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สาํเนา 

 
ข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์  จาํกัด 

พ.ศ. 2555 
และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 2) และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2556 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2559 
 และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบบัที่ 6) พ.ศ. 2560 

 
ตามมติของท่ีประชมุใหญ่ เม่ือวนัท่ี 18 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 ให้แก้ไขข้อบงัคบัโดยยกเลิกข้อบงัคบั

สหกรณ์ เสียทัง้หมด  และให้ใช้ข้อบงัคบัฉบบันีแ้ทนซึง่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว  มีความดงันี ้
              ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ “ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั พ.ศ. 2555”  
              ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
            ให้ยกเลกิข้อบงัคบัสหกรณ์ท่ีมีอยูก่่อนข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบบันีใ้ช้บงัคบั นบัแตว่นัท่ีข้อบงัคบัสหกรณ์ฉบบันี ้
มีผลบงัคบัใช้ 

หมวด 1 
ช่ือ ประเภทและที่ตัง้สาํนักงาน 

  ข้อ 1.  ช่ือ ประเภทและที่ตัง้สาํนักงาน 
                ช่ือภาษาไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
                ช่ือยอ่ภาษาไทย            สอ.มอ. 
                ช่ือภาษาองักฤษ THE PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY  SAVING  AND CREDIT  
                                                                COOPERATIVE, LIMITED 
                ช่ือยอ่ภาษาองักฤษ        PSUCOOP 
                ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์                 
                ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่       อาคารสวสัด์ิ  สกลุไทย์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
                                                                ถนนกาญจนวณิชย์ ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา   
                                                                http://psucoop.psu.ac.th   

 ที่ตัง้สาํนักงานบริการ และสาขา  
 สาํนักงานบริการคณะแพทยศาสตร์  
 ชัน้ใต้ดิน อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  ตําบลหาดใหญ่  
 อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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              สาขาปัตตานี            
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 
              สาขาภูเกต็               
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภเูก็ต  ตําบลกะทู้ อําเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต 
 สาขาสุราษฎร์ธานี    
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธานี ตําบลมะขามเตีย้  อําเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
              สาขาตรัง                   
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ตําบลควนปริง  อําเภอเมือง  จงัหวดัตรัง 
              สหกรณ์อาจย้ายท่ีตัง้สํานกังานได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร  โดยแจ้งให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไว้ท่ีสํานกังานของสหกรณ์เดิม  
สํานกังานส่วนราชการสหกรณ์  และท่ีว่าการอําเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตัง้อยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  และให้
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัในการประชมุใหญ่คราวตอ่ไป 
 

               ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ  ดงันี ้ 
                   ตราสญัลกัษณ์ประจํามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และมีข้อความช่ือสหกรณ์ออม 
                               ทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั อยูด้่านลา่งโค้งตามรูปตราสญัลกัษณ์ 
                               ประจํามหาวิทยาลยั 

 

           ข้อ 2. ในข้อบังคับนี ้
 สหกรณ์ หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 สมาชิก  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 สมาชิกสมทบ  หมายความวา่  สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 คณะกรรมการดําเนินการ  หมายความวา่   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ จํากดั 
 กรรมการดําเนินการ  หมายความวา่   กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร์ จํากดั 
 ประธานกรรมการ  หมายความวา่   ประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 
 รองประธานกรรมการ  หมายความวา่  รองประธานกรรมการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จํากดั 
 เลขานกุาร หมายความวา่   เลขานกุารคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
จํากดั 
 เหรัญญิก  หมายความวา่    เหรัญญิกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ 
จํากดั 
 ผู้จดัการ  หมายความวา่   ผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จํากดั 
 รองผู้จดัการ  หมายความวา่  รองผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จํากดั 
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 ผู้ช่วยผู้จดัการ  หมายความวา่  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ จํากดั 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

  ข้อ 3. วัตถุประสงค์   สหกรณ์นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสงัคมของบรรดา
สมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึง่กนั และกนัตามหลกัสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้
 (1) สง่เสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนสว่นแหง่รายได้ของตนไว้ในทางอนัมัน่คงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร 
 (2) สง่เสริมการช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึง่กนัและกนัในหมูส่มาชิก 
 (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึง่มี  สมาชิกของ
สมาคมไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 (4) จดัหาทนุเพ่ือกิจการตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์  
 (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ  
 (6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน  
 (7) ซือ้หุ้นของธนาคารซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (8) ซือ้หุ้นของชมุนมุสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (9) ซือ้หุ้นของสถาบนัท่ีประกอบธุรกิจอนัทําให้เกิดความสะดวกหรือสง่เสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
 (10) ซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (11) ออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
 (12) ฝากหรือลงทนุอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติกําหนด 
 (13) จดัสวสัดิการจดัหาท่ีดิน หรือท่ีอยูอ่าศยัให้แก่สมาชิก  
 (14) ดําเนินการให้กู้ ยืมเพ่ือการเคหะ 
 (15) ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
 (16) ร่วมมือกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย   ชมุนมุสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืน  เพ่ือสง่เสริมและ
ปรับปรุงกิจการของสหกรณ์   
              (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
 (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของตา่งประเทศ หรือบคุคลอ่ืนใด 
 (19) ให้ความช่วยเหลือเผยแพร่โปรแกรมระบบปฏิบติังานสหกรณ์แก่สหกรณ์อ่ืน 
 (20) ดําเนินกิจการอยา่งอ่ืนบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเน่ืองในการจดัให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
 (21) กระทําการตา่ง ๆ ตามท่ีอนญุาตไว้ในกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น 
รวมถงึในข้อตอ่ไปนี ้
  ก. ให้กู้  ให้สินเช่ือ  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซือ้   โอน รับจํานอง หรือรับจํานํา ซึง่ทรัพย์สนิของสมาชิก  หรือ
ของบคุคลอ่ืนแก่สมาชิก 
  ข. จดัให้ได้มา ซือ้ ถือกรรมสทิธ์ิ หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้  ยืม  เช่า เช่าซือ้ รับโอนสทิธิ 
การเช่า หรือสทิธิการเช่าซือ้ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึง่ทรัพย์สนิ 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558   เร่ิมถือใช้ 21 มีนาคม 2558) 
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หมวด 3 
ทุน 

 

ข้อ  4. ที่มาของทุน   สหกรณ์อาจหาทนุเพ่ือดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงินอยา่งอ่ืน 
(4) สะสมทนุสํารองและทนุอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สนิท่ีมีผู้ยกให้ 

 

หุ้น 

  ข้อ 5. การออกหุ้น  สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไมจํ่ากดัจํานวน มีมลูคา่หุ้นละสบิบาท 

 ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทกุคนต้องถือหุ้นและชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนแรกท่ีเข้าเป็นสมาชิกตาม
อตัราสว่นของจํานวนเงินได้รายเดือน ของตน   ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึง่สมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้า
สงักดั และหมายถงึบํานาญตามกฎหมายวา่ด้วยบําเหน็จบํานาญ  ซึง่สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

สมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสงูกว่าอตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์เม่ือใด ก็ย่อมทําได้ 
โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย  ทัง้นีจํ้านวนหุ้น
ท่ีเพิ่มขึน้ต้องหกั ณ ท่ีจ่ายได้ 

การขอถือหุ้นเพิ่มขึน้นอกเหนือจากการถือหุ้นรายเดือนให้สมาชิกแสดงความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเพ่ือพิจารณาตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 การถือหุ้นของสมาชิกคนหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นท่ีชําระแล้วทัง้หมด และสมาชิกท่ีมีค่าหุ้นตัง้แต ่
6,000,000.-บาทขึน้ไป  จะสง่หุ้นรายเดือนอีกก็ได้  แตไ่มเ่กินอตัราคา่หุ้นขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหวา่งท่ีตนเป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด้ 
 ในระหวา่งท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยงัไมส่ิน้สดุลง  ห้ามมิให้เจ้าหนีข้องสมาชิกใช้สทิธิเรียกร้อง หรืออายดัคา่หุ้น
ของสมาชิกผู้นัน้  สหกรณ์ไมต้่องสง่เงินคา่หุ้นของสมาชิกเพ่ือชําระหนีแ้ก่เจ้าหนีข้องสมาชิกนัน้  และเม่ือสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิน้สดุลง สหกรณ์มีสทิธินําเงินตามมลูคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูม่าหกักลบลบหนีท่ี้สมาชิกผกูพนัต้องชําระหนีแ้ก่สหกรณ์
ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนีบ้ริุมสทิธิพิเศษเหนือเงินคา่หุ้นนัน้    

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559   เร่ิมถือใช้ 1 มิ.ย. 2559) 

ข้อ 7. การชาํระค่าหุ้นรายเดือน   การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้    ให้ชําระโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนัน้ ๆ ทกุเดือน   โดยสมาชิกต้องทําความยินยอมเป็นหนงัสือให้ไว้กบั
สหกรณ์   การแสดงเจตนายินยอมดงักลา่วมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแตส่หกรณ์ให้ความยินยอม 

เม่ือสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนงัสือไว้กบัสหกรณ์ ให้ผู้บงัคบับญัชาในหน่วยงานท่ีสมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีอยู่
หกัเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพ่ือชําระหุ้น หนี ้หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ 
ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป จนกวา่หุ้น หนี ้หรือภาระผกูพนันัน้จะระงบัสิน้ไป    
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เม่ือสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนัน้   ตกอยู่ในพฤติการณ์อนัทําให้ไม่สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ตามหลกัเกณฑ์โดย
มิใช่เกิดขึน้ด้วยเจตนาอนัไม่สจุริตของตน  จะอนญุาตให้สมาชิกนัน้ลดจํานวนการชําระค่าหุ้น หรือมิต้องชําระค่าหุ้นราย
เดือน  ตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควรก็ได้ 
 สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน  และไม่มีหนีก้ับสหกรณ์  จะของดส่งค่าหุ้นกับสหกรณ์ก็ได้  
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 8. การแจ้งยอดจาํนวนหุ้น   สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นท่ีสมาชิกชําระเต็มมลูค่าแล้วให้สมาชิกแต่
ละคนทราบทกุสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 
การดาํเนินงาน 

การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ 
ข้อ 9.  การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ กระทําได้โดย 

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร หรือเหรัญญิก หรือกรรมการดําเนินการผู้ ท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมาย หรือ ผู้จดัการ ลงลายมือช่ือ รวมเป็นสองคน   และประทบัตราสหกรณ์เป็นสําคญั  เว้นแต่จะกําหนด 
ไว้เป็นพิเศษตามข้อบงัคบันี ้

 ข้อ 10.  การรับฝากเงนิ  สหกรณ์อาจรับฝากเงินจากสมาชิก หรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์   ข้อกําหนดเก่ียวกบัการฝาก 
ดอกเบีย้ การถอนเงินฝาก และอ่ืน ๆ   ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 การให้เงนิกู้ 

ข้อ 11.  การให้เงนิกู้   เงินกู้นัน้อาจให้ได้แก่ 
                            (1) สมาชิก 

(2) สมาชิกสมทบ 
(3) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือสมาชิกสมทบนัน้ ให้คณะกรรมการดําเนินการ   หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
มอบหมายมีอํานาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้ ได้ตามข้อบงัคบันี ้ข้อกําหนดตา่งๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉยัให้
เงินกู้   ประเภทและจํากดัแหง่เงินกู้   หลกัประกนัสําหรับเงินกู้    ลําดบัแหง่การให้เงินกู้    การกําหนดอตัราดอกเบีย้เงินกู้   การ
สง่เงินงวดชําระหนีสํ้าหรับเงินกู้   การควบคมุหลกัประกนั   การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์
กําหนด 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนัน้  คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ ได้ตอ่เม่ือสหกรณ์มีเงินทนุเหลือจากการ
ให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว    ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อ่ืนซึง่ประสงค์จะขอกู้ เงินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบและ
ระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
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ข้อ 12.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้ เงินกู้ซึง่ให้กู้ตามข้อ 11 จะให้ได้แตเ่ฉพาะเพ่ือการอนัจําเป็นหรือมี
ประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดสอ่ง และกวดขนัการใช้เงินกู้ ให้ตรงตามความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 

