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ประวัติสหกรณ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด กอตั้งสําเร็จเม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม  พ.ศ. 

2555 โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม เปนประธานคณะผูจัดตั้งฯ และมีนายสรายุทธ อุดม เปนเลขานุการ

คณะผูจัดต้ังฯ  โดยมีความมุงหมายเพื่อประกอบธุรกิจในทางสงเสริมการออมทรัพยในหมูสมาชิก และชวยใหสมาชิกพน

จากหนี้สินซึ่งเปนภาระหนักในการดํารงชีวิต สหกรณไดรับการจดทะเบียนเม่ือวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เลขทะเบียน

สหกรณท่ี 1400000325559 และเริ่มดําเนินการใหบริการอยางเปนทางการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 การดําเนิน

กจิการในเบ้ืองตน สหกรณไดรับเงินบริจาคจากรานมหาจุฬาบรรณาคาร จํานวน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

แบงเปนทุนสําหรับคาใชจายดําเนินงาน จํานวน 500,000.00 บาท (หาแสนบาทถวน) และทุนสําหรับกูยืม  จํานวน 

500,000.00 บาท (หาแสนบาทถวน) และยังไดรับเงินบรจิาคจากมูลนิธมิหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จาํนวน 250,000.00 

บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) สําหรับคาจัดซื้ออุปกรณในสํานักงานสหกรณ สิ้นสุดปบัญชี 30 กันยายน 2565 สหกรณ

มสีมาชกิจํานวน 623 ราย มีสนิทรัพยรวม 105,272,961.64 บาท  

คําขวญั : สหกรณออมทรัพย ยกระดับความเปนอยู มุงสูความสุข 

ปรัชญา : อตฺตตฺถปรตฺถาย สุโข ธนสฺส อุจฺจโย การออมทรัพย นํามาซึ่งความสุข เพื่อประโยชนตนและผูอ่ืน 

วสิัยทัศน : เปนสหกรณแบบเครือญาตท่ีิบรหิารงานโดยยดึมั่นในปรัชญา  อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ 

1.  สงเสรมิสมาชกิใหเปนอยูดมีีความสุข 

2.  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลืออยางมิตรภาพ 

3.  สงเสรมิสนับสนุนขบวนการสหกรณและชวยเหลือชุมชน 

4.  พัฒนาการบริหารจัดการใหมปีระสทิธิภาพและมีประสิทธิผล 

โครงการดําเนนิงานตามพันธกจิ : ใหการสงเสริมและสนับสนุนมหาวทิยาลัยทัง้ดานกายภาพและดานวิชาการ 

ใหบรกิารแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service)  

โครงการดําเนินงานตามพันธกจิ 

เพิ่มบรกิาร Counter Service ใหครบวงจรของการบรกิาร 

พัฒนาสหกรณใหเปนแหลงเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูแกสมาชิก รวมถึงชวยเหลือทางดานวชิาการแกสหกรณอ่ืนๆ  

ปจจุบันสหกรณฯ มีการดําเนนิการทางธุรกิจ 3 อยางคือ 1. มีการฝากหุนรายเดือน 2. มกีารฝากเงินฝากออมทรัพยพิเศษ     

3. มกีารใหกูยมืเงิน  

ประวัตริายชื่อประธานกรรมการตั้งแตเร่ิมกอตั้งถงึปจจุบัน  

1. รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม   ประธานกรรมการคนท่ี 1 ป 2556 

2. รองศาสตราจารย ดร.สริวัิฒน ศรีเครือดง   ประธานกรรมการคนท่ี 2 ป 2557 – 2559 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน ประธานกรรมการคนท่ี 3 ป 2560 – 2563 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ  ประธานกรรมการคนที่ 4 ป 2564 ถึงปจจุบัน 

เจาหนาที่ : 1. ดร.พลกิตติ์ สุรชน  ตําแหนง ผูจัดการ      

2. ส.อ.นพเกา สุโพธ์ิ   ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

3. นางสาววริศรา  แหลมทอง  ตําแหนง เจาหนาที่การเงิน    

4. นางสาววชิราภรณ สีสวย  ตําแหนง เจาหนาที่บัญชี  

ที่ตั้งสํานักงาน : เลขที่ 79 ถนนพหลโยธนิ  หมูที่ 1 อาคาร 150 พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช ชัน้ 3 มหาวทิยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 เบอรติดตอ  090-031-2253 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จํากัด ขอ 69 กําหนดวา องคประชุม

ในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุมขณะน้ี มีสมาชิกมาประชุมจํานวน ................... คน จึงถือวาครบองค

ประชุมแลว 

การเชิญสมาชกิมาประชุมใหญสามัญประจําปในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการดําเนินงานของ สหกรณในรอบปที่ผานมา 

และเปนการปฏบิัติตามขอบังคับสหกรณขอ 62 ที่กําหนดใหมกีารประชุมใหญ สามัญอยางนอยปละหนึ่งครัง้ภายใน 150 วัน 

นับแตวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ ในรอบปท่ีผานมา ผลการดําเนินการเปนที่นาพอใจเปนอยางย่ิง ซึ่งจะไดแถลงงบการเงินที่

ผูสอบบัญชีไดตรวจและรับรอง แลวใหสมาชกิไดทราบในวาระตอไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

สําหรับผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 10 ในรอบป 2565 ไดดําเนินงานมีผลกําไรสุทธ ิ

2,546,888.35 บาท ซ่ึงมติที่ประชุมใหญประมาณการกําไรประจําป 2564 เปนเงินจํานวน 2,172,050.00 บาท สหกรณฯ 

สามารถทํากําไรสุทธิไดเกินประมาณการที่ต้ังไว อันเปนผลจากคณะกรรมการและฝายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุก

มากขึ้น ประชาสัมพันธเขาถึงสมาชิกมากข้ึน ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธในใบเสร็จรับเงิน แผนพับ ระบบสมาชิก

ออนไลนผานมือถือ (Mobile Application) ระบบ Website ของสหกรณ และในรอบปท่ีผานมาคณะกรรมการดําเนินการได

ชวยเหลือสมาชิกที่ติดโรคโควดิและสมาชิกท่ีถึงแกกรรม และไดบริจาคเพ่ือการกุศลกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย และหนวยงานตางๆ เพื่อเปนการชวยเหลือสมาชกิและการชวยเหลือสังคม  

สุดทายน้ี ขอขอบคุณผูสอบบัญชี ท่ีไดชวยเรงรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณใหเสร็จ เรียบรอย และเจาหนาที่กรม

สงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ที่ไดชวยเหลือใหคําแนะนําใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ

คณะกรรมการดําเนินการตลอดมา  

 มตทิี่ประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564  

 เลขานุการฯ ตามที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ไดจัดประชุมใหญ

สามัญ ประจําป 2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.  ณ อาคารวิปสสนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสร็จสิ้นไปแลวนั้น บัดนื้ ไดจัดทํารายงาน

การประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

มตท่ีิประชุม  

 (  )  รับรองรายงานการประชุม 

 (  )  ใหแกไข  ดังนี้ 

หนา...................................บรรทัดท่ี....................... ความวา

................................................................................................................................................................................. 

แกเปน

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จาํกัด 

วนัศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

ณ อาคารวปิสสนาธุระ ช้ัน 2 มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

********************************** 

สมาชกิผูมาประชุม  (หรือผูแทนสมาชิก)    จํานวน   150    คน 

สมาชกิทัง้หมด  (หรือผูแทนสมาชกิ)         จํานวน   636    คน 

ผูเขารวมประชุม 

1. นายอดุล ภิบาลทรัพย   ผูอํานวยการกลุมจัดตัง้และสงเสรมิสหกรณ 

2. นายวิชา งามสวย   ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิสหกรณที่ 1 

3. นางนันทยา งามสวย   นักวชิาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ 

4. นางภาวนา พึ่งพูนผล    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณอาวุโส 

5. นางสาวรภัสสรณ โพธิสิรธินาชัย  นักวชิาการสหกรณปฏิบัตกิาร 

6. นางมาลรีัตน พัฒนตัง้สกุล  หัวหนาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

7. นางสาวศุภส ีนัยศิร ิ   ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ 

8. นางสาวพัทยา สงิหคํามา  ผูตรวจสอบกจิการสหกรณสํารอง 

9. นางทวิาวรรณ คําบุญทา   ผูสอบบัญชรีับอนุญาต 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมเพื่อทราบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ ประธานกรรมการ แจงวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ความในขอ 69 กําหนดใหการประชุมใหญของสหกรณฯ ตองมีสมาชิกมาประชุมไม

นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะครบองคประชุมซึ่งขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม

จํานวน 150 รูป/คน จงึถอืวาครบองคประชุมแลว 

การประชุมใหญสามัญประจําปของสหกรณฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแถลงผลการดําเนนิงานของสหกรณฯ ใน

รอบปท่ีผานมา ตามขอบังคับ ขอ 62 ท่ีกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแตวัน

สิ้นปบัญชีของสหกรณฯ ในรอบปที่ผานมา ซึ่งจะไดแถลงงบการเงินท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจและรับรอง ตลอดจนรายงานผล

การตรวจสอบกจิการใหสมาชิกไดทราบในลําดับตอไป  

สําหรับผลการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 9/2564 ในรอบป 2564 มีผลกําไรสุทธิ จํานวน 

2,742,010.10 บาท (สองลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสิบบาทสิบสตางค) เพิ่มข้ึนจากป 2563 เปนเงิน 813,476.13 บาท ซ่ึง

มติท่ีประชุมใหญในปที่ผานมา ประมาณการกําไรสุทธิ ประจําป 2564 อยูท่ีจํานวน 2,119,745.00 บาท ท้ังนี้ ถอืวาสหกรณ

ฯ สามารถทํากําไรสุทธไิดเกนิกวาประมาณการที่ตัง้ไว คิดเปนรอยละ 29.67 

นอกจากนี้ ในรอบปที่ผานมา คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดใหการชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวผูที่ตดิ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสมาชิกที่เสยีชีวิต รวมท้ังบรจิาคเงินเพ่ือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย และหนวยงานตาง ๆ โดยไมขัดกับขอบังคับ และระเบียบของสหกรณฯ   

2
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สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

สุดทายนี้ ขอขอบคุณเจาหนาท่ีกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไดใหการ

ชวยเหลือ ใหคําแนะนํา ใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการบรหิารสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จํากัด ตลอดมา รวมท้ัง ผูสอบบัญชี ท่ีไดกรุณาชวยเรงรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณฯ ใหเสร็จเรยีบรอย  

จงึแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ  

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจําป 2563  

 ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จํากัด ไดจัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 เม่ือวันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร

วปิสสนา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรอียุธยา เสร็จสิ้น

ไปแลวนัน้ บัดนื้ ไดจัดทํารายงานการประชุมเปนที่เรยีบรอยแลว 

จงึเสนอใหที่ประชุมเพ่ือพจิารณาและรับรองการประชุมดังกลาว 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลวมมีติรับรองรายงานการประชุม 
  

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป  2564 

ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา เลขานุการ แจงวา คณะกรรมการดําเนนิการการ ชุดที่ 9/2564 นําเสนอรายงานผลการ

ดําเนินงานของป 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) โดยสังเขป ดังนี้ 

 

จงึแจงใหท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 เร่ือง รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจําป 2564 

 นางมาลีรัตน พัฒนตัง้สกุล หัวหนาผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ      

ออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จาํกัด ประจําป 2564 ดังตอไปนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานประจําป 2564 หนา 23 - 36 

จงึแจงใหท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 

ท่ี รายการ ป 2563 ป 2564 เพ่ิม/ลด คิดเปนรอยละ

1 จํานวนสมาชิก 626.00             645.00             19.00              2.95            

2 ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ 10 บาท) 55,041,880.00   67,829,460.00  12,787,580.00   18.85           

3 ทุนสํารอง 777,094.28        994,574.01       217,479.73       21.87           

4 ทุนสะสมตามขอบังคับ 699,790.70       750,977.35       51,186.65         6.82            

5 รับเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 2 ประเภท 12,028,076.40   6,704,881.08     5,323,195.32-     79.39-          

