดัสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นนั้นเป็นทุนส ารองของ สอมธ.   

                      อน่ึง จ  านวนเงินซ่ึง  สอมธ. พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม  ถา้ไม่มีการเรียกร้อง   

จนพน้ก าหนดอายคุวามก็ให้สมทบเงินจ านวนนั้นเป็นทุนส ารอง   

          ขอ้ 84  ทุนส ารองยอ่มเป็นของ สอมธ. โดยส่วนรวม   สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได ้  สภาพแห่งทุนส ารอง 

หรือจะเรียกร้องแมส่้วนหน่ึงส่วนใดก็ไม่ได ้   

                     ทุนส ารองตามวรรคหน่ึงจะถอนจากบญัชีทุนส ารองไดเ้พื่อชดเชยขาดทุน   

หรือเพื่อจดัสรรเขา้บญัชีทุนส ารองใหแ้ก่สหกรณ์ใหม่ท่ีไดจ้ดทะเบียนแบ่งแยกจาก สอมธ.   

          ขอ้ 85 ให ้สอมธ.  มีทะเบียนสมาชิก  สมาชิกสมทบ  และทะเบียนหุน้  ตามท่ี  การจดัให้มีทะเบียน  

นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  สมุดบญัชีและเอกสาร 

                     เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  หรือ   

ทะเบียนหุน้ ให ้สอมธ. แจง้การเปล่ียนแปลงต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั   

นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของ สอมธ.   

                      สอมธ. อาจจดัใหมี้ทะเบียนอ่ืน สมุดรายงานการประชุม บญัชี และเอกสาร   

อ่ืนไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร   

           ขอ้ 86 ให ้ สอมธ.  เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก  สมาชิกสมทบ  ทะเบียนหุน้ รายงาน   การเก็บรักษา 

ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ สอมธ. และงบดุล  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั และกฎหมาย  และการขอตรวจดูทะเบียน 

วา่ดว้ยสหกรณ์ไวท่ี้ส านกังานของ สอมธ.เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้  สมุดบญัชีและเอกสารอ่ืน 

                    

 
  



 27 

                    สมาชิกอาจขอตรวจดู ทะเบียน สมุดบญัชี และเอกสารอ่ืนได ้ ณ  ส านกังาน   

ของ   สอมธ.   ในระหวา่งเวลาการท างาน  แต่จะดูบญัชี หรือทะเบียนเก่ียวกบั เงินค่าหุน้   

เงินฝาก   เงินกู ้ หรือสินเช่ือของสมาชิกอ่ืนไม่ได ้ เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือ   

   

ส่วนที ่2 การตรวจสอบ   

          ขอ้ 87 ให ้สอมธ. จดัใหมี้การตรวจสอบบญัชีและงบการเงินของ  สอมธ. อยา่ง  การตรวจสอบบญัชี 

นอ้ยปีละคร้ัง โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

           ขอ้ 88  นายทะเบียนสหกรณ์    รองนายทะเบียนสหกรณ์    ผูต้รวจการสหกรณ์                
ผูส้อบบญัชี   หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย  มีอ านาจออก 

 การตรวจตราควบคุม 

ค าสั่งเป็นเป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการ สอมธ. ผูต้รวจสอบกิจการ ผูจ้ดัการ 
เจา้หนา้ท่ี  หรือเชิญสมาชิกของ สอมธ. มาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบักิจการของ  สอมธ. 

  

หรือใหส่้งเอกสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน หรือรายงานการประชุมของ สอมธ.ได ้   

                      ทั้งน้ี  ใหผู้ซ่ึ้งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคหน่ึง   อ านวยความสะดวกและ   

ช้ีแจงขอ้ความในเร่ืองเก่ียวกบักิจการของ สอมธ.ใหท้ราบตามสมควร   

          ขอ้ 89 ให ้สอมธ.ส่งรายการ หรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ สอมธ.ต่อหน่วยงาน  การส่งรายการหรือรายงาน 

ท่ีก ากบัดูแล  ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนั้นก าหนด   

           ขอ้ 90 ให ้สอมธ. มีผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือ  ผูต้รวจสอบกิจการ  