ข้อ 13.  ประเภทแห่งเงนิกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  เงินกู้ฉกุเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตฉุกุเฉิน หรือเหตจํุาเป็นรีบดว่น และมีความประสงค์ขอกู้ เงิน  

คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้เงินกู้ ได้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์
กําหนด 
  (2)  เงินกู้สามญั   ในกรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์ขอกู้ เงินสําหรับใช้จ่าย  เพ่ือการอนัจําเป็น  หรือ 
มีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้เงินกู้สามญัแก่
สมาชิกนัน้ได้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  (3)  เงินกู้พิเศษ   เม่ือสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอท่ีจะช่วยเหลือให้เงินกู้    เพ่ือสง่เสริมฐานะ 
ความมัน่คง หรือเพ่ือการเคหะ  หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   คณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายอาจพิจารณาให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนัน้ได้ตามท่ีเหน็สมควร   โดยผู้กู้ ต้องระบคุวามมุง่หมาย 
แตล่ะอยา่งของเงินกู้ประเภทนี ้  ตลอดจนเง่ือนไขและวิธีการ   และต้องมีหลกัประกนัตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 14.  ดอกเบีย้เงนิกู้   ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้เงินกู้ทกุประเภทท่ีให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ  และ   

สหกรณ์อ่ืนตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 15.  การควบคุมหลักประกัน ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ มีหลกัประกนั 
ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด  และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเหน็วา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ข้อ 16. การเรียกคืนเงนิกู้   ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้พร้อมทัง้ดอกเบีย้
ไม่ว่า ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง  ทนัที โดยมิพกัต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้  
และให้คณะกรรมการดําเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า 
         (1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ  
          (2) เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการดําเนินการวา่ผู้กู้ นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
       (3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง และผู้ กู้ มิ ไ ด้
จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4) เม่ือค้างสง่เงินงวดชําระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ติดตอ่กนัเป็นเวลาถึง 60 วนั นบัจากวนัท่ี
ผิดนดัชําระหนีเ้งินกู้นัน้ 
 ในกรณีท่ีผู้ คํา้ประกนัจะต้องรับผิดชําระหนีแ้ทนผู้กู้ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชําระ
หนีน้ัน้โดยสิน้เชิงได้   ผู้ คํา้ประกนัอาจร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือขอชําระหนีท้ัง้หมด หรือใช้
สทิธ์ิชําระหนีต้ามเง่ือนไข และวิธีการในการชําระหนีท่ี้ผู้กู้ มีอยูก่บัสหกรณ์ก่อนการผิดนดัชําระหนีท้ัง้นีเ้ฉพาะ
ในสว่นท่ีตนต้องรับผิดก็ได้   แตท่ัง้นีต้้องไมเ่กินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้ประเภทนัน้ ๆ” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 
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 ข้อ 17.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้คํา้ประกัน   ผู้กู้   หรือผู้ คํา้ประกนัต้องรับผกูพนัวา่  ถ้าตนประสงค์จะ 
ขอโอนหรือย้าย  หรือลาออกราชการ  หรืองานประจําตามข้อ 32 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการ
ชําระหนีส้นิซึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน  เว้นแตก่รณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อ  44 

                                               การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

 ข้อ 18.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อาจฝากหรือลงทนุได้ตามท่ี     
กําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติกําหนด  ภายใต้กฎหมายวา่
ด้วย สหกรณ์   โดยให้คํานงึถงึความมัน่คงและประโยชน์สงูสดุท่ีสหกรณ์ หรือสมาชิกจะได้รับ 

 

การกู้ยืมเงนิหรือการคํา้ประกัน 

 ข้อ 19.  วงเงนิกู้ยืมหรือการคํา้ประกัน   ท่ีประชมุใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ ยืมหรือการคํา้ประกนัสําหรับ
ปี หนึง่ๆ  ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน    วงเงินซึง่กําหนดดงัว่านีต้้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 ถ้าท่ีประชมุใหญ่ยงัมิได้กําหนด   หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ ยืมหรือการคํา้ประกนั 
สําหรับปีใด   ก็ให้ใช้วงเงินกู้ ยืม หรือการคํา้ประกนัสําหรับปีก่อนไปพลาง 

 ข้อ 20.  การกู้ยืมเงนิหรือการคํา้ประกัน   สหกรณ์อาจกู้ ยืมเงิน   หรือออกตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือตราสาร 
การเงิน  หรือโดยวิธีอ่ืนใด    สําหรับใช้เป็นทนุดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ได้ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร  
ทัง้นี ้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ ยืมหรือการคํา้ประกนัประจําปีตามข้อ  19 

 

การเงนิและการบญัชีของสหกรณ์ 
ข้อ 21. การเงนิของสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพ่ือให้มีผลผกูพนัสหกรณ์ในกิจการอนัเก่ียวกบั

บคุคลภายนอก ให้ปฏิบติัดงันี ้
(1) หนงัสือกู้ ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้   การจํานองซึง่สหกรณ์เป็นผู้ จํานอง   

และในนิติกรรมอ่ืนๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร หรือเหรัญญิก 
หรือกรรมการดําเนินการ ผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรือ ผู้จดัการ รวมเป็นสองคน 

(2) การถอนเงินฝากของสหกรณ์จะต้องลงลายมือช่ือของ ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก หรือกรรมการดําเนินการ ผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผู้จัดการหรือผู้ ท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย รวมเป็นสองคน 

(3) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทางการเงินทัง้ปวง นอกจากท่ีกลา่วไว้ ใน (1) และ  (2) จะต้อง 
ลงลายมือช่ือของผู้จดัการ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 อนึง่ ในหนงัสือกู้ ยืมซึง่สหกรณ์เป็นผู้กู้ ยืม  ใบสัง่จ่ายเงิน  ใบรับเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน  และตราสารการเงินของ
สหกรณ์นัน้ ต้องประทบัตราของสหกรณ์  เป็นสําคญัด้วย 
 การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้จดัการ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบท่ี
สหกรณ์กําหนด 
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 ข้อ 22.  การบัญชีของสหกรณ์   ให้สหกรณ์จดัให้มีการทําบญัชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์กําหนด    และเก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไว้ท่ีสํานกังานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ให้บนัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกิดเหตนุัน้     สําหรับเหตอ่ืุนท่ีไม่เก่ียวกบั
กระแสเงินสด  ให้บนัทึกรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัท่ีมีเหตอุนัจะต้องบนัทกึรายการนัน้    และการ
ลงบญัชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบรูณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จดัทํางบดลุอยา่งน้อยครัง้หนึง่ทกุรอบสบิสองเดือนอนัจดัวา่เป็นรอบปีทางบญัชีของสหกรณ์ ซึง่ต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนีส้นิ และทนุของสหกรณ์กบัทัง้บญัชีกําไรขาดทนุ  ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ให้สิน้สดุ  ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนองบดลุ ซึง่ผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนมุติัในท่ีประชมุใหญ่   ภายในหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชี 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ด้วยใน
คราวท่ีเสนองบดลุ  และให้สง่สําเนารายงานประจําปีกบังบดลุไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีมี
การประชมุใหญ่ 
 อนึง่ ให้เก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ งบดลุ  พร้อมทัง้ข้อบงัคบั ระเบียบ  และ
กฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ไว้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดไูด้โดยไมต้่องเสียคา่ธรรมเนียม 

 ข้อ 24. ทะเบยีนและเอกสารของสหกรณ์   ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมดุรายงานการ
ประชมุ ตลอดจนทะเบียนและเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้ตามพระราชบญัญติัข้อมลู
ข่าวสาร 
              ให้สหกรณ์รายงานการเปล่ียนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
              สมาชิกขอตรวจดเูอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได้  ณ  สํานกังานของสหกรณ์ในวนัและเวลาเปิดทําการแตจ่ะดู
บญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุ้น  เงินฝาก  หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอ่ืนไม่ได้  นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนงัสือของสมาชิกนัน้  และได้รับอนญุาตจากผู้จดัการก่อน 

 

การตรวจสอบบญัชีและการกาํกับดแูลสหกรณ์ 
 ข้อ 25.  การตรวจสอบบัญชี   บญัชีของสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้    
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบญัชีซึ่งนาย
ทะเบียน สหกรณ์แตง่ตัง้ 

 ข้อ 26.  การกาํกับดูแลสหกรณ์   นายทะเบียนสหกรณ์   รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   
ผู้สอบบญัชี  หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสัง่เป็นหนงัสือ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์  คณะกรรมการอ่ืน ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จดัการ  เจ้าหน้าท่ี หรือ เชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชีแ้จง
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์  หรือให้สง่เอกสารเก่ียวกบัการดําเนินงาน   หรือรายงานการประชมุได้   
และมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในสํานกังานของสหกรณ์ระหวา่งเวลาทํางานของสหกรณ์ได้ 
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ทัง้นีใ้ห้ผู้ซึง่เก่ียวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คําชีแ้จงแก่ผู้ปฏิบติัการ
ตามสมควร 

             ข้อ  27.  การส่งรายการ หรือรายงาน   ให้สหกรณ์สง่รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
ตอ่หน่วยงานท่ีกํากบัดแูล   ตามแบบและระยะเวลาท่ีหน่วยงานนัน้กําหนด 

กาํไรสุทธิประจาํปี 

 ข้อ 28.  การจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี   เม่ือสิน้ปีทางบญัชี และได้ปิดบญัชีตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ท่ีรับรองโดยทัว่ไปแล้ว ปรากฏวา่สหกรณ์มีกําไรสทุธิ ให้จดัสรรเป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสทุธิ   และเป็น  
คา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทยตามอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตต้่องไมเ่กินร้อยละห้าของกําไรสทุธิ 

กําไรสทุธิประจําปีท่ีเหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ท่ีประชมุใหญ่อาจจดัสรรเพิ่มหรือลดตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการ  ดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้วให้แก่สมาชิก  แตต้่องไมเ่กินอตัราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคิดให้ 
ตามสว่นแหง่ระยะเวลา  อนึง่  ถ้าสหกรณ์ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสําหรับปีใด
ด้วยจํานวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่ายสําหรับปีนัน้ก็ต้องไมเ่กินอตัราดงักลา่วมาแล้ว 
                    ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น    ให้คํานวณเป็นรายวนัตามสว่นแหง่ระยะเวลาจนถงึวนัสิน้ปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ในแตล่ะปี 

(2)   เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจท่ีสมาชิกได้ทําไว้กบัสหกรณ์ในระหวา่งปี เว้นแตส่มาชิกท่ี 
ผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ในปีใด  มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีนัน้ 

       (3)  เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสบิของกําไรสทุธิ 
(4)  เป็นทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไมเ่กินร้อยละสองแหง่ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัสิน้ปี 

นัน้  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมติแหง่ท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม  (1) 
        (5)  เป็นทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละสบิของกําไรสทุธิ   ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
               (6)  เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสบิของกําไรสทุธิ   ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
                     (7)  เป็นทนุสวสัดิการ   หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว   ไมเ่กินร้อยละสิบของกําไร
สทุธิตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 (8)  เป็นทนุสร้างสํานกังานหรือทนุอ่ืน ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์ 
 (9)  กําไรสทุธิสว่นท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จดัสรรเป็นทนุสํารองทัง้สิน้  
 

ทุนสาํรอง 
 ข้อ  29.  ที่มาแห่งทุนสํารอง  นอกจากจดัสรรจากกําไรสทุธิตามข้อ  28  แล้ว   บรรดาเงินอดุหนนุหรือ
ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์  ถ้าผู้ยกให้มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพ่ือการใด  ให้จดัสรรเงินอดุหนนุ หรือทรัพย์สินนัน้เป็นทนุ
สํารองของสหกรณ์ 
 อนึ่ง จํานวนเงินซึง่สหกรณ์พึงจ่ายแก่บคุคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกําหนดอายคุวาม ก็ให้สมทบ
จํานวนเงินนัน้เป็นทนุสํารอง 
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 กําไรสทุธิประจําปีของสหกรณ์ซึง่คณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชมุใหญ่จดัสรรตามข้อ  28 หากท่ี
ประชมุใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจํานวนให้น้อยลงก็ดี   ยอดเงินจํานวนดงักล่าวให้
สมทบเป็นทนุสํารองทัง้สิน้ 