6 สินทรัพยรวม 78,202,306.73   94,273,281.98   16,070,975.25   17.05           

7 เงินใหกูแกสมาชกิระหวางป 41,874,500.00   51,640,910.00   9,766,410.00    18.91           

8 ลูกหนี้เงินกูคงเหลือ(สุทธิ) 69,711,568.60    84,424,563.89   14,712,995.29    17.43           

9 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 4,321,177.07      4,898,461.80     577,284.73       11.79           

10 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 1,184.50            3,565.71           2,381.21           66.78          

11 คาใชจายในการดําเนนิงาน 2,403,709.91     2,419,610.87     15,900.96         0.66            

12 กําไรสุทธปิระจําป 1,928,533.97      2,742,010.10     813,476.13        29.67          
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ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ ประจําป 2564 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานในท่ีประชุม เสนอวา ใหที่ประชุมพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงิน ประจําป 2564 โดยมอบให นางทิวาวรรณ คําบุญทา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ท่ีไดรับเลือกจากที่ประชุมใหญ เปน

ผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ผูสอบบัญชีท่ีสหกรณและนายทะเบียน

สหกรณแตงตั้ง ไดตรวจสอบและรับรองแลว อันประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมท้ัง หมายเหตุ

ประกอบการเงิน สําหรับปบัญชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานประจําป 2564 หนา 38 - 49 

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ประชุมมีมต ิอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน ประจําป 2564 ตามที่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบและรับรองแลว 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 เร่ืองพิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจําป 2564 

  ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564    

ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ จํานวนท้ังสิ้น 2,742,010.10 บาท  (สองลานเจ็ดแสนสี่หม่ืนสองพันสิบบาทสิบสตางค) ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดท่ี 9/2564 ไดพจิารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมใหญ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จํากัด ขอ 28 ดังนี้ 

 
จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม มีมติอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2564 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 9/2564 ได

พจิารณาไวเรียบรอยแลว 
 

    2,742,010.10

ท่ี รายการจัดสรรกําไรสุทธิ

 บาท  คิดเปนรอยละ

1 ทุนสํารอง (ขอบังคับขอ 28)       302,668.92               11.04

2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ (ขอ 28)         27,420.10                1.00

3 เงินปนผล (รอยละ 3.40 ของทุนเรือนหุน) (1)     1,967,935.99               71.77

4 เงินเฉล่ียคืน(รอยละ 2.00 ของดอกเบ้ียสะสม) (2)         97,595.09                3.56

5 เงินโบนัสกรรมการ (3)       124,000.00                4.52

6 เงินโบนัส ผจก/จนท.  (3)         87,390.00                3.19

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล (4)         15,000.00                0.55

8 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ (5)         10,000.00                0.36

9 ทุนสาธารณประโยชน (6)         40,000.00                1.46

10 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห (7)         50,000.00                1.82

11 ทุนเพ่ือการพัฒนาสหกรณ (8)         20,000.00                0.73

รวมกําไรสุทธปิระจําป     2,742,010.10             100.00

 ประจําป 2564
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีเพื่อใหนายทะเบียนแตงตั้งและกําหนดคาธรรมเนียม

การสอบบัญชี ประจําป 2565 

ดร.วรพันธุ  แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามท่ี กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดมีหนังสือท่ี กษ 0404/                 

ว 164 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ขอใหสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด พจิารณา

คัดเลือกผูสอบบัญชภีาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบบัญชี สหกรณในเปาหมาย บรรลุตามวัตถุประสงคของทาง

ราชการท่ีใหโอกาสภาคเอกชนมีสวนรวมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยการตรวจสอบอยูภายใตการกํากับดูแลของ

กรมตรวจบัญชสีหกรณ และตองเปนผูซึ่งขึ้นทะเบียนและรบัรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ และตามประกาศสหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ท่ี 1/2565 เรื่อง การรับสมัครผูสอบบัญชีภาคเอกชน โดยใหผูสนใจ

สมัครสามารถเสนอบริการสอบบัญชีไดตั้งแตวันอังคารท่ี 5 มกราคม ถึงวนัศุกรท่ี 28 มกราคม 2565 โดยสงหนังสือเสนอ

บรกิารสอบบัญชแีบบออนไลนมาที่ เวปไซต coop@mcu.ac.th นัน้  

สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2565 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนย่ืนเสนอบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อ

ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ คือ นางทิวาวรรณ คําบุญทา ผูสอบบัญชีภาคเอกชน จากบริษัท ทีเอ็น เทรนนิ่ง แอนด 

ออดทิ โปร จํากัด โดยเสนอคาธรรมเนยีมการตรวจสอบบัญช ี46,000.00 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถวน) 

จงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 

ที่ประชุมมมีต ิอนุมัต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เร่ืองพิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรับ – รายจาย ประจําป 2565 

           ดร.วรพันธุ  แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา                 

ลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด พ.ศ. 2555 ขอ 79 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมี

อํานาจหนาที่ดําเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มต ิและคําสั่งของสหกรณกับท้ัง

ในทาง อันจะทําใหเกดิความจําเรญิแกสหกรณนัน้ (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรับ - รายจายประจําป 2565 ซึ่งคณะกรรมการดําเนนิการชุด

ที่ 9/2564  ไดพจิารณาเปนท่ีเรยีบรอยแลว ดังนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายงานประจําป 2564 หนา 52 - 55 

จงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 

ที่ประชุมมีมติ อนุมัติใหใชแผนงานงบประมาณรายรับและรายจาย ประจําป 2565 โดยใหลดรายการ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2565 เหลือ 46,000.00 บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถวน) ท้ังน้ีงบประมาณ

รายรับและรายจาย ประจําป 2565 สามารถใชถัวจายได  
 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เร่ืองพจิารณากาํหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565 

ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย จํากัด  ขอท่ี 18 กําหนดไววา “วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ท่ีประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ํา

ประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบยีนสหกรณ” 

คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 9/2564 ขอเสนอแนะใหที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 

2565 จํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบหาลานบาทถวน) เทาเดิมกับปกอน เพื่อไวเปนทุนสํารองรักษาสภาพคลอง 

จงึเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกําหนดวงวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2565 จํานวนเงิน 15,000,000.00 บาท 

(สบิหาลานบาทถวน)   
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

จงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงิน ซ่ึงสหกรณฯ อาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน 

15,000,000.00 บาท (สบิหาลานบาทถวน) เทาเดมิกับปกอน 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เร่ืองเลอืกตั้งผูตรวจสอบกจิการสหกรณ ประจําป 2565 - 2566  

ดร.วรพันธุ  แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬา                

ลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

ขอ 102  ผูตรวจสอบกิจการ ให ท่ีประชุมใหญ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี คุณ วุฒิ  ความรู

ความสามารถในดานธุรกจิ การเงนิ การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร การสหกรณ กฎหมายท่ีเกี่ยวของสหกรณ 

และมีคุณสมบัติเปนผูผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรอืหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

จํานวน 2 คน เปนผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ 

ขอ 102/1 ข้ันตอนและวิธีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผู

ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณกําหนด แลวนําเสนอช่ือผูตรวจสอบกิจการท่ีผานการคัดเลือกใหที่ประชุมใหญเลือกตัง้โดยวิธีลงคะแนนลับ 

และใหผูไดรับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด (ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนดในขอ 102) เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน

เทากันใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหน่ึงเสียง และใหผูที่ไดรับเลอืกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง

จํานวน 1 คน 

 กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตําแหนงดวยเหตุตามขอ 103/1  (2) (3) (4) (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารอง

ปฏิบัตงิานไดทันทเีทาระยะเวลาที่ผูตรวจสอบกจิการคนเดิมคงเหลืออยู หรอืจนกวาจะมกีารเลือกตัง้ผูตรวจสอบกิจการใหม 

 ขอ 103 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา 2 ป ทางบัญชี

สหกรณ  ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกจิการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติ

หนาท่ีไปพลางกอน 

      ผูตรวจสอบกจิการท่ีไดรับเลือกตัง้ไปนัน้ อาจไดรับเลือกตัง้ซ้ําได 

จงึเสนอใหที่ประชุมเลือกตัง้ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ ประจําป 2565-2566 ตามขอบังคับของสหกรณฯ 

จงึเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 

ที่ประชุมมีมติ เลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จํากัด ประจําป 2565 – 2566 ประกอบดวย 

1. ดร.อุดร เขยีวออน    

2. นางมาลรัีตน พัฒนตั้งสกุล   

และเลอืก นางสาวณัฐชา ทองภูสวรรค ผูตรวจสอบกจิการสหกรณ สํารอง 
 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เร่ืองเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ ชุดท่ี 10/2565  

ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา เลขานุการ เสนอวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กําหนดไววา 

“สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบสี่คน

ซึ่ง ท่ีประชุมใหญเลือกตัง้จากสมาชกิ 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบ

หน่ึงปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการ

สหกรณท้ังหมดโดยวธีิจับฉลากและใหถอืวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตัง้อีกได แตตองไมเกนิสองวาระตดิตอกัน 

ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนนิการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ ที่ไดรับ

เลือกตัง้อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เลือกอยูของผูท่ีตนแทน” 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ชุดที่ 9/2564 

ประจําป 2564 ท่ีมวีาระอยูในตําแหนง และครบวาระออกตามพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารยคําพันธ วงศเสนห  กรรมการ  ครบ 2 วาระ 

2. ดร.จเด็ด โพธ์ิศรีทอง    กรรมการ  ครบ 2 วาระ 

3. รองศาสตราจารยดร.ธัชนันท อิศรเดช  กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิธพบิูลย ทองเกล้ียง กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒสัน รักขันโท  กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คงสฤษฎ แพงทรัพย กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

7. ดร.รุงโรจน ศริิพันธ    กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

 8. นางสาวปวณีา สงิหคําคา   กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

ในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 ที่ประชุมจะตองเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการที่หมดวาระลง 

จํานวน 8 คน  

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ที่ประชุมมมีต ิเลอืกกรรมการดําเนินการแทนคณะกรรมการที่ครบวาระ จํานวน 8 คน ประกอบดวย 

1. รองศาสตราจารย ดร.กฤต ศรียะอาจ  2. รองศาสตราจารย ดร.ภัทรพล เย็นใจมา 

3. รองศาสตราจารย ดร.ธัชนันท อศิรเดช  4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มั่น เสอืสูงเนิน 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิธพิบูลย ทองเกลี้ยง 6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒสัน รักขันโท  

7. นายเสนห แซวรัมย    8. นางสาวปวีณา สิงหคําคา 
 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองคําแนะนําของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5.1 เร่ืองคาํแนะนําของสหกรณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญ 

นายอดุลย ภิบาลทรัพย นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ สหกรณจังหวัดพระนครศรอียุธยา ไดใหคําแนะนํา

ในการบรหิารสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จํากัด ดังนี้ 

1. เรื่อง คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ คณะกรรมการดําเนินการ ตองดําเนินการติดตาม และอยาใหคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญนี้ เพิ่มข้ึนในปถัดไป 

2. เร่ือง การใชทุนตาง ๆ ตามขอบังคับ ตองนํามาอธิบายในรายงานประจําป ของสหกรณฯ ให ชัดเจน               

ในแตละทุนท่ีสหกรณฯ จัดตัง้ข้ึน เชน ใชจายอยางไร? เกี่ยวกับอะไร ? เปนตน 

3. เร่ือง แผนงานดําเนินงานของสหกรณฯ ตองกําหนดคาใชจายในแตละแผนงานใหชัดเจน ใหสอดคลองกับ

แผนการใชจายงบประมาณประจําป 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 กรณีคณะกรรมการดําเนนิการไดมีการประชุมพจิารณาแนวทางจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ

พิจารณาอนุมัติ แตในการประชุมใหญ ท่ีประชุมใหญไดพิจารณาแลวมีมติไมเห็นดวยกับการเสนอของคณะกรรมการ