บุคคลภายนอกท่ีด าเนินการในรูปส านกังานตรวจสอบบญัชี    ท่ีมีความรู้  ความสามารถ   

ความเช่ียวชาญ  ช านาญงานในดา้นการตรวจสอบบญัชี และมีผลงานดา้นการตรวจสอบ   

บญัชีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป   และมิไดมี้ส่วนไดเ้สียกบักิจการของ  สอมธ. โดยตรง  เพื่อ 
ด าเนินการตรวจสอบกิจการของ  สอมธ. แลว้ท ารายงานเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 

  

                       จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน    
สหกรณ์ก าหนด 

  

                       คุณสมบติั  และหลกัเกณฑว์ธีิการสรรหาผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตาม        
ท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ. 

  

           ขอ้ 91 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่งไดห้น่ึงปีทางบญัชีของ   การด ารงต าแหน่ง 

สอมธ.   เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้  ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู ้  ผูต้รวจสอบกิจการ  

ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน   

                      ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้   

   



 28 

           ขอ้ 92 ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของ  อ านาจหนา้ท่ีของ 

สอมธ. อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหห้มายความรวมถึง  ผูต้รวจสอบกิจการ 

                      (1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด  บญัชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน    

ทรัพยสิ์นและหน้ีสินทั้งปวงของ  สอมธ.  เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของ สอมธ. ท่ี 
เป็นอยูจ่ริง 

  

                      (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภท   

ของ  สอมธ.  เพื่อประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการ   

และเจา้หนา้ท่ีของ สอมธ. ทั้งทางวชิาการ และทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ   

                      (3)  ตรวจสอบ การจดัจา้ง  และแต่งตั้ง เจา้หนา้ท่ีของ   สอมธ.    ตลอดจน   

หนงัสือสัญญาจา้ง และหลกัประกนั   

                      (4)  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใชจ่้ายเงินตามประมาณ   

การรายจ่ายประจ าปีของ สอมธ.   

                      (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพื่อพิจารณา   

หาทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของ สอมธ.   

                      (6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย   ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่ง   

ของ สอมธ. หรือกิจการอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของ สอมธ.   

                      ใหผู้ต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะ   

กรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนคราวถดัไป  แลว้เสนอผลการตรวจสอบ   

ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของ สอมธ. ดว้ย   

                      ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการตรวจพบเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความ   

เสียหายแก่การด าเนินงานของ  สอมธ.  ใหแ้จง้เป็นหนงัสือ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ   

ทราบ เพื่อหาทางแกไ้ขโดยมิชกัชา้ โดยผูต้รวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแกไ้ข   

ใหค้ณะกรรมการด าเนินการทราบดว้ยก็ได ้

 
  

หมวด 8 บุคลากร   

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่   

          ขอ้ 93  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  การจา้งและแต่งตั้งผูจ้ดัการ 

มีความรู้  ความสามารถ    และความเหมาะสม   และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมาย   

เพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูจ้ดัการ               

ขอ้ 93 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบั สอมธ. (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 
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                     ในการแต่งตั้ง   หรือจา้งเพื่อใหใ้ห้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูจ้ดัการ  สอมธ.                                           
ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็น หลกัฐานและใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้   
หลกัประกนัอนัสมควรกบัทั้งตอ้งจดัใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี   
ดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 96  เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

          ขอ้ 94  คณะกรรมการด าเนินการอาจจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี และลูกจา้ง ตาม  การจา้งและแต่งตั้ง 

ความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานใน สอมธ. ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของ สอมธ.   

          ขอ้ 95 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของ สอมธ. เก่ียวกบั  การก าหนดระเบียบเก่ียวกบั 

การคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก  การแต่งตั้งหรือจา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน   การให ้  ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และ 

สวสัดิการและการใหอ้อกจากต าแหน่งของผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ี และลูกจา้งของ สอมธ.  ลูกจา้งของสหกรณ์ 

          ขอ้ 96  ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ท่ีจดัการทัว่ไปและรับผดิชอบเก่ียวกบับรรดากิจการ  อ านาจหนา้ท่ีและความ 

ประจ าของ สอมธ. อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหห้มายความรวมถึง  รับผิดชอบของผูจ้ดัการ 

                      (1)  ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใหเ้ป็นการถูก   

ตอ้งตามขอ้บงัคบั   

                      (2)  ควบคุมให้มีการช าระเงินค่าหุน้รายเดือน  และแจง้ยอดจ านวนหุน้    

                      (3)  รับฝากเงิน  จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมใหมี้การฝากเงินใน สอมธ.   