 ข้อ  30.  สภาพแห่งทุนสํารอง   ทนุสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยสว่นรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนัไม่ได้ 
หรือจะเรียกร้องแม้สว่นใดสว่นหนึง่ก็ไมไ่ด้ 
 ทนุสํารองนีจ้ะถอนจากบญัชีได้เพ่ือชดเชยการขาดทนุอนัหากบงัเกิดขึน้ หรือเพ่ือจดัสรรเข้าบญัชีทนุสํารองให้แก่
สหกรณ์ใหมท่ี่ได้จดทะเบียนแบง่แยกจากสหกรณ์เดิม   
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 

 ข้อ 31. สมาชิก   สมาชิกคือผู้ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบัท่ีได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก
และได้ชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า และคา่หุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วนแล้ว  

 ข้อ 32. คุณสมบัตขิองสมาชิก   สมาชิกต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
  (1)  เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
  (2)  เป็นบคุคลธรรมดา และบรรลนิุตภิาวะ 
   (3)  เป็นผู้ปฏิบตังิานในหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้  
    ก.เป็นข้าราชการหรือลกูจ้างประจําของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์หรือเป็น
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ หรือ 
    ข.เป็นพนกังานมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หรือ 
    ค.เป็นข้าราชการบํานาญหรือลกูจ้างประจําท่ีรับบําเหน็จรายเดือนของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  และมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์  หรือ 
    ง. เป็นลกูจ้างชัว่คราว หรือพนกังานเงินรายได้  หรือพนกังานราชการของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ี หรือพนกังานของมลูนิธิท่ีจดัตัง้ขึน้ในมหาวิทยาลยั- 
สงขลา นครินทร์  โรงเรียน  ม.อ. วทิยานสุรณ์  สหกรณ์ประเภทอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ท่ีเป็น
สมาชิกสมทบของสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี หรือเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี และ
ผู้บงัคบับญัชาให้การรับรอง 
   จ. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อ  ก. ข. และ ง.  ท่ีเกษียณอายุราชการโดยรับ
บําเหน็จ หรือ เกษียณอายงุานจากต้นสงักดั ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมต่ํ่ากวา่ 10 ปี  และมี ทุน เ รือนหุ้ น
ไมน้่อยกวา่ 100,000.-บาท โดยมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์             
   ฉ. เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อ ก. ข. และ ง. ท่ีออกจากราชการ หรือออกจากงาน
โดยไมมี่ความผิด ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 15 ปี  และมีทนุเรือนหุ้นไมน้่อยกวา่  100,000.-บาท  
โดยมิได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์                 
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  (4) เป็นผู้ มีความประพฤต ิและนิสยัดีงาม 
   (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมคัรเป็นสมาชิกตามข้อบงัคบั รวมทัง้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่ง 
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37  ต้องย่ืนใบสมคัรตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
 เม่ือคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายได้สอบสวนพิจารณาเป็นท่ีพอใจว่า
ผู้สมคัรมีคณุสมบติัถกูต้องตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 32 ทัง้เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้อนมุติัรับเป็นสมาชิก
แล้วเสนอการรับสมาชิกเข้าใหมใ่ห้ท่ีประชมุใหญ่คราวถดัไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายไม่ยอมรับผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกด้วย
เหตใุดๆ เม่ือผู้สมคัรร้องขอก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเร่ืองเสนอท่ีประชมุใหญ่เพ่ือวินิจฉยัชีข้าด มติแห่งท่ีประชมุใหญ่
ในกรณีดงัวา่นีใ้ห้ถือเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกท่ีมาประชมุ 
 ผู้สมคัรเป็นสมาชิกท่ีเคยเป็นสมาชิก และได้ลาออกหรือถกูให้ออกจากสมาชิกมาแล้วคณะกรรมการดําเนินการ
อาจกําหนดระยะเวลาให้สมคัรเป็นสมาชิกได้ตามเวลาท่ีเหน็สมควร 

 ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์  คนละ   
100.-บาท (หนึง่ร้อยบาทถ้วน) สว่นผู้ ท่ีเคยเป็นสมาชิกมาแล้วต้องชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 200.-บาท (สองร้อย
บาทถ้วน)  คา่ธรรมเนียมแรกเข้านีถื้อเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไมไ่ด้ 

 ข้อ 35. สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก   ผู้ เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิก  กบั     
ชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า  และหุ้นตามจํานวนท่ีจะถือครบถ้วน  เม่ือได้ปฏิบติัดงันีแ้ล้วจงึจะถือวา่ได้สทิธิในฐานะสมาชิก 
 (1) สทิธิของสมาชกิมีดังนี ้
  ก.  เข้าร่วมประชมุใหญ่  เพ่ือเสนอความคิดเหน็หรือออกเสียงลงคะแนน 
  ข.  เข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั 
  ค. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการหรือ   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   ง.  ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 

  จ. สทิธิอ่ืน ๆ  ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
ยกเว้นสมาชิกท่ีลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32(3) ก. ข. ง. จ. ฉ. ช. โดยยงัมีหนีส้นิอยูก่บัสหกรณ์ 

ไมมี่สทิธ์ิใด ๆ  ตามวรรคก่อน  แตใ่ห้สทิธ์ิในสวสัดิการอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบัสมาชิกสมทบโดยอนโุลม  
 (2) หน้าที่ของสมาชกิ  มีดังนี ้ 
  ก.  ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
                   ข.  เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
  ค. สง่เสริมสนบัสนนุกิจการของสหกรณ์  เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง 
  ง. สอดสอ่งดแูลกิจการของสหกรณ์ 

จ. ร่วมมือกบัคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมัน่คง 
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 ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด   สมาชิกท่ีย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสงักดัอ่ืน    และประสงค์จะสมคัรเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตัง้ขึน้ในสังกัดนัน้ หากสหกรณ์นัน้มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้มีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ ท่ีตน
มีอยู่ในสหกรณ์นีไ้ปยงัสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจดัการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  ท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย   หรือโอนมารับราชการ 
หรือโอนมาปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   หากประสงค์จะสมคัรเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ย่ืนใบสมคัรถึงสหกรณ์    
เม่ือได้ปฏิบติัตามข้อบงัคบัข้อ  33  ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  35  ทัง้นีเ้ม่ือสหกรณ์ท่ีตนเป็นสมาชิก
อยูเ่ดิมได้โอนเงินคา่หุ้นให้สหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเก่ียวกับหนีส้ินท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์
กําหนด 

 ข้อ 38. การเปล่ียนแปลงช่ือ สัญชาต ิและที่อยู่  สมาชิกคนใดมีการเปล่ียนแปลงช่ือ สญัชาติ และท่ีอยู ่  

ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสบิห้าวนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 

การคืนผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวติ 

          ข้อ 39.  การคืนผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต     สมาชิกอาจทําหนงัสือตัง้บคุคลหนึ่ง หรือหลาย
คนเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ในเงินคา่หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์
เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  หนังสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ให้เป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์
กําหนด   ในกรณีสมาชิกมิได้ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินให้กบัทายาทของสมาชิก 

 เม่ือสมาชิกเสียชีวิต  ให้ผู้ มีสิทธิรับเงินของสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ย่ืนคําขอรับเงินต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี
นบัแต่วนัท่ีสมาชิกเสียชีวิต หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยแนบสําเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกได้
เสียชีวิตประกอบการพิจารณาด้วย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายได้พิจารณา
และอนมุติัแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินภายในส่ีสบิห้าวนั  การจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อ  45 วรรคแรก และข้อ  46 

ในกรณีผู้ มีสทิธ์ิรับเงินของสมาชิกไมย่ื่นคําขอรับเงินตามวรรคสองเม่ือพ้นกําหนดอายคุวามฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จํานวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

 ข้อ  40.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถกูออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (3)  
(6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 
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ข้อ  41.  การลาออกจากสมาชิกสหกรณ์   สมาชิกผู้ ไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  หรือผู้ คํา้ 
ประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้    โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ  และเม่ือ
คณะกรรมการ   ดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 

กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32(3) ก. ข. ง. จ. ฉ. ช. และยงัคงมีหนีส้นิอยูต่อ่สหกรณ์   
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานงต่อคณะกรรมการดําเนินการ   โดยคณะกรรมการดําเนินการจะอนมุติัให้
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์เม่ือสมาชิกได้ผอ่นชําระหนีส้นิบรรดาท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์จนครบถ้วนแล้ว    

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดําเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบงัคบัก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้   
แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบด้วย 

 ข้อ  42.  การให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์    สมาชิกอาจถกูให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์เพราะเหตอุยา่ง

หนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้
                            (1)   ไมชํ่าระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                            (2)  ขาดชําระคา่หุ้นรายเดือนถงึสามงวดติดตอ่กนั  หรือขาดชําระรวมถงึหกงวดทัง้นีโ้ดยมิได้รับอนญุาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ 
  (3)  เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

(4)  นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายท่ีให้เงินกู้นัน้ 
              (5)  ไมจ่ดัการแก้ไขหลกัประกนัสําหรับเงินกู้ ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ดําเนินการกําหนด 
  (6) ค้างชําระหนีเ้งินกู้ ไมว่า่ต้นเงิน หรือดอกเบีย้เป็นเวลาติดตอ่กนัถงึ 60 วนั นบัจากวนัท่ีผิดนดัชําระหนี ้
เงินกู้นัน้ 

(7) ไมใ่ห้ข้อความจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเข้าเป็นสมาชิกหรือเม่ือจะก่อ 
ความผกูพนัในหนีส้นิตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ คํา้ประกนัหรือเม่ือมีความผกูพนัในหนีส้นิตอ่สหกรณ์อยูแ่ล้ว 

(8) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ 
ใด ๆ  อนัเป็นเหตใุห้เหน็วา่ไมซ่ื่อสตัย์สจุริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เส่ือมเสียตอ่สหกรณ์ ไมว่า่โดยประการใด ๆ 
              เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตใุด ๆ  ดงักลา่วข้างต้นนี ้ และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยู่ทัง้หมดในขณะนัน้แล้ว          
ก็เป็นอนัถือวา่สมาชิกนัน้ถกูให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ 
 สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิย่ืนอุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่  โดยให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบ
กิจการภายในหกสบิวนันบัแตว่นัท่ีทราบมติการให้ออก   คําวินิจฉยัของท่ีประชมุใหญ่ให้เป็นท่ีสดุ 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559   เร่ิมถือใช้ 1 มิ.ย. 2559) 

 ข้อ 43.  การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพไมว่า่เพราะ
เหตใุด ๆ   ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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 ข้อ 44.  สมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยรับบาํนาญตามข้อ 32(3) ค. หรือเกษียณอายุตาม
ข้อ 32(3) ซ. จะลดชําระคา่หุ้นได้ก็ตอ่เม่ือมีหนีส้ินไม่เกินค่าหุ้นของตนเอง   สมาชิกเช่นว่านัน้อาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ได้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 45.  การจ่ายคืนจาํนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ  ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 40 (1), (2), (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย  บรรดาท่ี
สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตอ่ืุน พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย และ
เงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด  บรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสทิธิได้รับ  โดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้ มีสิทธิได้รับ
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไมมี่เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลงัจากวนัสิน้
ปีทางบญัชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วย ในเม่ือท่ีประชมุใหญ่มีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีนัน้แล้วก็ได้สดุแตจ่ะเลือก สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จํานวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ 
สหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวนัต้นปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอ่ไปในปีนัน้ไว้จนถึงปีทางบญัชีใหม่ ยกเว้นสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตน  ได้โอนหรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32(3) โดยไมมี่ความผิดนัน้ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอ่นผนัเป็นพิเศษ 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น    เงินรับฝาก   เงินปันผล 
และเงินเฉล่ียคืน กบัดอกเบีย้ค้างจ่าย และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 40 (5),(6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล  และเงิน
เฉล่ียคืนค้างจ่าย และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาท่ีสมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอนัสมควร โดย
ไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉล่ียคืนตัง้แต่ประจําปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัสิน้ปี  โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ภายหลงัท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้     
สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้    สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 กรณีท่ีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระเต็ม
มูลค่าแล้ว   แต่ในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจําปี และคํานวณมลูคา่หุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก 