ดําเนินการ ตามขอบังคับของสหกรณ ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการ วาใหเปนประธานของท่ีประชุมใหญ 

และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกลาวได ฉะน้ันประธานในที่ประชุมจงึสั่งพักการประชุม

ชั่วคราว และประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพิจาณาแนวทางในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปใหม เสนอตอท่ีประชุม

ใหญพจิารณาอีกครัง้หนึ่ง 

 นายวิชา งามสวย ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิสหกรณ 1 แจงท่ีประชุมดังนี้  

1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของ

สหกรณ พ.ศ.2561 

     วงเงินกูยืม หมายถึง วงเงินที่สหกรณจะสามารถกอหนี้ผูกพันไดในภายหนาซึ่งจํากัดสําหรับรอบปทางบัญชีหน่ึงๆ 

ตามที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบตามมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัตสิหกรณ พ.ศ.2542 

    สําหรับ กําหนดคาสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินกูยืมของสหกรณ ประเภทออมทรัพย ถือใชวงเงินการกูยืม

ของสหกรณ ไมกิน 1.5 เทา ของทุนเรือนหุนรวมกับทุสํารองของสหกรณ ซึ่งในปนี้สหกรณถือใชวงเงินกูยืมเทากับปที่แลว 

ขอใหสหกรณแจงใหนายทะเบียนทราบ 

2. กรมสงเสริมสหกรณไดยกรางขอบังคับของสหกรณประเภทตางๆ เพื่อใหสหกรณถือใชขอบังคับฉบับใหมให

สอดคลองกับกฎกระทรวง จึงขอเสนอแนะใหสหกรณปรับปรุงแกไขขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับฉบับเดิมท้ังหมดและใหใช

รางขอบังคับฉบับใหมข้ึนถือใชทัง้ฉบับ 

จงึแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืน ๆ  

6.1 เร่ืองขอเสนอของสมาชกิ  

สาระสําคญั 

1. รองศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน ศรีเครือดง สมาชิก เสนอวา การทํารายงานประจําปสหกรณฯ ควรมีประวัติ

สหกรณฯ ใหครบถวนสมบูรณ และควรมรีายช่ือคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 1 หรอืชุดกอตัง้ทุกครั้ง เพื่อใหเกยีรติแกทาน

เหลาน้ันที่ผูกอตัง้สหกรณฯ แหงนี้  

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เมธาพันธ โพธิธีรโรจน สมาชิก เสนอวา หลักการบริหารงานของสหกรณออมทรัพย

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด คณะกรรมการดําเนินการตองเขาใจวัตถุประสงคของสหกรณออมทรัพย 

ใหชัดเจนและเขาใจ ซึ่งประกอบดวย การถือหุน การฝาก การปลอยกู ดังน้ัน สหกรณฯ จะตองดําเนินการ ท้ัง ๓ ดาน ไป

ดวยกัน จะเนนเฉพาะดานใด ดานหนึ่งเพยีงอยางเดียวไมได ซึ่งจะขัดกับวัตถุประสงคของการจัดตัง้สหกรณออมทรัพยฯ  

จงึแจงท่ีประชุมเพื่อทราบ 

 มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 

ลงช่ือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานในที่ประชุม 

                                                     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ) 
 

 ลงชื่อ ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา กรรมการและเลขานุการ ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                                        (ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา) 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ ประจําป  2565 

คณะกรรมการดําเนนิการการ ชุดท่ี 10/2565 นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของป 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 

30 กันยายน 2565) โดยสังเขป ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ ป 2564 ป 2565 เพิ่ม/ลด คิดเปนรอยละ

1 จํานวนสมาชิก 645.00               623.00               22.00-                 3.41-                

2 ทุนเรือนหุน(มูลคาหุนละ 10 บาท) 67,829,460.00    79,928,430.00    12,098,970.00     17.84              

3 ทุนสํารอง 994,574.01         1,297,242.93      302,668.92        30.43             

4 ทุนสะสมตามขอบังคับ 750,977.35        700,910.50         50,066.85-          6.67-               

5 รับเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 2 ประเภท 6,704,881.08      9,723,965.59     3,019,084.51       45.03             

6 สินทรัพยรวม 94,273,281.98    105,272,961.64   10,999,679.66    11.67              

7 เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป 51,640,910.00     57,216,000.00     5,575,090.00      10.80              

8 ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ(สุทธิ) 84,424,563.89   100,856,548.00  16,431,984.11      19.46              

9 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 4,898,461.80      5,276,606.82     378,145.02         7.72               

10 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 3,565.71            3,716.60             150.89               4.23               

11 คาใชจายในการดําเนินงาน 2,419,610.87       2,437,336.92     17,726.05           0.73               

12 กําไรสุทธิประจําป 2,742,010.10        2,546,888.35     195,121.75-          7.12-                

รายการ 2565 2564

การรับสมาชิกใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณ 

สมาชิกยกมา ณ 30 กันยายน 2564 645 626

สมาชิกเขาใหม ระหวางป 37 75

สมาชิกคุณสมบัติไมผาน 0 0

สมาชิกลาออกระหวางป 59 56

สมาชิกคงเหลือ เม่ือส้ินป 30 กันยายน 2565 623 645

ทุนเรือนหุน

ทุนเรือนหุนยกมา ณ 30 กันยายน 2564 67,829,460.00    55,041,880.00    

เพ่ิมข้ึนระหวางป 17,405,200.00    18,525,380.00    

ลดลงระหวางป 5,306,230.00     5,737,800.00     

คงเหลือทุนเรือนหุน ณ 30 กันยายน 2565 79,928,430.00    67,829,460.00    
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 
 

มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 3.2 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกจิการ ประจําป  2565 

 ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จํากัด ประจําป 2565 ดังตอไปนี้  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................................................................................... 

รายการ 2565 2564

เงินรับฝาก

ยอดยกมา 30 กันยายน 2564 21,538,620.83    19,433,783.75    

บวก เงินฝากเพ่ิมข้ีนระหวางป 9,723,965.59     6,704,881.08     

หัก สมาชิกถอนเงินฝากระหวางป 11,397,615.59    4,600,044.00     

เงินรับฝากส้ินป 30 กันยายน 2565 19,864,970.83    21,538,620.83    

เงินใหกูยืมแกสมาชิก

ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 7,936,600.00     12,535,060.00    

ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 32,277,400.00    35,225,344.10    

ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 17,002,000.00    4,450,000.00     

เงินลงทุน (ถือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด)

ยอดเงินลงทุนยกมา ณ 30 กันยายน 2564 42,000.00         26,500.00         

ลงทุนเพ่ิมระหวางป 297,000.00       15,500.00         

คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565 339,000.00       42,000.00         

กิจกรรมการสนับสนุนชวยเหลือสมาชิกและสังคม

ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห 93,000.00         16,000.00         

ทุนสาธารณประโยชน 72,977.00         67,351.00         
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 
 

 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด 
 
 ตามที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เม ื ่อวันศุกร์ท ี ่  25 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2565 ได้เล ือกตั ้ ง ให้ 
ดร.อุดร เขียวอ่อน และนางมาลีรัตน์ พัฒนต้ังสกุล  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด ซึ่งต่อไปในรายงานจะใช้คำย่อ ว่า สอ. มจร. โดยมีวาระ 2 ปี  สำหรับปีส้ินสุดทางบัญชี วันท่ี 
30 กันยายน พ.ศ. 2565 นั้น พวกข้าพเจ้าได้เข้าทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะการดำเนินการ
เป็นประจำเดือนทุกเดือนท่ีเข้าตรวจาสอบ ขอเสนอผลของการตรวจสอบประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อท่ีประชุม 
โดยสรุป ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานแต่ละด้านของ สอ. มจร. 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำส่ังของ สอ. มจร. 
1.3 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

2. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานแต่ละด้านตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการดำเนินงานตามระเบียบ มติ และคำส่ังของ สอ.มจร. 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณ ท่ีกำหนดไว้ 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
3.1 ผลการดำเนินงาน 

 สอ. มจร. มีสมาชิกเมื่อต้นปี 2565 จำนวน 645 รูป/คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 37 รูป/คน ซึ่งเมื่อเทียบ
กับแผนงานท่ีต้ังไว้ปี 2565 จำนวน 100 คน ต่ำกว่าเป้าหมาย 63%  และลาออกจากการเป็นสมาชิก จำนวน 59 รูป/คน 
สมาชิกคงเหลือวันส้ินปีจำนวน 623 รูป/คน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 22 รูป/คน คิดเป็นร้อยละ 3.41 
 การดำเนินกิจการของ สอ.มจร. ในด้านการรับฝากเงินและการใหเ้งินกู้ ในช่วงปี 2564 - 2565 ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2565  มีวงเงินในการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้นจำนวน 15.14 ล้านบาท เป็นการให้บริการรับฝากเงินจำนวน 
21.53  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.18 ของสินทรัพย์รวมทั้งส้ิน  การใหเ้งินกู้  จำนวน 85.19  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
79.82  รายงานประจำปี 2565  สอ. มจร. มีการลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
เพิ่มขึ้นจำนวน 594 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 297,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.95 ทำให้มีผลตอบแทนจากการลงทุน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวนเงิน 6,210.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.13  
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รายการ 
30 กันยายน 2565 30 กันยายน 2564 

จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1. เงินรับฝาก  19,864,970.83 16.30 21,538,620.83 20.18 
2. เงินให้กู้ 102,016,765.97 83.70 85,193,613.28 79.82 

รวม 121,881,736.80  106,732,234.11   
ผลการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น 15,149,502.69    
อัตราการดำเนินกิจการเพิ่มขึ้น 14.19 %    
การลงทุน 
3. เงินลงทุน 339,000.00 88.98 42,000.00 11.02 
มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 297,000.00    
อัตราการลงทุนเพิ่มขึ้น 77.95 %    

3.2 ด้านการส่งเสริมการออม 
สอ. มจร. ม ียอดเง ินร ับฝากรวมทั ้งสิ ้นจำนวน 19,864,970.83 บาท  ลดลงจากปีก ่อน จำนวน 

1,673,650.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.77)  จากสมาชิกจำนวน 391 ราย (คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของสมาชิกท้ังหมด) มี
บัญชีเงินรับฝากท้ังส้ินจำนวน 507 บัญชี  โดยแยกเป็นบัญชเีงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน  391 บัญชี  และบัญชี
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (ครบ 6 ปี) จำนวน 116 บัญช ี

3.3 ด้านการบริหารทั่วไป 
3.3.1 ด้านการปฏิบัติงาน จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการ พบว่า 

สอ. มจร. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ และมีการปฏิบัติตามระเบียบ มีการกำหนด
นโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ชัดเจน โดยพิจารณาจากสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  มีจัดโครงสร้างองค์กร และแบ่งแยกหน้าท่ีไว้อย่างเหมาะสมกับการ
ดำเนินงาน  อีกทั้งยังดำเนินการบริหารงานตามอำนาจกระทำการ  เพื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของสหกรณ์และ 
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก อาทิ 

- ส่งเสริมให้คณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี ของสหกรณ์มีการพัฒนาเพิ่มทักษะ สมรรถะในการปฏิบัติหน้าท่ี 
- มีการพิจารณาสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรท่ีเหมาะสมแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

- มีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ อย่างทันกาล เผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : กระบวนการของงานสารบรรณยังไม่มีรูปแบบและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  

และมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบสอ.มจร. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 คือ ในช่วงต้นปีมีการ
เก็บรักษาเงินเกินวงเงินท่ีระเบียบฯ กำหนด และการจ่ายเช็ค เลขท่ี 76721531 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 จ่ายธนาคาร
ออมสิน จำนวนเงิน 1,027,125.80 บาท ซึ่งยังไม่ได้มีการจัดทำทะเบียนคุมการจ่ายเช็คเพื่อการควบคุมและตรวจสอบได้   
 สอ. มจร. ควรท่ีจะต้องกำหนดรูปแบบและแนวปฏิบัติของงานสารบรรณให้ชัดเจน และถือปฏิบัติการ
เก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.มจร. ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555 หมวด 3 
การจ่ายเงิน  