                      (4)  ควบคุม ตรวจสอบ  ค าขอกูห้รือสินเช่ือ  จ่ายเงินกูห้รือสินเช่ือ   จดัท า   

เอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้หรือสินเช่ือและด าเนินการอ่ืน ๆ  เก่ียวกบัเร่ืองการใหเ้งินกู ้   หรือ   

สินเช่ือแก่สมาชิกใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของ สอมธ.ท่ีก าหนดไว ้   

                      (5)  ก าหนดหนา้ท่ีและวธีิปฏิบติังานของบรรดาเจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของ   

สอมธ. ตลอดจนเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีและ   

ลูกจา้งเหล่านั้น  ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย   

                      (6)  ควบคุมในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือมีใบส าคญัโดยครบถว้น   

รับผดิชอบในการรับจ่ายเงินทั้งปวงของ สอมธ.ใหเ้ป็นการถูกตอ้ง รวบรวมใบส าคญัและ   

เอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น  และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไป   

ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   

                      (7)  รับผิดชอบและดูแลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ  สอมธ.   

ใหถู้กตอ้งครบถว้น  และเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ   

                      (8)  ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการ  ในการนดัเรียกประชุมใหญ่     และ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
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                      (9)  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่และการประชุมคณะกรรมการ   

ด าเนินการเวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น  มิให้เขา้ร่วมประชุม   

                     (10) ปฏิบติัการเก่ียวกบัการโตต้อบหนงัสือของ สอมธ.   

                      (11) รักษาดวงตราของ สอมธ.  และรับผดิชอบตรวจตราทรัพยสิ์นต่าง  ๆ   

ของ สอมธ.ใหอ้ยูใ่นสภาพอนัดีและปลอดภยั   

                      (12)  เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ   

                      (13) พิเคราะห์ผลการด าเนินงานประจ างวดหกเดือน เสนอต่อคณะกรรม   

การด าเนินการ    

                      (14)  เสนอรายการ  หรือรายงานของ สอมธ.ต่อทางราชการตามแบบ และ   

ระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด   

                      (15)  รับผิดชอบจดัท างบดุล งบก าไรขาดทุนและรายงานประจ าปี  แสดง   

ผลการด าเนินงานของ สอมธ. เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุม   

ใหญ่   

                      (16) จดัท ารายละเอียด เงินค่าหุ้น  และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือ เป็นราย   

บุคคลทุกระยะหกเดือน พร้อมกบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนั้น   

                      (17)  ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย หรือตาม   

ท่ีควรกระท าเพื่อใหกิ้จการของ สอมธ. ลุล่วงไปดว้ยดี 
           ขอ้ 96/1 ผูจ้ดัการของ   สอมธ.   ตอ้งพน้จากต าแหน่่งดว้ยเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ออกตามวาระ หรือเม่ือครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 

                          (3) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ                                  
                          (4)  ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของ สอมธ. หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 
กฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
                    (5)  ถูกถอดถอน หรือถูกเลิกจา้ง 
                        (6)  ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เห็นเป็น
ประจกัษว์า่ไดก้ระท าการ  หรือละเวน้กระท าการใด  ๆ   อนัอาจท าให้เกิดความไม่สงบ     
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการ” 
ขอ้ 96/1 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้บงัคบั สอมธ. (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546 
 
 

  
 
 
 
 
 

การพน้จากต าแหน่ง               
ของผูจ้ดัการ 
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           ขอ้ 97 ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการวา่งลง  และยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน  การแต่งตั้งผูรั้กษาการ 

หรือเม่ือผูจ้ดัการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราว ให้รองผูจ้ดัการ หรือ  แทนผูจ้ดัการ   