 การคํานวณมลูคา่หุ้นตาม วรรค 5 ให้ใช้เกณฑ์คํานวณ ดงันี ้
 มลูคา่หุ้น = ทนุเรือนหุ้นทัง้หมด – (ขาดทนุสะสมคงเหลือ+หนีส้นิทัง้สิน้) 
                                                 จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 
 ในการปรับลดมลูค่าต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก  สหกรณ์ไม่ต้องทําการปรับปรุงบญัชีใด ๆ แต่ต้องเปิดเผยการ
คํานวณมลูค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกไว้  และให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
สําหรับส่วนต่างของมลูค่าหุ้นท่ีกําหนดในข้อบงัคบัข้อ 6 ซึ่งอยู่ในบญัชีทนุเรือนหุ้น และเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแก่สมาชิก
ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสม  ให้นําไปลดยอดบญัชีขาดทนุสะสม 
 เม่ือสหกรณ์มีการคํานวณมลูคา่เงินคา่หุ้นจ่ายคืนตอ่หุ้นแล้ว ในปีตอ่ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมลูคา่เงินคา่หุ้น
จ่ายคืนตอ่หุ้นให้เป็นปัจจบุนัในทกุปี  และมลูคา่ดงักลา่วจะต้องไม่สงูกวา่มลูคา่ตอ่หุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5. จนกวา่สหกรณ์
ไมมี่ยอดขาดทนุสะสม 
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 ข้อ  46.  การหกัจาํนวนเงนิซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 45 นัน้   สหกรณ์มีอํานาจหกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ให้สหกรณ์ก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนีสิ้นของสหกรณ์ 

 ข้อ  47.  ความรับผิดของสมาชิก    สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนีส้นิของสหกรณ์จํากดัเพียงไมเ่กินจํานวน
เงินคา่หุ้นท่ียงัสง่ใช้ไมค่รบมลูค่าหุ้นท่ีตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 

ข้อ  48.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์ให้มีสมาชิกสมทบได้ โดยผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกสมทบต้องแสดงความ 
ประสงค์เป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมคัรใจ   และมีความประสงค์จะใช้บริการตา่ง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจํา 

 ข้อ  49. คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบต้องเป็นบคุคลธรรมดาบรรลนิุติภาวะ  ไมเ่ป็น
บคุคล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคํา พิพากษาให้ล้มละลาย  และมีคณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้
  (1) เป็นผู้ เหน็ชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้ ท่ีมีความประพฤติดีงาม  
  (3) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย   ข้อบงัคบั   ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
  (4) เป็นสมาชิกสหกรณ์ท่ีขาดคณุสมบติัเน่ืองจากโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา  
โดยไมมี่ความผิด เว้นแตอ่อกเพราะเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย   
และมิได้ลาออกจากสหกรณ์หรือ เป็นพนกังานของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้  หรือ 
  (5) เป็นลกูจ้างชัว่คราว หรือพนกังานเงินรายได้ หรือพนกังานราชการของมหาวิทยาลยัสงขลา-นครินทร์  
หรือเป็นพนกังาน หรือเจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิท่ีจดัตัง้ขึน้ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือโรงเรียน ม.อ.วิทยานสุรณ์ หรือ
สหกรณ์ประเภทอ่ืนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  หรือ 
  (6) เป็นอดีตสมาชิกสหกรณ์   ท่ีโอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมี่ความผิด 
หรือ 
    (7) เป็นบิดา หรือ มารดาของสมาชิกท่ีมีอายไุมเ่กิน 65 ปี หรือบตุรชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก ยกเว้น
บตุรบญุธรรม หรือ  
  (8) เป็นคูส่มรสของสมาชิกสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ 
    (9) เป็นนกัศกึษา หรือบณัฑิตของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

ข้อ 50. การได้เป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์เป็นสมาชิกสมทบต้องย่ืนแสดงความจํานงตามแบบท่ี
สหกรณ์ กําหนดก่อนถงึวนัเกษียณ หรือลาออก หรือโอน หรือย้าย จากราชการ หรืองานประจํา 
                เม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบติัตามวรรคก่อน และคณะกรรมการดําเนินการ  หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการ 
มอบหมายได้พิจารณาอนมุติัรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ก็ให้ถือวา่ได้สทิธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
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ข้อ 51. หน้าที่ สิทธิ และการให้บริการแก่สมาชิกสมทบ  
               (1)  หน้าท่ี และสิทธิของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบมีหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิก แต่มีสิทธิในการ   

ถือหุ้น  การฝากเงิน  การกู้ เงิน การรับเงิน  ปันผล และเฉล่ียคืน หรือสวสัดิการได้เฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัดกับข้อห้าม  มิให้
สมาชิกสมทบใช้สทิธิในสหกรณ์   ทัง้นีส้ทิธิตา่ง ๆ ของสมาชิกสมทบข้างต้นต้องไมเ่กินกวา่สทิธิของสมาชิกสหกรณ์ 

               หลกัเกณฑ์ และวิธีการให้บริการตลอดจนสวสัดิการ และผลตอบแทนจากการใช้บริการให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด     

            (2)  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิเป็นกรรมการดําเนินการ  หรือผู้แทนสมาชิก  และไมมี่สทิธิในการนบัช่ือเป็น
องค์ประชมุ และออกเสียงใด ๆ ในท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

 ข้อ  52.  การขาดจากสมาชิกภาพ     สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณ์    และได้รับอนญุาตแล้ว 
(5) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  53.  การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสมาชิก
สหกรณ์ได้   โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
และเม่ือได้สอบสวนพิจารณาเหน็วา่เป็นการชอบด้วยข้อบงัคบั และอนญุาตแล้วจงึให้ถือวา่ออกจากสมาชิกสหกรณ์ได้ 

ข้อ 54.  การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบอาจถกูให้ออกจากสมาชิก
สหกรณ์เพราะเหตใุด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
                           (1)  ไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 
                           (2)  แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทําให้เส่ือมเสียตอ่สหกรณ์ไมว่า่โดยประการใด ๆ 

 ข้อ 55. การเปล่ียนแปลงช่ือ  สัญชาต ิ และที่อยู่   สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ  
สญัชาติและท่ีอยู ่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ข้อ 56. การคืนผลประโยชน์กรณีสมาชิกสมทบเสียชีวิต   สมาชิกสมทบอาจทําหนงัสือตัง้บคุคล
หนึง่ หรือหลายคนเป็นผู้ รับโอนประโยชน์ในเงินคา่หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  และเงินผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืน
ใดจากสหกรณ์เม่ือตนถงึแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน  หนงัสือตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ให้เป็นไปตามแบบ
ท่ีสหกรณ์กําหนด ในกรณีสมาชิกมิได้ตัง้ผู้ รับโอนประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายเงินให้กบัทายาทของสมาชิกสมทบ 
 เม่ือสมาชิกสมทบเสียชีวิต  ให้ผู้ มีสิทธิรับเงินของสมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง ย่ืนคําขอรับเงินต่อสหกรณ์ภายใน
กําหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบเสียชีวิต หรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยแนบสําเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบได้เสียชีวิตประกอบการพิจารณาด้วย  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการ หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการมอบหมายได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินภายในส่ีสิบห้าวัน  การจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดในข้อ  57 วรรคแรก และข้อ  58 
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 ในกรณีผู้ มีสทิธ์ิรับเงินของสมาชิกสมทบไมย่ื่นคําขอรับเงินตามวรรคสอง เม่ือพ้นกําหนดอายคุวามฟ้องคดีให้
สหกรณ์โอนจํานวนเงินดงักลา่วไปสมทบเป็นทนุสํารองของสหกรณ์ทัง้สิน้ 

 ข้อ  57.  การจ่ายคืนจาํนวนเงนิของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 52 (1), (2), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคา่หุ้น เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
ค้างจ่ายและเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะคา่หุ้น
นัน้ผู้ มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไมมี่เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนสําหรับปีท่ีออกนัน้ด้วย ในเม่ือท่ีประชมุใหญ่มีมติ
ให้จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีนัน้แล้วก็ได้สดุแตจ่ะเลือก สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบท่ี 
สหกรณ์กําหนด 
 ถ้าในปีใดจํานวนคา่หุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสบิแหง่ทนุเรือนหุ้น
ของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัต้นปีนัน้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนคา่หุ้นของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายตอ่ไปในปีนัน้ไว้จนถงึปีทางบญัชีใหม ่
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 52(3) สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล 
และเงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่าย และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใด บรรดาท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามข้อ 52 (5) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น เงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนกบัดอกเบีย้ค้างจ่าย และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาอนัสมควร โดยไมมี่เงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตัง้แตป่ระจําปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายคา่
หุ้นภายหลงัวนัสิน้ปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนัน้ภายหลงัท่ีท่ีประชมุใหญ่ได้พิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีก็ได้ สว่นเงินรับฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

กรณีท่ีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็นปกติให้จ่ายคืนคา่หุ้นแก่สมาชิกสมทบตามมลูคา่หุ้นท่ีสมาชิกได้ชําระเตม็
มลูคา่แล้ว   แตใ่นกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทนุสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทนุสะสม  ให้ชะลอการจ่ายคืนคา่หุ้นแก่สมาชิกสมทบ
ท่ีพ้นจากสมาชิกภาพในระหวา่งปีจนกวา่จะปิดบญัชีประจําปี และคํานวณมลูค่าหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ 
 การคํานวณมลูคา่หุ้นตาม วรรค 5 ให้ใช้เกณฑ์คํานวณ ดงันี ้
 มลูคา่หุ้น = ทนุเรือนหุ้นทัง้หมด – (ขาดทนุสะสมคงเหลือ+หนีส้นิทัง้สิน้) 
                                                    จํานวนหุ้นทัง้สิน้ 
 ในการปรับลดมูลค่าต่อหุ้ นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ  สหกรณ์ไม่ต้องทําการปรับปรุงบัญชีใด ๆ แต่ต้อง
เปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้ นจ่ายคืนต่อหุ้ นท่ีจะจ่ายคืนสมาชิกสมทบไว้  และให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแสดง
ความเห็นต่องบการเงิน สําหรับส่วนต่างของมลูค่าหุ้นท่ีกําหนดในข้อบงัคบัข้อ 6 ซึ่งอยู่ในบญัชีทนุเรือนหุ้น และเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนตอ่หุ้นแก่สมาชิกสมทบ ในกรณีสหกรณ์ขาดทนุสะสม ให้นําไปลดยอดบญัชีขาดทนุสะสม 
 เม่ือสหกรณ์มีการคํานวณมลูคา่เงินคา่หุ้นจ่ายคืนตอ่หุ้นแล้ว ในปีตอ่ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมลูคา่เงินคา่หุ้น
จ่ายคืนตอ่หุ้นให้เป็นปัจจบุนัในทกุปี  และมลูคา่ดงักลา่วจะต้องไม่สงูกวา่มลูคา่ตอ่หุ้นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 5. จนกวา่สหกรณ์
ไมมี่ยอดขาดทนุสะสม 

 ข้อ  58.  การหกัจาํนวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์    ในการจ่ายคืนจํานวนเงิน 
ของสมาชิกสมทบตามข้อ  57  นัน้   สหกรณ์มีอํานาจหกัจํานวนเงินซึง่สมาชิกสมทบต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ให้สหกรณ์ก่อน 
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 ข้อ  59.  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ    ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบ 
ขาดจากสมาชิกภาพไมว่า่เพราะเหตใุด  ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

 