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. ได้ชี้แจงสาเหตุแล้ว และได้มอบหมายทั้งยังกำชับฝ่าย
จัดการให้ไปปรึกษาหาแนวทางและวิธีการงานสารบรรณที่ยังไม่มี  และส่วนที่มีระเบียบอยู่และให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดต่อไป ท้ังนี้ มีกำหนดระเบียบสอ. มจร. ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2565 ประกาศและเผยแพร่แล้ว 
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3.3.2 การบริหารแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากการติดตามตรวจสอบพบว่า สอ. มจร. มี
แผนงบประมาณรายรับ-จ่ายประจำปีท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565  โดยผลดำเนินงาน
ตามกรอบวงเงินงบประมาณรายรับรวมท้ังส้ินจำนวน 5,478,000.00 บาท รายรับจริง จำนวน 5,310,443.85 บาท คิด
เป็นร้อยละ 96.94  กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมทั้งส้ินจำนวน 3,301,950.00 บาท (รวมรายจ่ายลงทุน) รายจ่าย
จริง จำนวน 2,763,555.50 บาท และจ่ายลงทุนจำนวน 64,950.00 บาท รวมรายจ่ายจริง จำนวน 2,808,505.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.66  โดยรายจ่ายส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบวงเงิน ซึ่งรายจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน ร้อยละ 
77.87 (ดอกเบ้ียจ่าย ร้อยละ 63.65 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 150.45) และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ร้อยละ 89.46  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : สอ. มจร. ยังไม่มีการจัดทำแผนงานซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี 
ท่ีแยกออกจากแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบังคับข้อ 71 (7) และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่ได้แนะนำไว้หลายวาระ  สอ. มจร. ควรจะดำเนินการจัดทำแผนงานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินกิจการให้
ชัดเจน เพื่อรองรับการเติบโตของ สอ. มจร. ในอนาคต 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. รับทราบ และได้มอบหมายคณะกรรมการอำนวยการ
พิจารณาดำเนินการ 

3.3.3 การบริหารความเสี่ยง  สอ. มจร. ยังไม่มีการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ มีนโยบายให้สหกรณ์มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักการควบคุมภายในเป็นสำคัญและให้มี
การติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นระบบปฏิบัติการเพื่อการควบคุมและป้องกัน ซึ่งครอบคลุมกลยุทธ์ในการ
จัดการความเส่ียงท้ัง 4 แบบ คือ (1) การยอมรับความเส่ียง (2) การลดหรือควบคุมความเส่ียง (3) การกระจายการถ่าย
โอนความเส่ียง และ (4) การยกเลิกหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง   

 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : สอ. มจร. ทำธุรกิจให้สินเช่ือและรับฝากเงินแก่สมาชิกย่อมต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยง อีกทั้งมีความพิเศษต่างออกไปจาก สอ. อื่น ๆ คือ องค์กรที่เป็นต้นสังกัดของสมาชิก มีบทบาทสำคัญแห่ง
ความเป็นผู้นำด้านคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนา สอ. มจร. ควรท่ีจะต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี ่ยง
เช่นเดียวกัน เร่งดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ สอ. มจร หรือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อให้ดำเนินไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติหรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาวิเคราะห์ กำหนดกลยุทธ์ วางแผนงาน และดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. รับทราบ และอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ 

3.4 ด้านบัญชี 
สอ. มจร. มีระบบการจัดทำบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ มีการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดใน

วันที่เกิดรายการนั้น และรายการอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ. 2563 และมีเอกสารประกอบที่เพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้ มีการเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ :  ในการปฏิบัติงานยังมีรายละเอียดท่ีเกิดจากความบกพร่องเล็กน้อย อันไม่ใช่
สาระสำคัญ เช่น การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ท่ีได้รับบริจาค  การบันทึกบัญชีการรับเงินบริจาคท่ีไม่สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้อ 68  จึงควรทำความเข้าใจ และ
ประสานงานกับ หน่วยงานท่ีดูแลระบบบัญชี เพื่อขอแนวปฏิบัติ และแก้ไขปรับปรุง 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. ได้ช้ีแจงสาเหตุแล้ว และได้มอบหมายฝ่ายจัดการให้ปรึกษาหา
แนวทางและวิธีการกับหน่วยงานท่ีดูแลระบบบัญชี และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 
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3.5 ด้านการเงิน 
สอ. มจร. มีการรับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงิน เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2555  มีการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
ทุกวันทำการ การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ในระหว่างปี เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ี ได้กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี และผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ   

ณ วันที ่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีเง ินสดและเงินฝากสถาบันการเง ินคงเหลือ รวมจำนวนเงิน 
3,487,523.75 บาท ลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 63.69  ยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีคุมและสมุดบัญชี 
เงินฝากธนาคารทุกบัญชี ซึ่งในระหว่างปี 2565 มีรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินจากการให้เงินกู้แก่
สมาชิกเพิ่มขึ้น  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ :  ฝ่ายจัดการมีการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์ และหนี้สินได้ครบถ้วนและ
ดำเนินการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนตามระเบียบของสอ.มจร.  แต่ไม่ได้เปิดเผยให้
สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ข้อ 15 กำหนด  สอ. มจร. ควรจัดทำและเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำ
ทุกเดือน ตามท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดด้วย 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข :  สอ. มจร. รับทราบ และได้มอบหมายฝ่ายจัดการให้ไปดำเนินการ ซึ่งได้
ดำเนินการเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบแล้วตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2565 

3.6 ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
สอ. มจร. พัฒนารูปแบบการให้เงินกู้แก่สมาชิก มีการเพิ่มประเภทการให้เงินกู้พิเศษเพื่อสู้ภัยโควิด และการ

ให้เงินกู้สามัญ (หุ้นสะสม)  มีการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกอย่างรัดกุมเป็นไปตามข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนด  โดยระหว่างปี 2565 สอ. มจร. มีสมาชิกยื่นขอกู้เงินและคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกู้รวมจำนวน 
345 สัญญา เป็นจำนวนเงิน 57,216,000.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 79 สัญญา จำนวนเงิน 5,575,090.00 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.80 สิ้นปีมีสมาชิกที่เป็นผู้กู ้ทุกประเภททั้งสิ ้น 317 ราย (คิดเป็นร้อยละ 50.88 ของสมาชิกทั้งหมด) 
จำนวน 444  สัญญา จำนวนเงินกู้ 102,016,765.97 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 69 สัญญา จำนวน 16,823,152.69 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 19.75  ซึ่งสอ. มจร. มีการปรับปรุงและกำหนดอัตราดอกเบี้ยท้ังเงินรับฝาก และเงินให้กู้ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับสถานะการณ์ของโลกปัจจุบัน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาผ่อนปรนและลดภาระให้แก่สมาชิก 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ :  สมาชิก สอ. มจร. ที่อยู ่ต่างจังหวัดไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ของกระบวนการขอกู้เงิน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการซํ้าเติมปัญหา จาก
เงื่อนไขท่ีคณะกรรมการกำหนดเกินกว่าในระเบียบ บางช่วงเวลา สอ. มจร. ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ในทันทีท่ี
ได้รับการอนุมัติเงินกู้ เนื่องจาก สอ. มจร. ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ ณ ช่วง เวลาดังกล่าว หากสมาชิกที่ขอกู้ฉุกเฉิน 
ด้วยเหตุจำเป็นทีไ่ม่อาจรอได้หลายวัน หรือหลายสัปดาห์ ทำให้เกิดสถานการณ์ท่ีต้องรอคิวเพื่อท่ีจะได้รับเงินกู้ บางราย
อาจข้ามไปเป็นเดือนจึงได้รับเงินกู้  เพื่อให้การบริหารด้านสินเชื ่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอ.มจร. ควรมีการทบทวน 
ปรับปรุงขั้นตอนการบริหารจัดการ และควรเข้มงวดในระบบการติดตามการดำเนินคดีกับสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ ให้
มากกว่าท่ีควรจะเป็น 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. รับทราบแล้ว  และได้มอบหมายฝ่ายจัดการให้ไปดำเนินการ
ปรับปรุง และจะพิจารณาหาแนวทางในการปฏิบัติท่ีเอื้ออำนวยความสะดวกทันกาลต่อสมาชิกโดยยึดปฏิบัติตามระเบียบ
และหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
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3.7 ด้านหนี้สิน 
สอ. มจร. มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินกิจการแบบพี่งพาตนเอง ตามอุดมการณ์สหกรณ์คือ ความเช่ือ

ร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็น 
ธรรมและสันติสุข ในสังคม  ถึงเม้ว่า สอ. มจร. จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อท่ี 18 และข้อ 19 กำหนดใหส้หกรณ์อาจกู้ยืมเงินฯ หรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร โดยสอ.มจร.ได้รับอนุมัติให้สามารถกู้เงินในกรอบวงเงิน 15 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สอ.มจร. ยัง
ไม่มีการกู้เงิน มาเป็นต้นทุนในการดำเนินงาน  มีเพียงเงินรับฝากจากสมาชิกที่ถือเป็นต้นทุนที่ต้องมีรายจ่าย จำนวน 
19,864,970.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.87 ของทุนดำเนินงาน ซึ่งถอืว่าเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากสำหรับการดำเนินกิจการ 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ :  การท่ี สอ. มจร. ไม่สามารถจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกได้ในทันทีที่ได้รับการ
อนุมัติเงินกู้ เนื่องจาก สอ. มจร. ไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอ ควรท่ี สอ. มจร. จะหาวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ ให้
เป็นรูปธรรม โดยการวิเคราะห์หาตัวเลขที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเรื่องนี้  เพื่อการขอเงินกู้ระยะสั้นจากชุมนุม
สหกรณ์  หรือสถาบันการเงินอื่น โดยคำนึงถึงศักยภาพในการชำระหนี้ และการไม่ก่อหนี้เกินตัว 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. รับทราบแล้ว  และอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง รัดกุมเพียงพอ และสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

3.8 ด้านทุน 
นโยบายในการดำเนินกิจการแบบพี่งพาตนเองให้มากที่สุดนั้น เป็นจุดแข็งของ สอ. มจร. การวางแผนทาง

การเงินในการจัดหาแหล่งเงินทุนและใช้เงินทุนให้เหมาะสม จึงถือเป็นการบริหารเงินทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้ก ับ สอ.มจร.  โดยในปี 2565 ณ วันที ่  30 ก ันยายน 2565  สอ.มจร. มีทุนดำเน ินงานรวมทั ้งสิ ้นจำนวน 
105,272,961.64 บาท  ซึ่งมาจากทุนของสหกรณ์ จำนวน  84,473,471.78 บาท  คิดเป็นร้อยละ 80.24  เงินรับฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 19,864,970.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.87  และเงินลงทุนในรูปของสินทรัพย์อื่น (หนี้สิน) 
จำนวน 934,519.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.89  

ทุนดำเนินงานจำนวน 105,272,961.64 บาท นั้น สอ. มจร. ดำเนินการลงทุนในสินทรัพย์ ประกอบด้วย 
ลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ (สุทธิ) จำนวน 100,856,548.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.80  เงินสดและเงินฝากธนาคารจำนวน  
3,487,523.คิดเป็นร้อยละ 3.31 เงินลงทุนระยะยาวจำนวน 339,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.32  ครุภัณฑ์และ
สินทรัพย์อื่น 589,889.89 คิดเป็นร้อยละ 0.56  

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ : ร้อยละ 80.24 ของทุนดำเนินงานซึ่งมีที่มาจากทุนของสหกรณ์นั้น ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยชี้วัดความมั่นคง ของ สอ. มจร. ที่เติบโตช้า ๆ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ควรยึดมั่นในแนวทางนี้เป็นหลัก พร้อม
กับการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการท่ีทันสมัย สามารถส่งเสริม สนับสนุน แนวทางดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่สมาชิกทุกท่าน อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม 

ผลการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข : สอ. มจร. รับทราบแล้ว  และจะพิจารณาดำเนินการในโอกาสต่อไป 
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 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ 
❖  การวิเคราะห์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (CFSAWS:ss) : เป็นการวิเคราะห์อัตราส่วน

มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ อ้างอิงในการเปรียบเทียบ (Benchmark) ของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมี
เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ ด้วยโปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
(CFSAWS:ss V.2) โดยเทียบเคียงอัตราส่วนสำคัญและเช่ือมโยงกับระบบ CAMELS  

ข้อมูลตามงบการเงินของสอ. มจร.  สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 มผีลดำเนินการสรุปดังนี้ 
- จำนวนสมาชิก 623 ราย - รายได้ 5,310,443.85 บาท 
- เงินรับฝากจากสมาชิก 19,864,970.83 บาท - ค่าใช้จ่าย 2,763,555.50 บาท 
- ทุนเรือนหุ้น 79,928,430.00 บาท - กำไรสุทธิ 2,546,888.35 บาท 
- เงินให้กู้แก่สมาชิก (สุทธิ) 100,856,548.00 บาท    
- สินทรัพย์รวม 105,272,961.64 บาท    

 
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) เพื่อวิเคราะห์ความเส่ียงของเงินทุน 

เกราะป้องกันการลงทุน การให้ผลตอบแทน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 สอ. มจร. มีทุนดำเนินงานท้ังส้ินจำนวน 105,272,961.64 บาท ประกอบด้วยทุน
ของสหกรณจ์ำนวน 84,473,471.78 บาท ร้อยละ 80.24 และหนี้สินท้ังส้ินจำนวน 20,799,489.86 บาท ร้อยละ 81.76 
(เงินรับฝากจากสมาชิก 19,864,970.83 บาท ร้อยละ 18.87 และหนี้สินอื่น 934,519.03 บาท ร้อยละ 0.89)  

▪ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน = 0.25 เท่า เทียบกับปีก่อน (0.30 เท่า) ลดลง 0.05 เท่า เกิดจากมีหนี้สินลดลง 
แสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนเพียงพอต่อหนี้สิน สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนี้หรือสมาชิกได้ดี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 

▪ อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ = 0.0123 เท่า เทียบกับปีก่อน (0.0105 เท่า) เพิ่มขึ้น 0.0018 เท่า เกิด
จากมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่า สอ.มจร. มีเพิ่มทุนสำรองยังไม่เพียงพอต่อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 
“ควรปรับปรุง”  ดังนั้น สอ.มจร. ควรพัฒนาทุนสำรองให้มั่นคง สามารถเป็นเกราะป้องกันรองรับผลกระทบที่เกิดจาก
ภาวะธุรกิจและการเงิน ท่ีจะส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน  

▪ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน = 3.25% เทียบกับปีก่อน (4.19%) ลดลง 0.94% เกิดจากมีกำไรสุทธิ
ลดลง แสดงให้เห็นว่าส่วนของทุนสหกรณ์ทุก 100 บาท มีความสามารถในการทำกำไรได้ 3.25 บาท ถือว่าสหกรณ์มี
ความสามารถในการบริหารงานได้รับผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality) เพื่อวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ สินทรัพย์นำไปสร้าง
รายได้ และการให้ผลตอบแทน 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สอ. มจร. มีสินทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 105,272,961.64 บาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
สุทธิ ร้อยละ 95.81 รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 3.31 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.88  

▪ ความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิก มีอัตราการค้างชำระของลูกหนี้ 4.08% เทียบกับปีก่อน (4.06%) มี
อัตราเพิ่มมากขึ้น 0.02%  แสดงว่าลูกหนี้ท่ีถึงกำหนดชำระ 100 บาท ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 4.08 บาท แสดงให้เห็นว่า
เริ่มมีลูกหนี้บางรายที่ความสามารถในการชำระหนี้ลดลง สอ.มจร. ก็ควรจะต้องวางแผนการติดตามเร่งรัดชำระหนี้ให้
เป็นไปตามงวดระยะเวลา 

▪ อัตราหมุนของสินทรัพย์ สอ.มจร. ได้นำสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 
0.05 รอบ เทียบกับปีก่อน (0.06 รอบ) มีอัตราลดลง และสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้นำไปสร้างผลตอบแทนได้ 2.55% เทียบกับ
ปีก่อน (3.18%) ลดลง 0.63%  เกิดจากกำไรจากการดำเนินงานลดลง เมื่อเทียบระดับมาตรฐาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้ 
สอ.มจร. ควรหาแนวทางการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งขึ้นอยู่กับ การบริหารลูกหนี้ การตัดสินใจเลอืก
การลงทุนให้มีประสิทธิภาพ และการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร (Management Ability) เพื่อวิเคราะห์การบริหารจัดการและ
โครงสร้างธุรกิจ ขีดความสามารถบริหารงานและการควบคุมภายใน 
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 ในระหว่างปี 2565 สอ.มจร. มีมูลค่าธุรกิจรวม (เงินให้กู้+เงินรับฝาก) เป็นเงิน 66,921,965.59 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน ร้อยละ 14.70 อัตราการเติบโตของธุรกิจ 14.70% โดยจำแนกเป็นธุรกิจสินเช่ือมากท่ีสุด ท่ีให้เงินกู้แก่สมาชิก 
จำนวน 57,216,000.00 บาท ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ จำนวน 102,016,765.97 บาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)  
ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 19.75 รองลงมาธุรกิจเงินรับฝาก จำนวน 9,705,965.59 บาท ณ วันส้ินปีมีเงินรับฝากคงเหลือ
ทั้งสิ้น 19,864,970.83 บาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.77 มีผลกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 2,546,888.35 บาท 
ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.12 แสดงถึงการเติบโตของธุรกิจสินเช่ือ และเงินรับฝากของสหกรณ์ มีอัตราการเติบโตลดลง 
ผลมาจากระหว่างปีสมาชิกมีการนำเงินมาฝากน้อยกว่าท่ีสมาชิกเบิกถอนเงินฝาก เนื่องจากสมาชิกลาออก 

มิติที่ 4 การทำกำไร (Earning Sufficiency) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย การ
บริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การให้ผลตอบแทน และคุณภาพของการจัดสรรกำไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สอ.มจร. มีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,310,443.85 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,753,555.50 บาท ร้อยละ 51.85 
ของรายได้รวม และมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 2,546,888.35 บาท ร้อยละ 47.96 ของรายได้รวม มีอัตราการเติบโตของทุน
สำรอง 30.43% มีอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 42.41% เทียบกับปีก่อน (38.60%) มี
อัตรามากขึ้น 3.81%  และเมื่อเทียบระดับมาตรฐาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรปรับปรุง เหตุจากมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานมากกว่าปีก่อน  

เมือ่พิจารณาผลกำไรสุทธิเฉล่ียต่อสมาชิก ปี 2565 นี้จะมีอัตรากำไรสุทธิเฉล่ียต่อสมาชิก 4,088.10 บาท/คน 
มีเงินออมเฉล่ีย 160,182.02 บาท/คน และมีหนี้สินเฉล่ียต่อสมาชิก 163,773.68 บาท/คน จะเห็นได้ว่าสมาชิกมีเงินออม
เฉล่ียน้อยกว่าหนี้สินเฉล่ีย ควรหาแนวทางให้สมาชิกมีเงินออมมากข้ึนเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก 

 

 

18



 

 

9 

มิติที่ 5 สภาพคล่อง (Liquidity) เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของสินทรัพย์ในการแปลงสภาพเป็นเงินสด 
และความสมดุลระหว่างสินทรัพย์สภาพคล่องกับภาระผูกพันทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สอ.มจร. มีสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 28,245,913.16 บาท ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 86.55 รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 12.20 หลักทรัพย์/หุ้น ร้อยละ 
1.19 และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ร้อยละ 0.06 และมีหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 19,933,776.63 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 95.51 และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ร้อยละ 4.49  

▪ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.42 เท่า เทียบกับปีก่อน (1.37 เท่า) มีอัตราเพิ่มมากขึ้น แสดงให้
เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะส้ันของสหกรณ์ กล่าวคือ สหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียนท่ีจะเรียกเก็บ 1 บาท แต่
สหกรณ์มีสินทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่าย 1.42 บาท ซึ่งถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ ยังไม่ดี
เท่าท่ีควร สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ระยะส้ัน หากมีสมาชิกรายใหญ่ ๆ ท่ีมาขอถอนเงินรับฝาก หรือ
สมาชิกขอลาออกพร้อมกันหลายราย สหกรณ์ก็ยังคงมีเงินเพียงพอในการจ่ายคืน  

▪ สอ. มจร. มีลูกหนี้เงินกู้สมาชิกระยะสั้น ที่มีอัตราการชำระหนี้ได้ตามกำหนดต่อหนี้ถึงกำหนดชำระ 
95.92% เทียบกับปีก่อน (95.94%) มีอัตราลดลง 0.02%   แสดงให้เห็นว่า สมาชิกมีการชำระหนี้ได้ตามกำหนดได้ดี ซึ่ง
เมือ่เทียบกับระดับมาตรฐาน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ที ่สหกรณ์มีอยู่ 
โดยเฉพาะลูกหนี้ลูกหนี้ระยะส้ันเป็นสำคัญ ซึ่งสหกรณ์ได้มีพิจารณาหาแนวทางป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
อย่างต่อเนื่อง ให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา 

มิติท่ี 6 ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity) 

หากพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ
สหกรณ์ คือ เงินทุนส่วนหนึ่งของสหกรณ์มาจากเงินรับฝาก หากอัตราดอกเบ้ียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลกระทบต่อ
การจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ในอนาคต ดังนั้น สหกรณ์ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบในด้านจัดหาทุนและแนวทางใน
การบริหารจัดการธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  รวมทั้งนโยบาย
การเงินของภาครัฐ และระเบียบ ข้อบังคับ พรบ. ท่ีเกี่ยวข้อง 

19



 

 

10 

❖ ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ 
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์

อัตราส่วน 
ระดับมาตรฐาน 

ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) น้อยกว่า 0.50 0.50 – 1.00 มากกว่า 1.00 

2. อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ (เท่า) มากกว่า 0.10 0.04 – 0.10 น้อยกว่า 0.04 

3. อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) มากกว่า 4.00 2.00 – 4.00 น้อยกว่า 2.00 

4. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไร  
(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ร้อยละ) 

น้อยกว่า 25.00 25.00 – 35.00 มากกว่า 35.00 

5. อัตราลูกหนี้ระยะส้ันท่ีชำระได้ตามกำหนด (ร้อยละ) มากกว่า 95.00 85.00 – 95.00 น้อยกว่า 85.00 

ผลการเทียบเคียงอัตราส่วนที่ได้กับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ระดับวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวัง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2565 สหกรณ์มีการดำเนินงานท่ีมีระดับเทียบเคียงกับอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินในเรื่อง 
1. อัตราหนี้สินต่อทุน และลูกหนี้ระยะส้ันท่ีชำระหนี้ได้ตามกำหนด อยู่ท่ีระดับ “ดี” 
2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อยู่ในระดับ “พอใช้” 
3. ทุนสำรองต่อสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อกำไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)   

อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” 
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ผลการวิเคราะห ์ สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเพียงของของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength) และคุณภาพสินทรัพย์ (Asset 
Quality) อยู่ในระดับต้อง วิเคราะห์และติดตามในรายละเอียดมากข้ึน 

2. ความสามารถในการทำกำไร (Earning Sufficiency) อยู่ในระดับต้อง วิเคราะห์และติดตามใน
รายละเอียดให้มากที่สุด 

3. สภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity) อยู่ในระดับ วิเคราะห์และติดตามทั่วไป 

 

ข้อเสนอแนะ  ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของการดำเนินงานและฐานะการเงินของสอ.มจร. ปี 2565 สามารถ
สะท้อนการบริหารงานของระบบสหกรณ์ท่ีน่าสังเกตในหลายประเด็น เพื่อเพิ่มความระมัดระวังตลอดจนเพื่อดำเนินการ
แก้ไขได้ทันเหตุการณื จึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