ผูช่้วยผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนของ  สอมธ.  ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว ้   

เป็นผูรั้กษาการแทน   

          ขอ้ 98 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ  การเปล่ียนผูจ้ดัการ   

ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงินกบับรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน   

ของ สอมธ.ตลอดจนจดัท างบดุลของ สอมธ.เพื่อทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน   

หมวด 9 ข้อเบ็ดเสร็จ   

          ขอ้ 99 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการ 
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี  และเพื่อความสะดวก  และเป็นแนวทางใน 

การปฏิบติังานของ สอมธ. 

 ระเบียบของสหกรณ์ 

 

                       เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดระเบียบในขอ้ต่อไปน้ี  จะตอ้งไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใชบ้งัคบัได ้

  

                      (1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับเงินฝาก   

                      (2) ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน   

                     ให ้สอมธ. ส่งส าเนาระเบียบของ สอมธ. ทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายทราบดว้ย 

  

          ขอ้ 100 ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นของ สอมธ.  สูญหาย  หรือเสียหายโดยประการใด ๆ    การด าเนินคดีเก่ียวกบั 

ก็ดี หรือในกรณีท่ี สอมธ. เรียกใหลู้กหน้ีของ สอมธ. ช าระหน้ี แต่ลูกหน้ีมิไดป้ฏิบติัการ ช าระ
หน้ีใหถู้กตอ้งครบถว้นตามท่ีเรียกก็ดี  คณะกรรมการด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือ 

 ความเสียหาย 

ฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม   

          ขอ้ 101 ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใดให ้สอมธ.  เสนอปัญหา  การตีความในขอ้บงัคบั 

นั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอค าแนะน า  และให ้สอมธ. ปฏิบติัตามค าแนะน าของ   

นายทะเบียนสหกรณ์   

          ขอ้ 102  สอมธ.  อาจแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง ขอ้บงัคบัได ้โดยมติแห่งท่ี  การแกไ้ขเพ่ิมเติม 

ประชุมใหญ่ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่งจ านวนสมาชิกซ่ึงมาประชุม   หรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั   

และให ้สอมธ. เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบันั้นต่อ   

นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่ลงมติเม่ือนายทะเบียน   

สหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้ การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือการเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบันั้นจึงเป็น 
อนัสมบูรณ์ 
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                      การเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่ พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง                  

ขอ้บงัคบั จะกระท าไดต่้อเม่ือไดแ้จง้ขอ้ความท่ีเสนอใหพ้ิจารณานั้น โดยเตม็ส านวนไป           
ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดัประชุม 

  

          ขอ้ 103  เม่ือ สอมธ. ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระบญัชีโดยจ าหน่ายทรัพยสิ์น  ตาม  การจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์  ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดว้ยดอกเบ้ียและช าระหน้ีสิน  เม่ือสหกรณ์ตอ้งเลิก  

อ่ืน ๆ ของ สอมธ. เสร็จส้ินแลว้  ปรากฏวา่ สอมธ. มีทรัพยสิ์นเหลืออยูเ่ท่าใด  ใหผู้ช้  าระ   

บญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี   

                     (1)  จ่ายคืนค่าหุ้นใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ท่ีช าระแลว้   

                     (2)  จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้  ตามขอ้ 82(1)   

                     (3)  จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืน  ตามขอ้ 82(2)    

                    เงินท่ีจ่ายตาม (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวน   

เงินก าไรสุทธิท่ี   สอมธ.   หาไดใ้นระหวา่งปีท่ีเลิกกิจการกบัทุนรักษาระดบัอตัราเงิน   

ปันผลท่ีถอนไปตามขอ้ 82(4) ในปีนั้น   

                     ถา้ยงัมีทรัพยสิ์นเหลืออยูอี่กให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณ์   

แห่งประเทศไทย    ตามมติของท่ีประชุมใหญ่    หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียน 
สหกรณ์ในกรณีท่ีไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ไดภ้ายในสามเดือน นบัแต่วนัท่ีช าระบญัชีเสร็จ 
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