ข้อ  60.  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชมุปีละหนึง่ครัง้ภายในหนึง่ร้อย
ห้าสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 ข้อ  61.  การประชุมใหญ่วิสามัญ    คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได้    
แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนงัสือแจ้งให้เรียกประชมุใหญ่วิสามญั หรือในกรณีท่ีสหกรณ์ขาดทนุเกินกึ่งของจํานวนทนุ
เรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว   ต้องเรียกประชมุใหญ่วิสามญัโดยมิชกัช้า แตไ่มเ่กินสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีสหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้ แทน
สมาชิกซึง่มีจํานวนไมน้่อยกวา่หนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนงัสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามญัเม่ือใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุม
ใหญ่วิสามญัภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีรับคําร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไมเ่รียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ให้นายทะเบียน 
สหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจเรียกประชมุใหญ่วิสามญัได้ภายในระยะเวลาท่ีเหน็ 
สมควร 

 ข้อ  62. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีท่ีสหกรณ์มีสมาชิกเกินกวา่ห้าร้อยคน ให้การประชมุ
ใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกก็ได้ 

 ข้อ  63. การเลือกตัง้ และการดาํรงตาํแหน่งผู้แทนสมาชิก 
 (1) สมาชิกท่ีมีสทิธิได้รับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิกต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 ปี ยกเว้น
สมาชิกท่ีเป็นพนกังานเงินรายได้ หรือลกูจ้างชัว่คราวต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
 (2) การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้สมาชิกเป็นผู้ เลือกผู้แทนสมาชิกของตนเข้าประชมุใหญ่ 
 (3) จํานวนผู้แทนสมาชิกไมเ่กิน 300 คน  ให้แบง่ผู้แทนสมาชิกเป็น 2 ประเภท คือ 
  ก. ผู้แทนสมาชิกสงักดัหนว่ยเลือกตัง้ จํานวนไมเ่กิน 270 คน  โดยให้คํานวณสดัสว่นผู้แทน
สมาชิกหนึง่คน จากจํานวนสมาชิกทัง้หมดหารด้วย 270 ถ้าเศษของอตัราสว่นดงักลา่วเกินกึง่ให้เลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึน้อีกหนึง่คน แตร่วมกนัแล้วต้องไมเ่กิน  270  คน   
  กรณีไมมี่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกในหน่วยเลือกตัง้ใด  ให้ถือวา่สมาชิกหน่วย
เลือกตัง้นัน้สละสทิธ์ิในการมีผู้แทนสมาชิก และให้โอนสว่นผู้แทนสมาชิกนัน้ไปเป็นสว่นของผู้แทนสมาชิก
ทัว่ไป 
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  ข. ผู้แทนสมาชิกทัว่ไป  จํานวน 30 คน โดยให้คํานวณสดัสว่นผู้แทนสมาชิกในแตล่ะเขต
เลือกตัง้จากจํานวนสมาชิกทัง้หมดหารด้วย 30  และแบง่สว่นผู้แทนสมาชิกเขตเลือกตัง้ตามจํานวนสมาชิก
ในแตล่ะเขตเลือกตัง้ ถ้าเศษของอตัราสว่นดงักลา่วเกินกึ่งให้เลือกตัง้ ผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึน้อีกหนึง่คน แต่
รวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน  30  คน เว้นแตจ่ะได้รับโอนสว่นผู้แทนสมาชิกมาจากผู้แทนสมาชิกสงักดัหนว่ย
เลือกตัง้ 
  หนว่ยเลือกตัง้  และหรือเขตเลือกตัง้ใดไมมี่ผู้สมคัรรับเลือกตัง้เป็นผู้แทนสมาชิกให้ถือวา่
สละสทิธ์ิในการมีผู้แทนสมาชิกในหนว่ย และหรือเขตเลือกตัง้นัน้ 
                 อนึง่  จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกวา่สองร้อยคนไมไ่ด้ หลกัเกณฑ์ และวิธีการในการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
       (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยูใ่นตําแหน่งคราวละสองปีนบัจากวนัเลือกตัง้ ถ้ายงัไมมี่การเลือกตัง้
ผู้แทนสมาชิกใหมใ่ห้ผู้แทนสมาชิกเดมิอยูใ่นตําแหน่งตอ่ไปพลางก่อน   ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการเลือกตัง้ให้เสร็จ
สิน้ภายใน   90  วนั” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

 ข้อ  64.  การพ้นจากตาํแหน่ง   ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
                        (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกใหม ่
                              (2) ลาออกโดยย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการสหกรณ์  
                              (3) ออกจากหน่วยเลือกตัง้ท่ีตนสงักดั 
                              (4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                            (5) ท่ีประชมุในหน่วยเลือกตัง้ซึง่ตนสงักดัลงมติถอดถอน 

              (6) ไมเ่ข้าร่วมประชมุใหญ่และการสมัมนาทางวิชาการท่ีสหกรณ์จดัให้กบัผู้แทนสมาชิก 3 ครัง้ติดตอ่กนั 
                    (7) ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการสหกรณ์ 

ข้อ  65.  คณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก   ให้ผู้แทนสมาชิกเลือกตัง้ในระหวา่ง 
กนัเองไมเ่กิน 10 คน เพ่ือทําหน้าท่ีในคณะกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิก  วิธีการเลือกตัง้  บทบาทหน้าท่ี  การ
ดําเนินงาน  การพ้นจากตําแหน่ง  คา่ใช้จ่าย และคา่ตอบแทน  ของคณะกรรมการศนูย์ประสานงานผู้แทนสมาชิกให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556   เร่ิมถือใช้ 16 พฤษภาคม 2556) 

 ข้อ  66.  ตาํแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ   ให้สหกรณ์จดัให้มีการ
เลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกแทนตําแหน่งท่ีวา่งภายใน  90  วนั  
 ให้ผู้แทนสมาชิกท่ีเลือกตัง้ขึน้แทนตําแหน่งท่ีวา่ง  อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยูข่องผู้ ท่ีตนแทน 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556   เร่ิมถือใช้ 16 พฤษภาคม 2556) 
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 ข้อ  67.  การแจ้งกาํหนดการประชุมใหญ่    เม่ือมีการประชมุใหญ่ทกุคราว  ให้สหกรณ์มีหนงัสือแจ้งวนั
เวลา  สถานท่ี  และเร่ืองท่ีจะประชมุให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบลว่งหน้าไมน้่อยกว่าเจ็ดวนั  แต่ถ้าการประชมุ
นัน้เป็นการดว่น อาจแจ้งลว่งหน้าได้ตามสมควร ทัง้นีใ้ห้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุารเป็นผู้
ลงลายมือช่ือในหนงัสือนัน้ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีจากกรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบลว่งหน้า   
ในโอกาสเดียวกนักบัท่ีแจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

 ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชมุใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชมุไมน้่อย
กวา่กึง่หนึง่ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึง่ร้อยคนในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมี
ผู้แทนสมาชิกมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทัง้หมดหรือไมน้่อยกวา่หนึ่งร้อยคน   จงึจะเป็นองค์
ประชมุ 
 ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก  สมาชิกทัว่ไปสามารถเข้าร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผู้สงัเกตการณ์
และแสดงความคิดเหน็ตา่ง ๆ ได้  แตไ่มมี่สทิธิออกเสียงใด ๆ ทัง้สิน้ 
 ในการประชมุใหญ่  สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทนตนไมไ่ด้ 

 ข้อ 69. การนัดประชุมใหญ่ครัง้ที่สอง  ในการประชมุใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก 
แล้วแตก่รณี มาประชมุไมค่รบองค์ประชมุ    ให้นดัประชมุใหญ่อีกครัง้หนึง่ภายในสบิส่ีวนันบัแตว่นัท่ีนดัประชมุใหญ่ครัง้
แรก ในการประชมุครัง้หลงันี ้ถ้ามิใช่การประชมุใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุแล้ว เม่ือมี
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแตก่รณี มาประชมุไมน้่อยกวา่หนึ่งในสบิของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทัง้หมด   
หรือไมน้่อยกวา่สามสบิคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชมุ    แต่ถ้าเป็นการประชมุใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้อง
ขอให้เรียกประชมุ เม่ือมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชมุมีจํานวนไมถ่งึท่ีจะเป็นองค์ประชมุตามท่ีกลา่วในข้อ  68  วรรค
แรก   ก็ให้งดประชมุ 

 ข้อ  70.  อาํนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ท่ีประชมุใหญ่มีอํานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทัง้ปวงท่ี
เกิดขึน้เก่ียวกบัการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม ่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิก  และ 
วินิจฉยัข้ออทุธรณ์ของผู้สมคัรซึง่มิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดําเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3) พิจารณาอนมุติังบดลุ และจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ 
(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดําเนินการและ 

ของผู้ตรวจสอบกิจการ  
(5) พิจารณากําหนดบําเหน็จคา่ตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการดําเนินการ   หรือ  กรรรมการ 

อ่ืน ๆ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(6) พิจารณากําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมหรือคํา้ประกนั 
(7) พิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(9) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั 
(10) รับทราบเร่ืองการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย และชมุนมุสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี ้

เป็นสมาชิกอยู่ 
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(11) พิเคราะห์ และปฏิบติัตามบนัทกึหรือหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์    
ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบญัชี   หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(12) กําหนดรูปการซึง่สหกรณ์คิดจะทําเป็นเคร่ืองเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตามวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ข้อ  71.  คณะกรรมการดาํเนินการ    ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการหนึง่คน  และกรรมการดําเนินการอ่ืนอีกไมเ่กิน 14 คนซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก   
 ในการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการตามความในวรรคแรกนัน้ ให้ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ         
(2) กรรมการดําเนินการท่ีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จํานวนหนึง่คน 
(3) กรรมการ และเหรัญญิก  จํานวนหนึง่คน 
(4) กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุจํานวนสองคน 
(5) กรรมการดําเนินการอ่ืนอีกจํานวนสบิคน 

              หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดโดยได้รับความ
เหน็ชอบจากท่ีประชมุใหญ่ 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตัง้ในระหวา่งกนัเองขึน้ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ หลายคน  
เลขานกุารคนหนึง่ ประชาสมัพนัธ์คนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ณ   สํานกังาน
สหกรณ์ 

ข้อ 72. คุณสมบัต ิและข้อห้ามในการเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดาํเนินการ 
 (1) คณุสมบติัของประธานกรรมการ  และกรรมการดําเนินการ  ยกเว้น กรรมการดําเนินการท่ีเป็น 

ผู้แทนของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และกรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
      ก. เป็นสมาชิกท่ีเคยเป็นผู้แทนสมาชิก หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

        ข. ผา่นการอบรมความรู้เก่ียวกบัการบริหารงานสหกรณ์ตามหลกัสตูรท่ีสหกรณ์กําหนด  ยกเว้นผู้ ท่ี
เคยเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
        ค.  ประธานกรรมการ   ต้องมีวฒิุการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรี 
       ง.  เหรัญญิก  ต้องมีวฒิุการศกึษาไมต่ํ่ากวา่ปริญญาตรี และเรียนวิชาทางด้านการเงินหรือการ
บญัชีมาแล้วไมน้่อยกวา่ 15 หน่วยกิต  กรณีไมไ่ด้เรียนวิชาดงักลา่ว  จะต้องมีประสบการณ์บริหารงานการเงินหรือบญัชีไม่
ต่ํากวา่ระดบัหวัหน้างาน หรือเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสหกรณ์มาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปี 

               (2) ห้ามสมาชิกซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ 
                               ก. เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแตเ่ป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
                                   ข. เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงานของรัฐ หรือ   เอกชน   
ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 
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                                  ค. เคยถกูให้พ้นจากตําแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการ หรือมีคําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจาก
ตําแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการตามคําสัง่นายทะเบียนสหกรณ์ 
                             ง. เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะเหตทุจุริตตอ่หน้าท่ี 
                            จ. สมาชิกซึง่ผิดนดัการชําระเงินงวดชําระหนี ้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปีทางบญัชี
นบัแตปี่ท่ีผิดนดัถงึปีท่ีเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ   เว้นแตก่ารผิดนดันัน้มิได้เกิดขึน้จากการกระทําของตนเอง 
                              ฉ. ผู้ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี ้
                                  ช. เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการสหกรณ์อ่ืนท่ีจดัตัง้ในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  เว้นแต่
เป็นกรรมการสหกรณ์บริการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ได้ไมเ่กิน 1 คน  