1. ควรกำหนดนโยบายการติดตามเร่งรัดหนี้สินให้เข้มงวดและต่อเนื่อง รวมถึงระมัดระวังในการให้เครดิต
สินเช่ือ โดยให้มีเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนการแบ่งกลุ่มและจำแนกอายุของลูกหนี้ ท้ังนี้เพื่อเป็น
ประโยขน์ต่อการเรียกเก็บหนี้ และการเร่งรัดติดตามหนี้อย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันความเส่ียงต่อ
การเกิดลูกหนี้ NPL เนื่องจากสินทรัพย์ของสหกรณ์ในภาพรวมส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมของสมาชิกค่อนข้างมาก 

2. สหกรณ์ต้องกระจายการดำเนินงานของสหกรณ์ในทุก ๆ ด้านอย่างครบวงจร และเหมาะสมสมดลุกัน 
เพื่อกระจายความเส่ียงและเกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างแท้จริงด้วย เนื่องจากการบริหารงานท่ีผ่านมาจะเน้นอยู่ 2 
ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจการให้สินเชื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มีระยะการให้สินเชื่อนานกว่า 1 ปีขึ้นไป  และธุรกิจการรับฝากเงิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่รับฝากประเภทออมทรัพย์ท่ีมีระยะฝากส้ัน (1 ปี) ค่อนข้างมาก อันเป็นภาระผูกพันทางการเงินแก่สหกรณ์ 

3. สหกรณ์ต้องมีระบบการควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายของสหกรณ์ให้เหมาะสมสมดุล
กับรายได้ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดเข้มงวด 
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4. ควรพิจารณาเงินทุนท่ีได้มาให้เหมาะสมกับแหล่งใช้ไปของเงินทุน เช่น เงินทุนได้มาในระยะส้ัน ควรใช้
เพื่อการลงทุนระยะส้ัน และถ้าเงินทุนนั้นได้มาในระยะยาว ควรใช้ลงทุนในระยะยาวให้สอดคล้องสมดุลกัน เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงกับสหกรณ์ เนื่องจากหนี้สินของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้ในระยะส้ัน (1 ปี) และนำไปให้กู้ยืมในระยะ
ยาวนานกว่า 1 ปีขึ้นไป 

 

กล่าวโดยสรุป  
ในโอกาสท่ีได้รับความไว้วางใจจากมวลสมาชิก สอ.มจร. คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีมีศรัทธา มุ่งมั่น และต้ังใจ

จริง ในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบกิจการ สอ.มจร. โดยยึดหลักการตรวจสอบเชิงพัฒนา ตามหลักธรรมาภิบาล  
คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ติดตามผลดำเนินการ ปรับปรุง แก้ไข ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ  

ผู้ตรวจสอบกิจการในการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน พบว่า คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ 
ของ สอ.มจร. มีความทุ่มเท เสียสละ และเพียรพยายามในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ท้ังยังได้ประสานความร่วมมือและให้เกียรติคณะผู้ตรวจสอบกิจการในการทำงานร่วมกัน ด้วยกัลยา ณ จิตท่ีดี 
 

จึงขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดียิ ่งของมวลสมาชิก สอ.มจร. คณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ 
เจ้าหน้าท่ี ตลอดท้ังผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ ท่ีนี้ 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
(นายอุดร  เขียวอ่อน) 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
31 มกราคม 2566 

 
(นางมาลีรัตน์ พัฒนต้ังสกุล) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
31 มกราคม 2566 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 

3.3 เร่ือง รายงานขอมูลการรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถกูรองเรยีน และถูกลงโทษของสหกรณ  

ตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 

กําหนดใหสหกรณตองแจงขอมูลการถูกรองทุกขกลาวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกรองเรยีนและถูกลงโทษของสหกรณ 

ในรอบปบัญชีใหที่ประชุมทราบ นัน้ 

คณะกรรมการดําเนินการ ขอแจงวาในรอบปบัญชี 2565 ที่ผานมา สหกรณไมไดรับการถูกรอง ทุกขกลาวโทษ 

การถูกดําเนนิคด ีการถูกรองเรยีนและถูกลงโทษ ทัง้นี้ สหกรณขอแจงชองทางการรับเรื่องรองเรยีน ดังนี้ 

ชองทางการแจงเร่ืองรองเรียน 

Line ID : 0900312253  Facebook : สหกรณออมทรัพย มจร. 

เวบ็ไซต : coop.mcu.ac.th  EMAIL : coop@mcu.ac.th 

ชองทางจดหมาย สหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด เลขที่ 79 หมู 1 ถนน

พหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทรศพัท 090 031 2253 

มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่อง พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ ประจําป 2565 

 เลขานุการฯ เสนอวา ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําป 2565 ตามที่นางทิวาวรรณ คําบุญทา 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ที่ไดรับเลือกจากท่ีประชุมใหญ เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จํากัด ผูสอบบัญชีที่สหกรณและนายทะเบียนสหกรณแตงต้ังไดตรวจสอบและรับรองแลว ประกอบดวย      

งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบการเงิน และรายการปรับปรุง สําหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังปรากฏรายละเอียดตอไปนี้  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 เร่ือง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 

  เลขานุการฯ เสนอวา ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ จํานวน

ทั้งสิ้น 2,546,888.35 บาท (สองลานหาแสนส่ีหม่ืนหกพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทสามสิบหาสตางค) ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 10/2565 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมใหญ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับ

ของสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จํากัด ขอ 28 ดังนี้ 

 

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 เร่ืองการพิจารณาคดัเลือกผูสอบบัญชีเพื่อใหนายทะเบยีนแตงต้ังและกําหนดคาธรรมเนยีม

การสอบบัญชี ประจําป 2566 

เลขานุการฯ เสนอวา ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณไดมีหนังสือที่ กษ 0404/ว 164 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 

ขอใหสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี

ภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินการตรวจสอบบัญชี สหกรณในเปาหมาย บรรลุตามวัตถุประสงคของทางราชการท่ีใหโอกาส

ภาคเอกชนมีสวนรวมในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ โดยการตรวจสอบอยูภายใตการกํากับดูแลของกรมตรวจบัญชี

สหกรณและตองเปนผูซ่ึงขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชสีหกรณ นัน้     

สําหรับการคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2566 มีผูสอบบัญชีภาคเอกชนยื่น เสนอบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อ

ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณจํานวน 2 ราย ดังน้ี 

1. นางวรพินดา สาระศรี ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ (บุคคลอ่ืน) เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ

บัญชี 47,000.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 

2. นางสาวดุลวรรณ สกุลดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6924 เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี

55,000.00 บาท (หาหม่ืนหาพันบาทถวน) 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 10/2565 ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหนางวรพินดา    

สาระศรี ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ (บุคคลอ่ืน) เปนสอบบัญชี ประจําป 2566 และนางสาวดุลวรรณ สกุลด ี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 6924 เปนผูสอบบัญชสีํารอง  

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 เร่ืองพิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรับ – รายจาย ประจําป 2566 

           เลขานุการฯ เสนอวา ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด พ.ศ. 

2555 ขอ 79 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการท้ัง

ปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ กับท้ังในทาง      อันจะทําใหเกิด

ความจําเรญิแกสหกรณนัน้ (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

ใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรับ - รายจายประจําป 2566 ซ่ึงคณะกรรมการดําเนนิการชุด

ที่ 10/2565  ไดพิจารณาเปนท่ีเรยีบรอยแลว ดังนี้ 
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แผนงานประจําป 2566 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

************************ 

สหกรณไดกําหนดแผนงานเพื่อสรางความเชื่อมั่นและใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณใหประสบ

ผลสําเรจ็อยาง ชัดเจนเปนรูปธรรม และเกดิประโยชนสูงสุดแกสมาชิกไว ดังนี้  

1. แผนพัฒนาการบรหิารจัดการสหกรณอยางมีประสทิธิภาพ  

เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรทางการเงินท่ีมั่นคง ดํารงไวซึ่งหลักการและวธีิการสหกรณ รวมถงึการพัฒนา ศักยภาพ

บุคลากรเพื่อบริหารจัดการองคกรใหมีความทันสมัยและเหมาะสม เปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดี ประกอบดวย การ

จัดบริการทางการเงนิใหสอดคลองกับความตองการของสมาชกิ การจัดสวัสดิการและบรกิารอ่ืนที่เปนประโยชนแกสมาชิก 

การเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก กรรมการดําเนินการสหกรณ  และ เจาหนาท่ีสหกรณ ตลอดจนการ

แสวงหารายไดจากธุรกจิอ่ืน เพ่ือประโยชนสูงสุดของสมาชกิ  

2. แผนบรหิารการเงนิและสนิเช่ือ  

เพื่อจัดบริการทางการเงินของสหกรณและการบรหิารสินเชื่อใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการ ของสมาชิก 

มีการพัฒนาผลิตภัณฑดานเงินกูใหครอบคลุมกับความตองการของสมาชิก การกําหนดอัตราดอกเบี้ยอยางเปนธรรม และ

สอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจท่ีมกีารเปล่ียนแปลง รวมถึงการจัดสวัสดกิารและบริการอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกสมาชิก   

3. แผนการศึกษา ทบทวน ปรับปรงุและพัฒนา ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศของสหกรณ  

เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณไดยกรางขอบังคับของสหกรณประเภท

ตางๆ เพื่อใหสหกรณถือใชขอบังคับฉบับใหมใหสอดคลองกับกฎกระทรวง สหกรณปรับปรุงแกไขขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับ    

ฉบับเดมิทัง้หมดและใหใชรางขอบังคับฉบับใหมข้ึนถือใชท้ังฉบับ เพื่อเขาใจงาย มคีวามทันสมัย และเพื่อประโยชนของสมาชิก  

4. แผนงานเสรมิสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการบรหิารงานสหกรณ  

โดยการจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจ บทบาท ภารกิจ หนาที่ระหวาง คณะกรรมการ

ดําเนินการ เจาหนาท่ีและสมาชิก เพื่อใหมีความรู ความเขาใจในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ของสหกรณอันจะสงผลใหสหกรณมีความมั่นคง ย่ังยืน สรางความ

เช่ือมั่นศรัทธาแกสมาชกิสหกรณ โดยกําหนดแผนการฝกอบรมฯ ดังนี้   

   4.1 โครงการสัมมนาเสริมสรางความรู ความเขาใจบทบาทของสหกรณและสิทธิประโยชนของ

สมาชกิ เพื่อความสัมพันธท่ีดรีะหวางเจาหนาท่ีสหกรณ สมาชิกและกรรมการดําเนนิการสหกรณ   

   4.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดําเนินการ ผูแทนสมาชิก และเจาหนาที่

สหกรณ เพื่อการพัฒนาสหกรณอยางย่ังยนื    

 5. แผนการลดคาใชจายในการดําเนนิงานสหกรณฯ  

โดยสหกรณมีแผนลดคาใชจายในการดําเนินงานใหสอดคลองกับรายรับสหกรณ โดยดูจากรอยละคาใชจายในการ

ดําเนินงานปปจจุบันลดลงจากปกอน เพื่อถือปฏิบัติในการลดคาใชจาย ไดแก คาธรรมเนียมธนาคาร คาไฟ คาไปรษณีย   คา

โทรศัพท คาซอมแซมครภุัณฑ คาใชจายในการดําเนนิคดี คาเครื่องเขียนแบบพิมพ คาใชจายเบ็ดเตล็ด คาวัสดุสํานักงาน เปนตน  

 6. แผนพัฒนาส่ือการประชาสัมพันธ  

เพ่ือเพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร ระหวางสมาชิกกับคณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาท่ีสหกรณ เพื่อ

เสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของสหกรณ และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีให

สมาชกิเกดิความเชื่อม่ันในการบริหารงานของสหกรณ 

38



รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 
 

ท่ี เร่ือง ป 2565 ป 2566 หมายเหตุ

1 สมาชิก 37 100

2 ทุนเรือนหุน 17,024,000.00     18,726,400.00     

3 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 9,705,965.59     10,676,562.14     

