
 

ข้อบังคบั   

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั   

แก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที ่2) พ.ศ.2546   

………………………………...   

          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 

  

 1/2546  วนัท่ี  15  กนัยายน  2546  ไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ และ 
นายทะเบียนสหกรณ์ไดรั้บจดทะเบียนแลว้มีความดงัน้ี 

  

          ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่   " ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

 จ  ากดั แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2546"   

          ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ รับจดทะเบียนขอ้บงัคบั
เป็นตน้ไป    

  

         ขอ้ 3 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 4  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบัน้ี 
                    "สอมธ." หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 
                    "สมาชิก"หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                                              จ ากดั 
                      "สมาชิกสมทบ"  หมายความวา่   สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย ์
                                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ  ากดั 
                      "คณะกรรมการด าเนินการ"  หมายความวา่   คณะกรรมการด าเนินการ 
                                           สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั 

                      “สินเช่ือ”  หมายความวา่ การใหกู้ย้มืเงินหรือวงเงินในการใหกู้ย้มื หรือ 
ใหย้มืหลกัทรัพย ์ใหเ้ช่าซ้ือ ใหเ้ช่าซ้ือแบบลีสซ่ิง ค ้าประกนั รับอาวลั รับรองตัว๋เงิน  
ซ้ือ  ซ้ือลดหรือรับช่วงซ้ือลดตัว๋เงิน  เป็นเจา้หน้ีเน่ืองจากไดจ่้ายหรือสั่งใหจ่้ายเงิน 
เพื่อประโยชน์ของผูเ้คยคา้ หรือเป็นเจา้หน้ีเน่ืองจากไดจ่้ายเงินตามภาระผกูพนัตาม 
เล็ตเตอร์ออฟเครดิตหรือภาระผกูพนัอ่ืน” 
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            ขอ้ 4 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 6 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
            “ขอ้ 6 สอมธ.มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ   และสังคม               วตัประสนงค ์       
ของบรรดาสมาชิก โดยวธีิช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์ 

 วตัถุประสงค ์ 
 
 

และท ากิจการร่วมกนัดงัต่อไปน้ี              

                     (1) ส่งเสริมให้สมาชิก  สมาชิกสมทบออมทรัพยโ์ดยช่วยใหส้ามารถสงวน   

ส่วนแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอนัมัน่คง และไดรั้บประโยชน์ตามสมควร   

                     (2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก สมาชิก
สมทบ 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.” 
            ขอ้ 5 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 7 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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          “ขอ้ 7  สอมธ.มีทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

 ทุน  

(1) เงินค่าหุน้ 
                     (2)  เงินกูย้มื สินเช่ือ หรือการออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน หรือ 

  

                            ตราสารทางการเงิน   

(3) เงินท่ีรับฝาก   

                     (4)  ทุนส ารอง และทุนอ่ืน ๆ   

                     (5)  เงินอุดหนุนหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูย้กให้” 
          ขอ้ 6 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 23 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  

          “ขอ้ 23  สมาชิกท่ีโอนหรือยา้ย   หรือออกจากราชการ  หรืองานประจ าโดยไม่มี   
ความผดิ เวน้แต่ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความ 

 สมาชิกท่ีโอน หรือยา้ย 
หรือออกจากราชการ 

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

 หรืองานประจ า 
โดยไม่มีความผิด 

          ขอ้ 7 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ขอ้ 25  สมาชิกท่ียา้ย   หรือโอนไปรับราชการในสังกดัอ่ืน   และประสงคจ์ะสมคัร 

  
 
 
 

สมาชิกยา้ยสงักดั 

เขา้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยซ่ึ์งตั้งข้ึนในสังกดันั้น  หากสหกรณ์ออมทรัพยน์ั้น   

มีขอ้บงัคบัใหรั้บเขา้เป็นสมาชิกได ้และคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย ์   

นั้น ไดมี้มติให้รับเขา้เป็นสมาชิกแลว้  ถา้สมาชิกนั้นมีความประสงคจ์ะใหโ้อนเงินค่าหุ้น   

และเงินกู ้  หรือสินเช่ือท่ีตนมีอยูใ่น    สอมธ.     ไปยงัสหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ตนไดเ้ขา้เป็น   

สมาชิกใหม่     สอมธ.  ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น  เงินกู ้หรือสินเช่ือ  และเงินฝาก(ถา้มี)   

ท่ีสมาชิกนั้นมีอยูต่่อ สอมธ.ใหต้ามวธีิการท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.” 
         ขอ้ 8 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 28 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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          “ขอ้ 28 สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจาก สอมธ.    เพราะเหตุอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี    การให้ออกจากสหกรณ์ 