       ซ. ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2556   เร่ิมถือใช้ 10 สงิหาคม 2556) 

            ข้อ  73.  อาํนาจหน้าที่ของกรรมการดาํเนินการแต่ละตาํแหน่ง 
                       (1)  ประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

ก. เป็นประธานในท่ีประชมุใหญ่ และท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ และควบคมุการประชมุ 
ดงักลา่วให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข. ควบคมุดแูลการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยูใ่น 
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

ค. ลงลายมือช่ือในเอกสารตา่ง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้
ง.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  ข้อบงัคบั 

 ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
                            (2)  รองประธานกรรมการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

ก. ปฏิบติัการในอํานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือประธานกรรมการไม ่
อยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ หรือเม่ือตําแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 

ข. ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
ค. ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ   

มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
                      (3)  เลขานุการ   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                      ก. จดัทํารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการทกุครัง้ 
ข.  ดแูลรักษาเอกสาร และรายงานการประชมุของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 

                      ค.  แจ้งนดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ   แล้วแตก่รณี 
ง.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย  

ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
   (4)  เหรัญญิก   มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

ก.  ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สนิของสหกรณ์ให้เป็นไป 
โดยถกูต้องเรียบร้อย 

ข.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั  
ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 
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  (5)  ประชาสัมพันธ์ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้
     ก.  จดัทําประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกและบคุคลภายนอกได้ทราบถงึผลงานของสหกรณ์ 
     ข.  จดัการรับ- สง่ข้อมลู ข่าวสาร และความคิดเหน็ตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ของสหกรณ์ให้กบั 

สมาชิกและคณะกรรมการดําเนินการ  
      ค.  ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบงัคบั  

ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ  74.  กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่ง    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยูใ่นตําแหน่งคราวละ 

สองปีนบัแตว่นัเลือกตัง้  ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหนึง่ปีนบัแตว่นัเลือกตัง้  ให้กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง
เป็นจํานวนหนึง่ในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทัง้หมดโดยวิธีจบัฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึน้) และให้ถือวา่เป็นการ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระ  ในปีตอ่ไปให้กรรมการดําเนินการท่ีอยูใ่นตําแหน่งจนครบวาระ  หรืออยูน่านท่ีสดุออกจาก
ตําแหน่งสลบักนัไปทกุ ๆ  ปี 
 เม่ือครบกําหนดแล้ว หากยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชดุใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชดุ
เดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการชดุใหม ่ แตต้่องไมเ่กินหนึง่ร้อยห้าสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปี
ทางบญัชีสหกรณ์ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ซํา้อีกได้แตต้่องไมเ่กินสองวาระติดตอ่กนั 
สําหรับกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งสองวาระติดต่อกนัแล้ว  จะลงสมคัรรับเลือกตัง้ได้อีกเม่ือพ้นจากตําแหน่งไปแล้วไมน้่อย
กวา่สองปีบญัชีของสหกรณ์นบัถงึวนัเลือกตัง้ 
 ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทัง้คณะ ให้กรรมการดําเนินการท่ีได้รับเลือกตัง้ใหมอ่ยูใ่น
ตําแหน่งได้เช่นเดียวกบักรรมการดําเนินการชดุแรก  และให้นําความในวรรคหนึง่มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม 

 ข้อ  75.  การพ้นจากตาํแหน่ง   กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตอุยา่งหนึง่อยา่งใด   
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการดําเนินการ  หรือลาออกตอ่ท่ีประชมุ

ใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าท่ีประจําในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็นผู้ ผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ 
(6) ท่ีประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ให้ออกทัง้คณะ หรือรายตวั 
(8) ขาดประชมุคณะกรรมการดําเนินการติดตอ่กนัสามครัง้  โดยไมมี่เหตอุนัควร 
(9) กระทําผิดตามระเบียบสหกรณ์ วา่ด้วยการเลือกตัง้คณะกรรมการดําเนินการ 
(10) เป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีมีสว่นได้เสียกบักิจการสหกรณ์ 
(11) มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แหง่พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
(12) เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 
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ให้กรรมการดําเนินการผู้ มีสว่นได้เสียตาม (7) อทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติได้ ภายใน
สามสบิวนันบัแตว่นัท่ีรับทราบคําสัง่   คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติให้เป็นท่ีสดุ 

ข้อ  76.  ตาํแหน่งว่างก่อนถงึคราวออกตามวาระ   ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงก่อนถงึ
คราวออกตามวาระ เว้นแตเ่พราะเหตตุามข้อ 75 (7) ให้กรรมการดําเนินการท่ียงัดํารงตําแหน่งอยูดํ่าเนินการตอ่ไป จนกวา่ 
จะมีการประชมุใหญ่  ซึง่จะได้มีการเลือกตัง้กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งท่ีวา่ง   แต่ถ้าในเวลาใดจํานวนกรรมการ
ดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกวา่องค์ประชมุ กรรมการดําเนินการท่ีดํารงตําแหน่งอยูจ่ะประชมุดําเนินการใด ๆ ไมไ่ด้  
นอกจากต้องนดัเรียกให้มีการประชมุใหญ่วิสามญัขึน้โดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อนนัน้เป็นตําแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไมมี่รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีแทนและยงัมิได้มีการประชมุใหญ่เพ่ือเลือกตัง้ใหม่  
คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดําเนินการอ่ืนขึน้ทําหน้าท่ีแทนชัว่คราวจนกวา่จะมีการเลือกตัง้
ใหม ่
 ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนัน้เป็นตําแหน่ง
รองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร หรือเหรัญญิก หรือประชาสมัพนัธ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการดําเนินการอ่ืนขึน้ดํารงตําแหน่งแทน 

กรรมการดําเนินการซึง่ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในตําแหน่งท่ีวา่ง ให้อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่กบัวาระท่ีเหลืออยู่
ของผู้ ท่ีตนแทน 

ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงเพราะคําสัง่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ให้ดําเนินการตามมาตรา 24 หรือ 
25 แหง่พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ถ้าตําแหน่งกรรมการดําเนินการวา่งลงเพราะถกูถอดถอนจากท่ีประชมุใหญ่ให้ดําเนินการตามความในวรรคก่อน
โดยอนโุลม 

 ข้อ  77.  การประชุมและองค์ประชุม   ให้คณะกรรมการดําเนินการประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ   แต่
ต้องมีการประชมุกนัเดือนละหนึ่งครัง้เป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือเลขานกุาร  เรียกประชมุคณะกรรมการดําเนินการได้  ใน
กรณีท่ีเป็นการประชมุเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบงัคบั และเร่ืองท่ีสําคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าท่ีของกรมสง่เสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบด้วยทกุคราว 
 ในการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชมุไม่น้อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวน
กรรมการดําเนินการทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ข้อ  78.  อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาํเนินการ    คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ี 

ดําเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  และคําสัง่ของสหกรณ์   กบัทัง้ในทาง
อนัจะทําให้เกิดความจําเริญแก่สหกรณ์   ซึง่รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดแูลให้สมาชิกปฏิบติัการ
ตา่ง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ ยืมเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทนุเงินของสหกรณ์ 
(3) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ และเสนองบดลุกบัรายงานประจําปี แสดงผลการ

ดําเนินงานของสหกรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 
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(4) เสนอแนะการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุติั 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 
(6) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้ หรือจ้าง และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้จดัการตลอดจนควบคมุดแูล

การปฏิบติังานของผู้จดัการให้เป็นการถกูต้อง 
(7) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้ และกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กําหนดระเบียบตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จดัให้มีและดแูลให้เรียบร้อยซึง่บรรดาทะเบียน สมดุบญัชีเอกสารตา่ง ๆ และบรรดาอปุกรณ์

ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ์  และองค์การอ่ืน 
(11) พิจารณาดําเนินการแตง่ตัง้และถอดถอนคณะกรรมการ หรือคณะอนกุรรมการ หรือคณะทํางาน   

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบติัตามหนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการ

สหกรณ์    ผู้สอบบญัชี   หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดสอ่งดแูลโดยทัว่ไป 

เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดําเนินไปด้วยดี 
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน  คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ความเหน็ของผู้จดัการ  และสมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
(15) เชิญสมาชิก หรือบคุคลภายนอกท่ีเหน็สมควร เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการดําเนินการ 

ตลอดจนกําหนดคา่ตอบแทนให้ตามท่ีเหน็สมควร 
(16) ฟ้อง  ตอ่สู้  หรือดําเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือมอบข้อ

พิพาทให้อนญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 
(17) พิจารณาดําเนินการตา่ง ๆ  เก่ียวกบัทรัพย์สนิ  ดงัระบไุว้ในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 
(18) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพ่ือเข้าประชมุใหญ่ และออกเสียงในการ

ประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ์และองค์การอ่ืน  ซึง่สหกรณ์นีเ้ป็นสมาชิก ทัง้นีใ้ห้เป็นไป
ตามท่ีข้อบงัคบัของสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ์  และองค์การนัน้กําหนดไว้ 

(19) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการดําเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
เลขานกุาร  เหรัญญิก  ผู้จดัการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 79. ความรับผิดของคณะกรรมการดาํเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ กระทํา
การหรืองดเว้นการกระทําการ หรือกระทําการโดยประมาทเลนิเลอ่ในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนจนทําให้เสียผลประโยชน์ของ 
สหกรณ์ หรือสมาชิก  อนัเป็นเหตใุห้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกบัการเงิน  การบญัชี  หรือ  กิจการ  หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบญัชี   หรือรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตใุห้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  คณะกรรมการดําเนินการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายให้แก่สหกรณ์ 
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คณะกรรมการอ่ืน 

 ข้อ 80. คณะกรรมการอาํนวยการ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการอํานวยการจํานวน  
ไมเ่กิน 7 คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เหรัญญิก  และเลขานกุารของคณะกรรมการดําเนินการเป็น
กรรมการอํานวยการและให้คณะกรรมการดําเนินการตัง้กรรมการดําเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามความเหมาะสม 
 ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็นประธาน และเลขานุการ คณะกรรมการ
อํานวยการตามลําดบั  
 คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตัง้
คณะกรรมการอํานวยการนัน้ 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีการประชมุกนัเดือนละครัง้เป็นอยา่งน้อย   
และให้ประธานกรรมการอํานวยการ หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึ่งของจํานวน 
กรรมการอํานวยการทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 
              ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบ 

ข้อ 81. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอาํนวยการ ให้คณะกรรมการอํานวยการ มีอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบงัคบั มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 82.  คณะกรรมการเงนิกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการเงินกู้ จํานวนไมเ่กิน 7 คน   
โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึง่   และเลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่กบักําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึง่ตัง้คณะกรรมการ
เงินกู้นัน้ 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีการประชมุกนัเดือนละครัง้เป็นอยา่งน้อย  และ
ให้ประธานกรรมการเงินกู้   หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู้  ต้องมีกรรมการเงินกู้ เข้าประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการเงินกู้
ทัง้หมด   จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
               ข้อวินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้นําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ข้อ 83.  อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้    ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติ และ
คําสัง่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 84.  คณะกรรมการศกึษา คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการศกึษาจํานวนไมเ่กิน 7 คน  
โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหน่ึง  และเลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศกึษาให้อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่ท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง่ตัง้คณะกรรมการ
ศกึษานัน้ 
 ให้คณะกรรมการศกึษาประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีการประชมุกนั   เดือนละครัง้เป็นอยา่งน้อย 
และให้ประธานกรรมการศกึษา  หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
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 ในการประชมุคณะกรรมการศกึษา ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่จํานวน ของกรรมการศกึษาทัง้หมด   
จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 ให้คณะกรรมการศกึษารายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ   ในการประชมุคราวถดัไป 

 ข้อ  85.  อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา       ให้คณะกรรมการศกึษามีอํานาจหน้าท่ี  ตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติ 
และคําสัง่ของสหกรณ์ 