4 เงินกูประเภทฉุกเฉิน 7,936,600.00      8,792,960.00      

5 เงินกูประเภทสามัญ 29,100,000.00     32,010,550.00     

6 เงินกูประเภทสามัญ (กูหุนสะสม) 3,176,900.00      3,494,590.00      

7 เงินกูประเภทพิเศษเพ่ือชําระหน้ีฯ 3,723,000.00      4,095,300.00      

8 เงินกูประเภทพิเศษเพ่ือการอันจําเปนอ่ืน 1,500,000.00       1,650,000.00       

9 เงินกูประเภทพิเศษเพ่ือสูภัยโควิด 11,779,000.00      5,889,500.00     

10 เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ -                    3,000,000.00      

เปาหมายประมาณการ ป 2566

รายการ ประมาณการ  รับ-จายจริง  คิดเปนรอยละ ประมาณการ

ป 2565  ต.ค.64 - ก.ย.65 ป 2566

1.ประมาณการรายรับ

  1.1 ดอกเบ้ียรับจากการใหกู 5,460,000.00        5,276,606.82       96.64              6,000,000.00           

  1.2 ดอกเบ้ียรับจากการนําเงินฝากธนาคาร 3,000.00              3,716.60              123.89             4,000.00                 

  1.3 ผลตอบแทนการถือหุน 3,000.00              7,948.93             264.96            10,000.00                

  1.4 คาธรรมเนียมแรกเขาจากสมาชิก 10,000.00             4,300.00              43.00              10,000.00                

  1.5 รายไดอ่ืนๆท่ีไมเขาหมวดรายการใด 2,000.00              17,871.50             893.58            10,000.00                

รวมรายการรับ 5,478,000.00        5,310,443.85       96.94              6,034,000.00           

2.ประมาณการรายจาย

  2.1 ดอกเบ้ียจายเงินฝากและเงินลงทุน 880,000.00          496,502.72          56.42              550,000.00             

  2.2 คาใชจายดําเนินงาน

     2.2.1 คาใชจายเงินเดือนเจาหนาท่ี 1,262,950.00        1,262,950.00        100.00             1,365,100.00           

     2.2.2 คาตอบแทน 138,000.00           96,600.00            70.00               86,000.00               

     2.2.3 คาสวัสดิการเจาหนาท่ี 39,000.00            28,060.76            71.95               39,000.00               

     2.2.4 คาใชจายการดําเนินงานอืน 857,000.00          826,684.49          96.46              1,102,000.00            

     2.2.5 คาใชจายเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 60,000.00            52,757.53            87.93              70,000.00                

รวมรายการจาย 3,236,950.00       2,763,555.50       85.38              3,212,100.00            

3. กําไร(ขาดทุน) สุทธิ ท่ีนํามาจัดสรร 2,241,050.00        2,546,888.35      113.65             2,821,900.00           

รายจายลงทุน 65,000.00            64,950.00            99.92              70,000.00                

กําไร(ขาดทุน) หลังหักรายจายลงทุน 2,176,050.00      2,481,938.35      114.06            2,821,900.00         

แผนและงบประมาณรายรับ - จาย ป 2566

39



รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 

ป 2566 เพ่ิม / (ลด) คําช้ีแจงประกอบ

ประมาณการ รายจายจริง ประมาณการ ขอถัวเฉล่ียจาย ทุกหมวดรายการ ในภาพรวม

ดอกเบ้ียจายและเงินฝาก 880,000.00        496,502.72         550,000.00        1,080,300.93 217.58       

1. คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 880,000.00        496,502.72         550,000.00        1,080,300.93     7,508.21   

    1.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 780,000.00         496,502.72         450,000.00         -46,502.72 (9.37)  เพ่ือจายเปนดอกเบ้ียใหกับผูฝากเงินออมทรัพย (รอยละ 2 ตอป)ยอดฝากท้ังป 10 

    1.2 คาใชจายในการดําเนินคดี 100,000.00       -                   100,000.00           คาใชจายในการดําเนินคดีเก่ียวกับลูกหน้ีผิดนัดชําระ

 คาใชจายดําเนินงานและหน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญ 2,421,950.00    2,332,002.78    2,732,100.00    263,878.64       283.13     

2. คาใชจายเงินเดือนเจาหนาท่ี 1,262,950.00      1,262,950.00      1,365,100.00      102,150.00         8.09          

    2.1 เงินเดือนเจาหนาท่ี 4 ทาน 1,139,520.00       1,139,520.00     1,227,600.00       88,080.00 7.73 เงินเดือนเจาหนาท่ี -4 ทาน  12 เดือน

    2.2  เงินสํารองบําเน็จเจาหนาท่ี 123,430.00         123,430.00       137,500.00         14,070.00 11.40 ต้ังตามระเบียบ วาดวยเจาหนาท่ีและขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน พ.ศ.2555 หมวด 

3. คาตอบแทน 138,000.00        96,600.00           86,000.00          (10,600.00)         (10.97)       

    3.1 คาตอบแทนผูจัดการ 60,000.00           60,000.00         -                    -60,000.00 (100.00)

    3.2 คาตอบแทนผูตวจสอบกิจการ (เดือนละ 1คร้ัง 36,000.00           31,000.00         36,000.00           5,000.00 16.13 เปนคาตอบแทนผูตรวจสอบบัญชีประจําเดือนๆละ 3,000 บาท 12 เดือน(เดิมเดือนละ

    3.3  คาตอบแทน ท่ีปรึกษาสหกรณ 42,000.00           5,600.00            42,000.00           36,400.00 100.00 ตามระเบียบวาดวยท่ีปรึกษาพ.ศ.2555 /ต้ัง 12 เดือน ๆ ละ 700 บาท รวม 5 ทาน

    3.4  คาตอบแทน ผูตรวจสอบภายใน 8,000.00             ต้ังตามประกาศสหกรณฯเร่ืองนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปราบการฟอกเงินฯ

4. คาสวัสดิการเจาหนาท่ี 39,000.00          28,060.76           39,000.00          10,939.24           38.98        

    4.1 ประกันสังคม 36,000.00           25,800.00         36,000.00           10,200.00 39.53  เพ่ือจายคาประกันสังคมใหกับผูปฏิบัติงานใหกับสหกรณ คนละ 750 บาทตอเดือน 

    4.2 กองทุนเงินทดแทน 3,000.00             2,260.76            3,000.00             739.24 32.70

5. คาใชจายการดําเนินงานอืน 857,000.00       826,684.49       1,102,000.00    275,315.51         33.30        

5.1 คาวัสดุ 57,000.00          63,585.00          88,000.00          24,415.00         38.40      

  5.1.1 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 12,000.00            12,100.00            40,000.00           27,900.00 230.58  อุปกรณเคร่ืองเขียนท่ีใชในสํานักงาน  และคาแบบพิมพท่ีเก่ียวของ

  5.1.2 คาวัสดุสํานักงาน 25,000.00           34,363.00          28,000.00           -6,363.00 (18.52)  เปนคาวัสดุท่ีใชในสํานักงาน ในรอบ ระยะเวลา 1 ป

  5.1.3 คาถายเอกสาร 20,000.00           17,122.00            20,000.00           2,878.00 16.81  คาถายเอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการ และ อ่ืน ๆ

5.2 คาสาธารณูปโภค 4,000.00          5,861.00           5,000.00          861.00-              14.69-       

   5.2.1 คาไปรษณีย 4,000.00             5,861.00             5,000.00             -861.00 (14.69)  เพ่ือใชในการสงเอกสารใหสมาชิกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

5.3 คาใชจายในการประชุม 240,000.00       189,200.00       228,000.00       38,800.00        20.51       

  5.3.1 เบ้ียประชุม

  เบ้ียประชุม กก. (เดือนละ 1 คร้ัง) 132,000.00          125,700.00          132,000.00          6,300.00 5.01 คณะกรรมการ 15 ทาน 12 เดือน (ประธาน 1x1,200x12/  กก. 14X700x12)

  เบ้ียประชุมคณะกรรมการอ่ืน (ตามขอบังคับ) 36,000.00           35,900.00          36,000.00           100.00 100.00 ต้ังเฉพาะกรรมการ15ทาน 8 เดือน  เฉล่ียจาย คร้ังละ 300 บาท ตอคน ตอคร้ังท่ีมีการประชุม

  ผู เขารวมประชุม 42,000.00           12,600.00           30,000.00           17,400.00 138.10 ประมาณ 6 ทาน

  เบ้ียประชุมสมาชิก สามัญประจําป 30,000.00           15,000.00           30,000.00           15,000.00 100.00 ต้ังไว  300 ทาน ๆละ 100 บาท ปละ 1 คร้ัง

แผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2566

ประมาณรายจาย
ป 2565
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 

 
จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 

 มตทิี่ประชุม 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ป 2566 เพ่ิม / (ลด) คําช้ีแจงประกอบ

ประมาณการ รายจายจริง ประมาณการ ขอถัวเฉล่ียจาย ทุกหมวดรายการ ในภาพรวม
ประมาณรายจาย

ป 2565

5.4 คาใชจายผูสอบบัญชี 46,000.00         46,000.00         46,000.00         -                   -         

    คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 46,000.00           46,000.00         46,000.00           50,000.00 108.70 ตามท่ี กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด ขนาดทุนของสหกรณ

5.5 คาใชจายฝกอบรม 20,000.00         750.00              20,000.00         19,250.00         2,566.67  

    คชจ. การพัฒนา/อบรม 20,000.00           750.00               20,000.00           19,250.00 2566.67  เบ้ียเล้ียงปฏิบัติงานจนท.+เบ้ียเล้ียงปฏิบัติงาน กก.+เบ้ียเล้ียงพาหนะ กก.

5.6 คาใชสอย 230,000.00       130,119.91         455,000.00      324,880.09       249.68     

  5.6.1 คาใชจายวันประชุมใหญ 100,000.00          74,503.00           100,000.00          25,497.00 34.22

  5.6.2 คารับรอง พิธีการ 30,000.00           13,379.00           30,000.00           16,621.00 124.23

  5.6.3 คาติดตอประสานงาน 35,000.00           19,200.00           35,000.00           15,800.00 82.29 คาโทรศัพท/คาพาหนะไปธนาคาร

  5.6.4 คาใชจายประชาสัมพันธ 30,000.00           9,127.00             40,000.00           30,873.00  เปนคาใชจาย ประชาสัมพันธกิจกรรมของหสกรณ ตลอดปงบประมาณ

  5.6.5 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 20,000.00           7,420.91             20,000.00           12,579.09 169.51  คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีสหกรณจําเปนตองจายแตไมมาก และไมได ต้ังรายการในหมวด

  5.6.6  คาใชจายสงเสริมการฝากเงิน 10,000.00            -                    10,000.00            10,000.00 100.00

  5.6.7  คาธรรมเนียมธนาคาร 5,000.00             6,490.00            10,000.00            3,510.00 54.08

  5.6.8  คาไฟ-คานํ้า 130,000.00          100.00

  5.6.9  คาใชจายประชาสัมพันธศูนยประสานงาน 4 ภาค 80,000.00           100.00

5.7 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ/หน้ีสูญ 260,000.00       391,168.58        260,000.00       131,168.58-        100.00     

    1.1 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 260,000.00       391,168.58        260,000.00         -131,168.58 100.00  ต้ังตามระเบียบการจัดลําดับช้ันคุณภาพลูกหน้ี

6 คาใชจายเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 60,000.00          52,757.53           70,000.00          17,242.47           113.73       

  6.1  คาซอมบํารุง 10,000.00            -                    10,000.00            10,000.00 100.00

  6.2 คาเส่ือมราคา-อุปกรณ 50,000.00           52,757.53          60,000.00           7,242.47 13.73

7 คาใชจายหมวดลงทุน 65,000.00          64,950.00          70,000.00          5,050.00            61.59         

  7.1  คอมพิวเตอรประมวลผลระดับสูง -                    -                    30,000.00           30,000.00 100.00

  7.2 อุปกรณสํานักงาน 65,000.00           64,950.00          40,000.00           -24,950.00 (38.41)

รวมรายจาย 3,301,950.00    2,828,505.50    3,282,100.00    1,349,229.57     47.70
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เร่ืองพจิารณากาํหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2566 

ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด  ขอท่ี 18 กําหนดไววา “วงเงิน

กูยืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหน่ึงๆ ไวตามท่ีจําเปนและสมควร

แกการดําเนนิงาน วงเงนิซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ” 

คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 10/2565 ขอเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 

2566 จํานวนเงนิ 15,000,000.00 บาท (สิบหาลานบาทถวน) เทาเดิมกับปกอน เพื่อไวเปนทุนสํารองรักษาสภาพคลอง 

จงึเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติกําหนดวงวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันประจําป 2566 จํานวนเงนิ 15,000,000.00 บาท 

(สบิหาลานบาทถวน)   

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตริางขอคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวทิยาลัย จํากัด พ.ศ. .................... 