                      (1)  ขาดช าระเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั หรือขาดส่งรวมถึง   

หกงวด  ทั้งน้ีโดยมิไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ   

                      (2) น าเงินกู ้หรือสินเช่ือ ไปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูห้รือสินเช่ือนั้น    

                      (3) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรับเงินกูห้รือสินเช่ือท่ีเกิดบกพร่องให ้   

คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด   

                      (4)  คา้งช าระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาถึงสองเดือนนบัแต่วนัท่ี       
หน้ีนั้นถึงก าหนดช าระหรือผิดนดัช าระหน้ีถึงสามคราวส าหรับเงินกู ้หรือสินเช่ือรายหน่ึงๆ 

  

                      (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 9 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 36 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

          “ขอ้ 36 ภายใตบ้งัคบั ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้ 

  

บงัคบัสหกรณ์เก่ียวกบัการก าหนดสิทธิสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจมีสิทธิในการ       
ถือหุน้ของ สอมธ. ฝากเงิน  กูย้มืเงินหรือรับสินเช่ือ หรือรับสวสัดิการอ่ืน ตามระเบียบ         
ท่ี สอมธ. ก าหนดการกูย้มืเงิน หรือการรับสินเช่ือ จะตอ้งมีหลกัประกนัเป็นหุ้น สอมธ.      
เงินฝาก  หรือหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือหลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจเท่านั้น เป็นประกนัหน้ี” 
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         ขอ้ 10 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 42 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

         “ขอ้ 42 ให ้  สอมธ.   มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

  
 
 
 

คณะกรรมการด าเนินการ 

ส่วนวธีิการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ        
ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 

  

                    ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการตามวรรคแรกใหเ้ลือกประธานกรรมการ   

หน่ึงคน เหรัญญิกหน่ึงคน นอกนั้นเป็นกรรมการ   

                    ใหค้ณะกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บเลือกตั้ง   ประชุมเลือกกนัเอง   เป็น   

รองประธานกรรมการหน่ึงคน หรือหลายคน  และเลขานุการหน่ึงคน”   

         ขอ้ 11 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 49 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

          “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   สมาชิกหรือ     
สมาชิกสมทบออกจาก สอมธ. ตลอดจนดูแลใหส้มาชิกหรือสมาชิกสมทบปฏิบติัการ 

  

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. 
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                      (7)  จดัใหมี้และดูแลใหเ้รียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน   สมุดบญัชี   เอกสาร   

ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงานของ สอมธ.   

                      (8)  พิเคราะห์และปฏิบติัตามระเบียบ หรือค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์   

หรือขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

                       (9)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก     หรือสมาชิกสมทบ   

เจา้หนา้ท่ี  และลูกจา้งของ  สอมธ. ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทัว่ไป  เพื่อใหกิ้จการของ   

 สอมธ.ด าเนินไปดว้ยดี   

                      (10)  พิจารณารายงานของผูต้รวจสอบกิจการ  หรือความเห็นของผูจ้ดัการ   

หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ สอมธ.   

                      (11)  พิจารณาผูส้อบบญัชี เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง   

                      (12)  พิจารณาผูต้รวจสอบกิจการ เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่   

                      (13)  เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร  เป็นท่ีปรึกษาของคณะ   

กรรมการด าเนินการตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร   

                      (14)  ฟ้อง   ต่อสู้    หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของ  สอมธ.  หรือประนี   

ประนอมยอมความ  หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด   

                      (15)  เสนอประมาณการรายจ่ายประจ าปีของ   สอมธ.    เพื่อท่ีประชุมใหญ่   

สามญัพิจารณาอนุมติั ถา้ในปีใดท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดอ้นุมติัประมาณการรายจ่ายประจ 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 
เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
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                      (21)  พิจารณาให ้สอมธ.สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์   

                      (22)  เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานใหท่ี้ประชุมใหญ่        
สามญัทราบ 
                      (23)  พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานให้แก่   ประธาน 

  

กรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ   เหรัญญิก หรือผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียว   

ขอ้งไดต้ามความเหมาะสม   

                      (24) อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัน้ีก าหนดให้เป็นอ านาจ   

หนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ   

          ขอ้ 12 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 53 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ขอ้ 53 ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินส าหรับ   สอมธ.  ในการกูย้มื   รับสินเช่ือ 

  
 
 
 