ข้อ  86.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์
จํานวน  ไมเ่กิน 7 คน  โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึง่  และเลขานกุารคนหนึง่  นอกนัน้เป็นกรรมการ    

คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ให้อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่ท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ ซึง่ตัง้
คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์นัน้ 

ให้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีการประชมุกนัเดือนละครัง้เป็นอยา่ง
น้อย และให้ประธานกรรมการประชาสมัพนัธ์  หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการประชาสมัพนัธ์ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่จํานวนของกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 ให้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชมุคราว
ถดัไป 
 ข้อ 87. อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์   ให้คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์มีอํานาจ 
หน้าท่ี ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 

           ข้อ 88. คณะกรรมการสาธารณประโยชน์   คณะกรรมการดําเนินการอาจตัง้คณะกรรมการสาธารณ 

ประโยชน์จํานวนไม่เกิน 7 คน  โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็น
กรรมการ  
              คณะกรรมการสาธารณประโยชน์ให้อยูใ่นตําแหน่งได้เทา่ท่ีกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึง่ตัง้
คณะกรรมการสาธารณประโยชน์นัน้ 
      ให้คณะกรรมการสาธารณประโยชน์ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจ่ะต้องมีการประชมุกนั   เดือนละครัง้เป็น
อยา่งน้อย และให้ประธานกรรมการสาธารณประโยชน์  หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได้ 
      ในการประชมุคณะกรรมการสาธารณประโยชน์ต้องมีกรรมการมาประชมุไม่น้อยกวา่กึง่จํานวนของกรรมการ 
สาธารณประโยชน์ทัง้หมด  จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

ให้คณะกรรมการสาธารณประโยชน์รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชมุ
คราวถดัไป 

             ข้อ 89.  อาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณประโยชน์   ให้คณะกรรมการสาธารณประโยชน์มี
อํานาจตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบั มติ และคําสัง่ของสหกรณ์  
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          ข้อ 90.  คณะอนุกรรมการ หรือ คณะทาํงาน  ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ   คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจมีคําสัง่แตง่ตัง้อนกุรรมการ หรือคณะทํางานตา่ง ๆ เพ่ือมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของสหกรณ์   โดยมี
อํานาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ประธานในที่ประชุม 

            ข้อ  91. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ   ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ   ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ในท่ี 
ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย  ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตัง้กรรมการดําเนินการคนหนึ่งขึน้เป็น
ประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 
 ในการประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการศกึษาและ
คณะกรรมการประชาสมัพนัธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนัน้ ๆ  เป็นประธานในท่ีประชมุ  ถ้าประธานกรรมการ     ไม่
อยูใ่นท่ีประชมุ   ก็ให้ท่ีประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุใหญ่สามญั หรือประชมุใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชมุ   ในกรณีมี
วาระพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะวาระนัน้ 

ในกรณีท่ีประชมุใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตวัประธานในท่ีประชมุก็ให้
กระทําได้โดยเลือกสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกในท่ีประชมุคนใดคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุเฉพาะคราวนัน้  หรือจน
เสร็จการประชมุ  มติเลือกประธานในท่ีประชมุในกรณีนีต้้องมีคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิก  หรือ
ผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ      

                  การออกเสียงและการวนิิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

 ข้อ  92. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึง่ให้มีเสียงในการลงคะแนนออกเสียงในท่ีประชมุ
ใหญ่ได้เพียงคนละหนึง่เสียง   จะมอบให้ผู้ อ่ืนมาประชมุและออกเสียงแทนตนไมไ่ด้ 
 ถ้าปัญหาซึง่ท่ีประชมุวินิจฉยันัน้ ผู้ใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผู้นัน้จะออกเสียงในเร่ืองนัน้ไมไ่ด้ 

 ข้อ  93.  การวินิจฉัยปัญหา   เว้นแตจ่ะได้กําหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบงัคบันี ้  การวินิจฉยัปัญหาตา่ง ๆ ในท่ี
ประชมุใหญ่ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้า
คะแนนเสียงเทา่กนั  ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด  เว้นแตใ่นกรณีตอ่ไปนีใ้ห้ถือเสียง
ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึง่มาประชมุ 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั   
(2) การเลกิสหกรณ์    

(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 
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รายงานการประชุม 

 ข้อ 94.  รายงานการประชุม   ในการประชมุใหญ่   การประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  หรือการประชมุ

คณะกรรมการอ่ืน ๆ นัน้ ต้องจดัให้ผู้ เข้าประชมุลงลายมือช่ือ พร้อมทัง้บนัทกึเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉยัทัง้สิน้ไว้ในรายงานการ
ประชมุ และให้ประธานในท่ีประชมุกบักรรมการดําเนินการ หรือกรรมการอ่ืนๆ แล้วแตก่รณีอีกคนหนึง่ท่ีเข้าประชมุนัน้ๆ ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นสําคญั 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 95.  การจ้างและแต่งตัง้ผู้จัดการ   คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบคุคลท่ีมีความ
ซ่ือสตัย์สจุริต    มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตง่ตัง้หรือจ้างเป็นผู้จดัการของสหกรณ์   โดยต้องไมเ่ป็น 
บคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1) , (2) , (3) , (4)    ในการจ้างผู้จดัการสหกรณ์ต้องกระทําภายใต้กฎหมายวา่ด้วย
แรงงานและทําหนงัสือสญัญาจ้างไว้เป็นหลกัฐานและให้มีหลกัประกนัตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 ในการแตง่ตัง้หรือจ้างผู้จดัการ ต้องให้ผู้จดัการรับทราบ และรับรองท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักําหนดไว้ในข้อ 96  เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
 การคดัเลือกหรือสอบคดัเลือก การแตง่ตัง้หรือจ้าง  การกําหนดอตัราเงินเดือน  การให้สวสัดิการ  การดํารง
ตําแหน่ง และการให้ออกจากตําแหน่งของผู้จดัการสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 ข้อ 96. อาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  ผู้จดัการมีอํานาจหน้าท่ีในการจดัการ
ทัว่ไป   และรับผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจําของสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมคัรเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถกูต้อง ตลอดจนเป็นธุระจดัให้ผู้ เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชําระคา่ธรรมเนียมแรกเข้ากบัเงินคา่หุ้นตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

(2) ควบคมุให้มีการเก็บเงินคา่หุ้นรายเดือน  แจ้งยอดจํานวนหุ้น  จ่ายคืนคา่หุ้นและชกัชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และสง่เสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
(4) เป็นธรุะในการตรวจสอบคําขอกู้   จ่ายเงินกู้   จดัทําเอกสารเก่ียวกบัเงินกู้   ให้เป็นไปตามแบบและ

ระเบียบของสหกรณ์ 
(5) จดัทํารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงินคา่หุ้น  และเงินให้กู้ทกุหกเดือน พร้อมกบัแจ้งให้

สมาชิกทราบเป็นรายบคุคล 
(6) พิจารณาจดัจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าท่ีท่ีกําหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึง

กําหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบติังานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบดแูลการ
ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีเหลา่นัน้ให้เป็นไปโดยถกูต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจดัให้มีใบสําคญัโดยครบถ้วน  รับผิดชอบในการ
รับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถกูต้อง  รวบรวมใบสําคญัและเอกสารตา่ง ๆ เก่ียวกบัการเงินไว้โดยครบถ้วน   และเก็บรักษา
เงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 
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(8) รับผิดชอบและดแูลในการจดัทําบญัชีและทะเบียนตา่ง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจบุนั 

(9) ติดตอ่ประสานงานกบัเลขานกุารในการนดัเรียกประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  และ
ประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10)  รับผิดชอบจดัทํางบดลุรวมทัง้บญัชีกําไรขาดทนุและรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่อนมุติั 

(11)  จดัทําแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการอํานวยการพิจารณา 
(12)  จดัทําแผนปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้องกบัแผนงานท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุใหญ่ 
(13)  เข้าร่วมประชมุและชีแ้จงในการประชมุใหญ่  ประชมุคณะกรรมการดําเนินการ  และประชมุ

คณะกรรมการอ่ืน ๆ  เว้นแต่กรณีซึง่ท่ีประชมุนัน้ ๆ  มิให้เข้าร่วมประชมุ 
(14)  ปฏิบติัการเก่ียวกบังานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15)  รักษาดวงตราของสหกรณ์  และรับผิดชอบตรวจตราดแูลทรัพย์สินตา่ง ๆ  ของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพ

อนัดีและปลอดภยั 
(16)  เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
(17)  เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ตอ่ทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 

        (18)  ปฏิบติังานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ์มอบหมาย 
หรือตามท่ีควรกระทําเพ่ือให้กิจการในหน้าท่ีลลุว่งไปด้วยดี 

ข้อ  97.  การพ้นจากตาํแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตอุยา่ง
หนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงเป็นหนงัสือตอ่ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) ขาดคณุสมบติัตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนดหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) เกษียณอายงุานตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด   
(5) ถกูเลิกจ้าง 
(6) ถกูลงโทษให้ออกหรือไลอ่อก  หรือมีพฤติกรรมอนัแสดงให้เหน็เป็นประจกัษ์วา่ได้กระทําการ  หรือ

ละเว้นการกระทําการใด ๆ  อนัอาจทําให้เกิดความไมส่งบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน   หรือไมเ่หมาะสมกบั
ตําแหน่งหน้าท่ีผู้จดัการสหกรณ์ 

ข้อ  98.  การลาออกจากตาํแหน่งผู้จัดการ   ให้ผู้จดัการสหกรณ์ย่ืนหนงัสือถงึสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออก 
ไมน้่อยกวา่สามสบิวนั  และให้ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนัน้ การยบัยัง้การลาออกของ
ผู้จดัการสหกรณ์กระทําได้ไมเ่กินหกสบิวนั 

ข้อ  99.  การแต่งตัง้ผู้รักษาการแทนผู้จดัการ    ถ้าตําแหน่งผู้จดัการว่างลง  และยงัไม่ได้แตง่ตัง้ให้ผู้ใด
ดํารงตําแหน่งแทน  หรือเม่ือผู้จดัการไมอ่ยูห่รือไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นครัง้คราว  ให้รองผู้จดัการ  หรือผู้ช่วยผู้จดัการ  
หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเป็นผู้ รักษาการแทน 
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ข้อ 100.  การเปล่ียนผู้จัดการ     ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนผู้จดัการ   ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ดําเนินการต้องจดัให้มีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชี และการเงิน   กบับรรดาทรัพย์สนิ และหนีส้นิ   ตลอดจนจดัทํางบ
ดลุของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอนัแท้จริงก่อนท่ีจะสง่มอบงาน 

 ข้อ 101. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  นอกจากตําแหน่งผู้จดัการแล้ว  สหกรณ์อาจจดัจ้าง และแตง่ตัง้
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน   โดยต้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีลกัษณะต้องห้ามตามข้อ  72 (1),(2),(3),(4)  ตามความจําเป็นเพ่ือปฏิบติังานใน
สหกรณ์   และต้องกระทําภายใต้กฎหมายวา่ด้วยแรงงานทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด    

 

ที่ปรึกษา 

ข้อ  102.  ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตตมิศักดิ์   คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญสมาชิก หรือ

บคุคลภายนอก  ซึง่ทรงคณุวฒิุมีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได้จํานวนไมเ่กินห้าคน 
เพ่ือให้ความเหน็แนะนําในการดําเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์กําหนด 

 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

“ข้อ 103. ผู้ตรวจสอบกิจการ   ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้สมาชิก หรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล  ผู้ มีความรู้
ความสามารถในด้านตา่ง ๆ เช่น การเงิน การบญัชี  กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสหกรณ์  การบริหารจดัการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของ สหกรณ์เป็นการประจําปี   จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการถ้าเป็นบคุคลธรรมดาให้มีจํานวน 3 คน ถ้าเป็นนิติ
บคุคลให้มีจํานวนหนึง่นิติบคุคล 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 
“ข้อ 103/1 การเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ออกประกาศรับสมัครผู้

ตรวจสอบกิจการ ก่อนการเลือกตัง้ไมน้่อยกวา่ 30 วนั   ให้ คณะกรรมการดําเนินการเสนอช่ือผู้ สมัครรับเลือกตัง้ท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนด  ให้ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้ในท่ีประชมุใหญ่  ผู้สมคัรท่ีได้รับคะแนนสงูสดุให้เป็นผู้
ได้รับเลือกตัง้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์” 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 
“ข้อ 103/2  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องมีคุณสมบัต ิ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี ้ 

 (1) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์นัน้ หรือ บคุคลภายนอก ท่ีได้รับเลือกตัง้จาก     ท่ีประชมุ
ใหญ่ของสหกรณ์ 

 (2) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืน
ท่ีได้รับการรับรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 

 (3) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไมมี่ลกัษณะต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

  ก. เป็นผู้สอบบญัชี  หรือผู้ช่วยผู้สอบบญัชี หรือบคุคลท่ีอยูใ่นสงักดันิติบคุคลท่ีรับงานสอบบญัชีของ
สหกรณ์ในปีบญัชีนัน้  
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  ข. เป็นกรรมการของสหกรณ์นัน้ เว้นแตไ่ด้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีบญัชี
ของสหกรณ์ 

  ค.เป็นคู่สมรส บตุร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จดัการหรือเจ้าหน้าท่ีของ สหกรณ์ 

  ง. เป็นผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถกูให้ออกจากตําแหน่ง
ผู้จดัการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

  จ. เป็นบคุคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบคุคลล้มละลายทจุริต 

  ฉ. เคยได้รับโทษจําคกุโดยคําพพิากษาถงึท่ีสดุให้จําคกุ เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหโุทษ 

  ช. เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน
ทจุริตตอ่หน้าท่ี 

  ซ. เคยถกูให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉยัเป็นท่ีสดุให้พ้นจาก
ตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

  ฌ. เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะ
เหตทุจุริตตอ่หน้าท่ีของสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

  ญ. เคยถกูให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นัน้ หรือสหกรณ์อ่ืน 

  ฎ. เป็นผู้อยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกั หรือเพิกถอนช่ืออกจากทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

  ฏ. เป็นผู้อยูร่ะหวา่งถกูสัง่พกั หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบญัชีภาคเอกชนตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชีสหกรณ์ 

  ฐ. เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ” 

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

 ข้อ 104. การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งมีกําหนดเวลาหนึ่งปี 
ทางบญัชีสหกรณ์ เม่ือครบกําหนดเวลาแล้วยงัไม่มีการเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบติัหน้าท่ีไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึง่ออกไปนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ซํา้ 

ข้อ 105. การพ้นจากตาํแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตอุยา่งใดอยา่งหนึง่
ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ตาย 
 (2) ถงึคราวออกตามวาระ 
 (3) ลาออกโดยแสดงเหตผุลเป็นหนงัสือย่ืนตอ่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ ย่ืนตอ่

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแตก่รณี 
 (4) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 103/2 
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 (5) ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึง่เป็นบคุคลธรรมดา หรือนิติ 
บคุคล ออกจากตําแหน่งทัง้คณะหรือรายบคุคล 

(6) นายทะเบียนวินิจฉยัวา่ขาดคณุสมบติัตามข้อ 103/2” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

 ข้อ 106. ตาํแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่างลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการวา่งลงก่อนถงึคราวออกตามวาระ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีเหลืออยูป่ฏิบติังานในหน้าท่ีตอ่ไป จนกวา่จะมีการประชมุ
ใหญ่คราวถดัไป 

ข้อ 107. อาํนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ดําเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ์ และต้องปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์กําหนด 
และรวมทัง้ในข้อตอ่ไปนี ้ 

 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนีส้นิทัง้ปวงของ
สหกรณ์   เพ่ือทราบฐานะและข้อเทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 

 (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพ่ือ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการ และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ทัง้ทางวิชาการ  และ
ทางปฏิบติัในกิจการนัน้ ๆ  

 (3) ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ตลอดจนหนงัสือสญัญาจ้าง และ
หลกัประกนั 

 (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
 (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน   

ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสัง่ตา่ง ๆ ของสหกรณ์ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ระเบียบ  มติ และคําสัง่ของสหกรณ์  หรือกิจการอ่ืน ๆ    

เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนตอ่คณะกรรมการดําเนินการในการประชมุ

ประจําเดือนคราวถดัไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขโดยมิชกัช้า   
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบติัตามจริยธรรมในการปฏิบติังานของผู้ตรวจสอบกิจการตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

 ข้อ 108. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ   หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์  ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว  หรือผู้ตรวจสอบกิจการประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตดุงักลา่วข้างต้นนัน้  
 การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติท่ีประชมุใหญ่” 
(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  นายทะเบียนให้ความเห็นชอบ 23 พฤษภาคม 2560 บงัคบัใช้ 24 พฤษภาคม 2560) 

หมวด  10 
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การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคับ 

ข้อ 109.  การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ  จะกระทําได้ก็แตโ่ดยหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิก

พร้อมหนงัสือแจ้งระเบียบวาระการประชมุใหญ่ 
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัได้ เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองท่ี

จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ในท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบันัน้ ให้ถือเสียง ไม่
น้อยกวา่สองในสามของกรรมการดําเนินการท่ีมาประชมุซึง่ลงลายมือช่ือเข้าประชมุ  

(3) สมาชิกหรือผู้ แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิก หรือผู้ แทนสมาชิกทัง้หมด   
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
สามสบิวนัให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัก็ยอ่มทําได้   โดยต้องระบขุ้อความท่ีจะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้   พร้อมด้วยเหตผุล 

(4) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั  ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชมุใหญ่  ท่ีมีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก  หรือของผู้แทนสมาชิกทัง้หมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  แล้วแต่กรณี
ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความนัน้ขัดกับกฎหมาย   หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แหง่กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนัน้   แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยงัไม่ได้กําหนดระเบียบ  หรือคําสัง่ให้
สอดคล้องกนั  ก็ให้นําความท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัแล้วนัน้มาบงัคบัใช้  และให้ผู้ เก่ียวข้องถือปฏิบติั 
 

หมวด 11 
ข้อเบด็เสร็จ 

ข้อ 110. ระเบียบของสหกรณ์   ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดระเบียบตา่ง ๆ เพ่ือ
ดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์แหง่ข้อบงัคบันี ้และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ์   รวมทัง้ในข้อ
ตอ่ไปนี ้

(1) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(3) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
(5) ระเบียบวา่ด้วยการโอนสมาชิกระหวา่งสหกรณ์ 
(6) ระเบียบวา่ด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(7) ระเบียบวา่ด้วยเจ้าหน้าท่ี และข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน 
(8) ระเบียบวา่ด้วยการใช้ทนุเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(9) ระเบียบวา่ด้วยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
(10) ระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควรกําหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก และเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติังานของสหกรณ์   
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      เฉพาะระเบียบใน  (1) , (2) , (4)  ต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้     
สว่นระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้วให้สง่สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมสง่เสริมสหกรณ์    
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ 

 ข้อ 111.  การดาํเนินคดเีก่ียวกับความเสียหาย  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิของสหกรณ์ถกูยกัยอก หรือเสียหาย

โดยประการใดๆ ก็ดี  หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 110 (3), (4)  แตมิ่ได้รับชําระตามเรียกก็ดี   คณะกรรมการ
ดําเนินการต้องร้องทกุข์   หรือฟ้องคดีภายในกําหนดอายคุวาม 

 ข้อ 112.  การตคีวามในข้อบังคับ    ถ้ามีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในข้อบงัคบั   ให้สหกรณ์เสนอปัญหา

นัน้ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอคําวินิจฉยั    และให้สหกรณ์ถือปฏิบติัตามคําวินิจฉยันัน้ 

ข้อ 113.  การจาํหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก     เม่ือสหกรณ์ต้องเลกิ และได้จดัการชําระ
บญัชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์  ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบีย้  และชําระหนีส้นิ
อ่ืน ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิน้แล้ว  ปรากฏวา่มีทรัพย์สนิเหลืออยูเ่ท่าใด  ให้ผู้ ชําระบญัชีจ่ายตามลําดบั ดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ่ายคืนเงินคา่หุ้นให้แก่สมาชิกไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชําระแล้ว แตต้่องไม่เกินอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ  28 (2) 

เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เม่ือรวมทัง้สิน้ต้องไมเ่กินยอดรวมแหง่จํานวนเงินกําไรสทุธิท่ีสหกรณ์หาได้ใน
ระหวา่งปีท่ีเลกิสหกรณ์กบัทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลท่ีถอนไปตามข้อ  28 (4)  ในปีนัน้ 
  ถ้ายงัมีทรัพย์สินเหลืออยูอี่กให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่ืน หรือสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามมติของท่ีประชมุ
ใหญ่ หรือด้วยความเหน็ชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ีไมอ่าจเรียกประชมุใหญ่ได้ภายในสามเดือนนบัแตว่นัท่ี
ชําระบญัชีเสร็จ 

ข้อ 114. ในกรณีที่ข้อบังคับนีมิ้ได้กาํหนดข้อความเร่ืองใดไว้    ให้สหกรณ์รับบทบญัญติัท่ีกําหนด
ไว้ในกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคําสัง่ หรือประกาศ  หรือคําแนะนํา  และระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์ 
มาใช้เป็นสว่นหนึง่แหง่ข้อบงัคบันีด้้วย   

                      
       บทเฉพาะกาล 

ข้อ 115. ให้บรรดาระเบียบ มต ิหรือคาํส่ังของสหกรณ์ท่ีใช้บงัคบัอยูใ่นวนัท่ีข้อบงัคบันีมี้ผลบงัคบัใช้ 
ยงัคงใช้บงัคบัต่อไปเทา่ท่ีไมข่ดั หรือแย้งกบัข้อบงัคบันี ้จนกวา่ระเบียบ มติ หรือคําสัง่ท่ีออกตามข้อบงัคบันีใ้ช้บงัคบั 
 ให้คณะกรรมการดําเนินการคงดํารงตําแหน่งตอ่ไปจนกวา่จะครบวาระตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัเดิม 
 ให้ผู้แทนสมาชิกยงัคงดํารงตําแหน่งตอ่ไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ผู้แทนสมาชิกชดุใหมต่ามข้อบงัคบันี ้

ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั เม่ือวนัท่ี  18  กมุภาพนัธ์ 2555  
ได้ลงมติเป็นเอกฉนัท์ให้เปล่ียนใช้ข้อบงัคบัข้างต้นนีแ้ทนข้อบงัคบัเดิมซึง่เป็นอนัยกเลิกทัง้สิน้ตัง้แตว่นัท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบงัคบัแล้ว 
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 ข้อ 116. ผู้ ท่ีเป็นสมาชิกสมทบก่อนการประกาศใช้ข้อบงัคบันี ้ จะขอเป็นสมาชิกปกติก็ได้  ถ้าในขณะท่ีพ้นจาก 
ต้นสงักดัได้มีคณุสมบติัเช่นเดียวกบัข้อบงัคบัข้อ 32. ซ. หรือ ฌ. ทัง้นีจ้ะต้องย่ืนคําร้องขอกลบัเข้าเป็นสมาชิกและให้สิทธ์ิ
เป็นสมาชิกปกติได้ โดยจะต้องซือ้หุ้นเพิ่มให้ครบตามจํานวนหุ้นขัน้ต่ําท่ีสมาชิกปกติต้องส่งเป็นประจําทุกเดือนตลอด
ระยะเวลาท่ีเป็นสมาชิกสมทบนัน้  เว้นแตส่มาชิกสมทบท่ีได้ซือ้หุ้นเป็นประจําทกุเดือนอยูแ่ล้วไมต้่องซือ้หุ้นเพิ่ม 
 ทัง้นีส้มาชิกสมทบ จะต้องย่ืนคําร้องขอกลบัเข้าเป็นสมาชิกปกติภายใน 1 ปี  นบัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบันี ้  

(แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556   เร่ิมถือใช้ 16 พฤษภาคม 2556) 
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