วงเงินกูย้มื รับสินเช่ือ 

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

ซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   

                      ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดวงเงินดงักล่าวส าหรับปีใดใหใ้ชว้งเงิน          

ส าหรับปีท่ีผา่นมาไปพลางก่อน” 
          ขอ้ 13 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 54 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  

          “ขอ้ 54  สอมธ.   อาจกูย้มืเงิน   รับสินเช่ือ    ออกตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตราสารทาง  การกูย้มืเงิน รับสินเช่ือ 

การเงิน   ส าหรับใชเ้ป็นทุนด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนิน  ออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน 

การเห็นสมควร ทั้งน้ี จะตอ้งอยูภ่ายในวงเงินกูย้มืประจ าปีตามขอ้ 53” 
          ขอ้ 14 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 57 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 หรือตราสารทางการเงิน 

          “ขอ้ 57 สอมธ. อาจใหเ้งินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือ แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ และอาจ  การให้เงินกูห้รือให้          

ใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงินได ้  สินเช่ือแก่สมาชิก 

                     หลกัเกณฑ ์  วธีิการ     และรายละเอียดเก่ียวกบัการใหเ้งินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือ  
หลกัประกนัส าหรับเงินกูห้รือสินเช่ือ ล าดบัแห่งการใหเ้งินกูห้รือใหสิ้นเช่ือ        เงินงวด 

  

ช าระหน้ี ส าหรับเงินกู ้หรือสินเช่ือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ สอมธ. 
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                     ส าหรับหลกัประกนัเงินกู ้หรือสินเช่ือ  ซ่ึงให้แก่สมาชิกสมทบใหพ้ิจารณา   

แต่เฉพาะ 
                    (1)  หุน้ สอมธ. 

  

                    (2)  เงินฝาก    

                    (3)  หลกัทรัพยรั์ฐบาล    

                    (4)  หลกัทรัพยรั์ฐวสิาหกิจ”   

             ขอ้ 15 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 58 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

           “ขอ้ 58 คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาใหส้หกรณ์อ่ืนกูไ้ดเ้ม่ือ   สอมธ.           
มีเงินทุนเหลือจากการใหเ้งินกู ้หรือใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิกแลว้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

สอมธ. ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

  
 
 
 

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 

            ขอ้ 16 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 59 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

           “ขอ้ 59 เงินกูห้รือสินเช่ือซ่ึงใหแ้ก่สมาชิกหรือสมาชิกสมทบไม่วา่ประเภทใด ๆ       
จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะเพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชน์ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 

  
 
 
 

ความมุ่งหมายแห่ง 
เงินกูห้รือสินเช่ือ 

เห็นสมควร   

                     ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่องและกวดขนัการใชเ้งินกู ้หรือสินเช่ือ   

ของสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใหต้รงตามความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น” 
           ขอ้ 17 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 60 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  

          “ขอ้ 60  สอมธ. อาจเรียกดอกเบ้ียเงินกู ้หรือสินเช่ือ ไดต้ามอตัราดงัต่อไปน้ี   ดอกเบ้ียเงินกู ้หรือสินเช่ือ 

                     (1)  อตัราดอกเบ้ียเงินกูห้รือสินเช่ือทุกประเภทซ่ึงใหแ้ก่สมาชิก หรือสมาชิก   

สมทบ ตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.   

(2) อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ ซ่ึงใหแ้ก่สหกรณ์อ่ืน  ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการ 

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร” 
          ขอ้ 18 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 61 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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          “ขอ้ 61 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมใหเ้งินกู ้   หรือสินเช่ือทุกราย  การควบคุมหลกัประกนั 

มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดในระเบียบของ สอมธ.    

                      เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู ้ หรือสินเช่ือ   

รายใดเกิดบกพร่อง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแจง้ใหผู้กู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือจดัการแกไ้ข    
ใหคื้นดีภายในระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด” 
          ขอ้ 19 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 62 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  

          “ขอ้ 62  ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ีใหถื้อวา่เงินกูห้รือสินเช่ือไม่วา่ประเภท  การท่ีหน้ีถึงก าหนด 

ใด  ๆ   เป็นอนัถึงก าหนดช าระในทนัที   โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้วแ้ละให ้  ช าระทนัที 

คณะกรรมการด าเนินการเรียกใหผู้กู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือและผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีทั้งตน้เงิน   

และดอกเบ้ียทั้งหมดคืนโดยมิชกัชา้หรือจะบงัคบัหลกัประกนัก็ได ้   

                      (1)  เม่ือสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ ผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือขาดจากสมาชิกภาพ   

ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ   

                      (2)  เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือน าเงินกู ้   

หรือสินเช่ือไปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูห้รือสินเช่ือนั้น   

                      (3)  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูห้รือ         
สินเช่ือรายใดเกิดบกพร่อง และผูกู้ห้รือผูรั้บสินเช่ือมิไดจ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดี ภายใน 

  

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”้ 
            ขอ้ 20 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 63 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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            “ขอ้ 63 ผูกู้ ้ผูรั้บสินเช่ือ หรือผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผกูพนัวา่ ถา้ตนประสงคจ์ะขอ    ความผกูพนัของผูกู้ห้รือ 

โอน ยา้ย  หรือลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 17 (3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือ  ผูรั้บสินเช่ือและผูค้  ้าประกนั 

ให ้สอมธ. ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อ สอมธ. ใหเ้สร็จส้ิน  เวน้แต่กรณี   

ท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้ 23” 
             ขอ้ 21 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 70 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

  

            “ขอ้ 70 ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน เก่ียว  อ านาจหนา้ท่ีของท่ี 

กบักิจการของ สอมธ. อ านาจหนา้ท่ีเช่นวา่น้ีใหห้มายความรวมถึง  ประชุมใหญ่ 

                     (1)  รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่  สมาชิกออกจาก สอมธ.  และวนิิจฉยั   

  ขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจาก สอมธ.   

                     (2)  รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ   สอมธ.      

                     (3)   พิจารณาอนุมติังบดุล และจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ สอมธ.    

                     (4)  พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการด าเนินการ  และผูต้รวจสอบ   

กิจการของ สอมธ.   

                      (5)  พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการ   

ด าเนินการหรือกรรมการอ่ืน ๆ ผูต้รวจสอบกิจการ และผูส้อบบญัชีของ 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 
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           ขอ้ 22 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 86 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

           “ขอ้ 86 ให ้ สอมธ.  เก็บรักษาทะเบียนสมาชิก  สมาชิกสมทบ  ทะเบียนหุน้ รายงาน   การเก็บรักษา 

ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ สอมธ. และงบดุล  พร้อมทั้งขอ้บงัคบั และกฎหมาย  และการขอตรวจดูทะเบียน 

วา่ดว้ยสหกรณ์ไวท่ี้ส านกังานของ สอมธ.เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้  สมุดบญัชีและเอกสารอ่ืน 

                  สมาชิกอาจขอตรวจดู ทะเบียน สมุดบญัชี และเอกสารอ่ืนได ้ ณ  ส านกังาน   

ของ   สอมธ.   ในระหวา่งเวลาการท างาน  แต่จะดูบญัชี หรือทะเบียนเก่ียวกบั เงินค่าหุน้   

เงินฝาก   เงินกู ้ หรือสินเช่ือของสมาชิกอ่ืนไม่ได ้ เวน้แต่ไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือ”   

          ขอ้ 23 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 93 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845  เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “ขอ้ 93  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

  
 
 
 

การแต่งตั้ง การด ารง 

มีความรู้  ความสามารถ    และความเหมาะสม   และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมาย  ต าแหน่งผูจ้ดัการ 

เพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ   

                     ในการแต่งตั้ง  หรือจา้งเพื่อใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ สอมธ. ตอ้งท า 
หนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน  และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกใหมี้ 
หลกัประกนัอนัสมควรกบัทั้งตอ้งจดัใหผู้จ้ดัการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติั 

  

หนา้ท่ีดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 96  เป็นลายลกัษณ์อกัษร”   

          ขอ้ 24 ใหย้กเลิกความตามท่ีก าหนดในขอ้ 96 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845  เสียทั้งหมด และ 
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
          “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 ้
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                     (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   

                      (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   
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           ขอ้ 25 ใหเ้พิ่มขอ้ความดงัต่อไปน้ีเป็นขอ้ 96/1 ไวท้า้ยขอ้ 96 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  จ  ากดั เลขทะเบียนขอ้บงัคบัท่ี อ.084845 
          “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” 

 
            ลงช่ือ       วรวุฒิ  หิรัญรักษ์                                      ลงช่ือ      สิทธิชัย พนัเศษ 

  

 

 
การพน้จากต าแหน่ง               

ของผูจ้ดัการ 
 
 
 

                  (รองศาสตราจารย ์ดร.วรวฒิุ หิรัญรักษ)์                         (นายสิทธิชยั  พนัเศษ)                         
                            ประธานกรรมการ                                                กรรมการและเลขานุการ 

  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผล  เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 
 