 ตามที่กรมสงเสรมิสหกรณไดยกรางขอบังคับของสหกรณประเภทตางๆ เพื่อใหสหกรณถือใชขอบังคับฉบับใหมให

สอดคลองกับกฎกระทรวง และเจาหนาท่ีกรมสงเสริมไดขอเสนอแนะใหสหกรณปรับปรุงแกไขขอบังคับ   โดยยกเลิก

ขอบังคับฉบับเดิมท้ังหมดและใหใชรางขอบังคับฉบับใหมข้ึนถือใชท้ังฉบับในการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2564 เม่ือวันที่ 

25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 

 เพ่ือใหสอดคลองกับกฎกระทรวงและตามขอเสนอแนะของกรมสงเสริมสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ชุดท่ี 10/2565 ไดพิจารณายกรางขอคับสหกรณออม

ทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด พ.ศ. .................... เพื่อถอืใช 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม (แยกเลม) 

จงึเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เรื่อง เลอืกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการสหกรณ  

    ชุดที่ 11/2566  

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กําหนดไววา “สหกรณมีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไมเกินสิบส่ีคนซ่ึง ที่ประชุม

ใหญเลอืกตัง้จากสมาชกิ 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระ

เร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตัง้ ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน

สองของกรรมการดําเนินการสหกรณท้ังหมดโดยวิธจีับฉลากและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระ

ตดิตอกัน 

ในกรณีท่ีมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการดําเนินการ

สหกรณที่ไดรับเลอืกตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเลอืกอยูของผูที่ตนแทน” 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย จํากัด ชุด

ที่ 10/2565 ประจําป 2565 ที่มีวาระอยูในตําแหนง และครบวาระออกตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.

2542 มาตรา 50 ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ประธานกรรมการ  ครบ 1 วาระ    

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล เยน็ใจมา กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

 3. นางสาวสุรภา ศรีวชัิย   กรรมการ  ครบ 1 วาระ  

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา ปราณีต กรรมการ  ครบ 1 วาระ 

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม แสงนนท กรรมการ  ครบ 1 วาระ  

6. ดร.วรพันธุ แยมหงษปภา    กรรมการ  ครบ 2 วาระ   

7. นายชัยโชค คณนาวุฒิ   กรรมการ  ครบ 2 วาระ 

คณะกรรมการดําเนินการท่ีครบ 2 วาระตองเวนวรรคตามขอบังคับ 

คณะกรรมการดําเนินการท่ีครบ 1 วาระสามารถลงเลอืกตัง้ใหมไดอีก 1 วาระ  

ในการประขุมใหญสามัญ ประจําป 2565 ท่ีประชุมจะตองเลือกตั้งตําแหนงประธานกรรมการ และ

คณะกรรมการดําเนินการท่ีหมดวาระลง รวมเปนจํานวน 7 คน  

 มตท่ีิประชุม 

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองคําแนะนําของหนวยงานที่เกี่ยงของ 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................  
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รายงานประจําป 2565 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

คาตอบแทน โบนัส ป 2564 คาพาหนะ/  คาลงทะเบีย คาเบ้ียประชุม

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  สมอเน้ือ ประธานกรรมการ 12,000.00     16,900.00     28,900.00     

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัฐพล  เย็นใจมา รองประธานกรรมการ 8,000.00      10,800.00     18,800.00     

3 นางสาวสุรภา  ศรีวิชัย กรรมการและเหรัญญิก 8,000.00      9,900.00      17,900.00      

4 ดร.วรพันธุ  แยมหงษปภา กรรมการและเลขานุการ 8,000.00      10,800.00     18,800.00     

5 รองศาสตราจารย ดร.ธัชชนันท  อิศรเดช กรรมการ 8,000.00      8,500.00      16,500.00     

6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒสัน  รักขันโท กรรมการ 8,000.00      13,300.00     21,300.00      

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา  ปราณีต กรรมการ 8,000.00      12,000.00     20,000.00     

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เกษม  แสงนนท กรรมการ 8,000.00      10,200.00     18,200.00      

9 นางสาวปวีณา  สิงหคําคา กรรมการ 8,000.00      9,000.00      17,000.00      

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิธพิบูลย  ทองเกล้ียง กรรมการ 8,000.00      11,300.00      19,300.00     

11 นายชัยโชค  คณนาวุฒิ กรรมการ 8,000.00      9,900.00      17,900.00      

12 รองศาสตราจารย ดร.ภัทรพล  ใจเย็น กรรมการ 4,500.00      4,500.00       

13 รองศาสตราจารย ดร.กฤต  ศรียะอาจ กรรมการ 6,300.00      6,300.00       

14 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม่ัน  เสือสูงเนิน กรรมการ 5,500.00      5,500.00       

15 นายเสนห  แซวรัมย กรรมการ 5,800.00      5,800.00       

16 ดร.จเด็ด  โพธ์ิศรีทอง กรรมการ ชุดท่ี 9 8,000.00      5,600.00      13,600.00     หมดวาระ 25 ก.พ.2565

17 ดร.รุงโรจน  ศิริพันธ กรรมการ ชุดท่ี 9 8,000.00      4,100.00       12,100.00      หมดวาระ 25 ก.พ.2565

18 ผูชวยศาสตราจารยคําพันธ  วงศเสนห กรรมการ ชุดท่ี 9 8,000.00      3,500.00      11,500.00      หมดวาระ 25 ก.พ.2565

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.คงสฤษฎ  แพงทรัพย กรรมการ ชุดท่ี 9 8,000.00      3,100.00       11,100.00       หมดวาระ 25 ก.พ.2565

20 ดร.พลกิตต์ิ  สุรชน ผูจัดการ 60,000.00  26,650.00    86,650.00    

รวมท้ังส้ิน 60,000.00  150,650.00   -           -           161,000.00    371,650.00   

สหกรณ ออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด

ตารางเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประจําป 2565

ลําดับ รายช่ือคณะกรรมการ ตําแหนง
คาตอบแทนกรรมการดําเนินการ (บาท)

รวม หมายเหตุ
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ร่าง
ข้อบังคับ



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  1 

ประเภทสหกรณออมทรัพย 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

 

 

 

(ราง) 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

พ.ศ. ........... 

 

 

 ตามมติของท่ีประชุมใหญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด

เม่ือวันท่ี....…... เดือน....…….……........ พ.ศ. ....…..... ไดลงมติเปนเอกฉันท ใหแกไขขอบังคับโดยยกเลิก

ขอบังคับสหกรณเสียทั้งหมดและใหใชขอบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบียนแลว

มีความดงันี้ 

 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

จํากัด พ.ศ.…........” 

 ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนใหยกเลิก

ขอบังคับสหกรณ ท่ีมีอยูกอนขอบังคับสหกรณฉบับที่ใชบังคับ นับแตวันท่ีขอบังคับสหกรณฉบับนี้ 

มีผลบังคับใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  2 

ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

 
 

ขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

พ.ศ. …………….. 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและท่ีต้ังสํานักงาน 

ขอ 1 ช่ือ ประเภทและที่ต้ังสํานักงาน 

  ช่ือ  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

 MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY  

 SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

                    ประเภท     สหกรณออมทรัพย 

ท่ีตั้งสํานักงาน (ใหญ)  

         เลขที ่79  ถนนพหลโยธิน หมูท่ี 1 ตําบล ลําไทร อําเภอ วังนอย  

  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณยี 13170  

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปด

ประกาศไวที่สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วาการอําเภอแหงทองท่ี

สหกรณต้ังอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน และใหดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับในการประชุมใหญ

คราวตอไปดวย 

 

 



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  3 

ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

 

ตราของสหกรณ      ตราของสหกรณมีรปูลักษณะ ดังนี้ 

 

 

พระจุลมงกุฎ (พระเก้ียว) พระราชลัญจกรประจําพระองคพระบาทสมเด็จ 

พระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 

ตรงฐานของพระเก้ียวมีอักษรยอวา มจร และมีรูปธรรมจักรวางเปนฉาก

เบ้ืองหลัง และมีชื่อสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยจํากัดอยูดานลาง 

 

หมวด 2 

วัตถุประสงคและอํานาจกระทําการ 

ขอ 2 วัตถุประสงคของสหกรณ  สหกรณนี้มี วัตถุประสงค เพ่ือสงเส ริมผลประโยชน                      

ทางเศรษฐกิจและสั งคมของบรรดาสมาชิก โดย วิธีช วยตนเองและชวยเหลือซึ่ ง กันและกัน                             

ตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

 (1) สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหงรายไดของตนไว

ในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร 

  (2) สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก 

  (3) ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก 

  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดํารงชีพ 

  (5) รวมมือกับสหกรณอ่ืน สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ องคกร

ชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพ่ือสงเสรมิและปรับปรุงกิจการของสหกรณ 

  (6) สงเสริมการเรยีนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

ขอ 3 อํานาจกระทําการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ 

ดังตอไปนี้ 

  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

  (2) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

  (3) ใหเงินกูแกสมาชิก 

  (4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 

  (5) ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  4 

ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

  (6) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณ 

  (7) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญ

แกกิจการของสหกรณ 

  (8) ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

  (9) ออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

  (10) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ

แหงชาติกําหนด 

  (11) ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ 

  (12) ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 

  (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 

  (14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงานของตางประเทศ  

หรือบุคคลอ่ืนใด 

 (15) กระทําการตาง ๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิหรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา                

เชาซื้อหรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือจําหนาย จํานองหรือ                  

รับจํานอง จํานําหรอืรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่งทรพัยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด 3 

ทุน 

ขอ 4 ท่ีมาของทุน สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ออกหุนโดยวิธีการขายหุนใหแกสมาชิก 

(2) รับฝากเงินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 

(3) กูยืมเงิน หรอืรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงิน 

(4) สะสมทนุสํารองและทุนอ่ืน ๆ 

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให 

 

หุน 

ขอ 5 การออกหุน สหกรณออกหุนไดโดยไมจํากัดจํานวน มีมูลคาหุนละสิบบาท 

ขอ 6 การถือหุน เมื่อแรกเขาเปนสมาชิกอยางนอยคนละหนึ่งรอยบาท สมาชิกทุกคน 

ตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือนแรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือน 

ของตน ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  5 

ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือคาจางประจํา และเงินท่ีจายควบ

กับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่ งสมาชิกไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด และหมายถึงบํานาญ                       

ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกไดรับจากทางราชการดวย 

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราท่ีสูงกวาอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ยอมทําได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ แตจํานวนหุนท้ังหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได 

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูมาหัก

กลบลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แกสหกรณไดและใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ

เหนือเงินคาหุนนั้น 

ขอ 7 การชําระคาหุนรายเดือน การชําระคาหุนรายเดือนนั้น ใหชําระโดยวิธีหักจากเงินได     

รายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดรายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ 

หรือสมาชิกที่โอนยายสังกัดตามขอ 41 และไมสามารถหักรายได ใหสมาชิกรายนั้นนําเงินสงสหกรณ 

ทุกวันสิ้นเดือน 

ขอ 8 การงดชําระเงินคาหุนรายเดือน สมาชิกที่ไดชําระเงินคาหุนไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบ

เดือน หรือเปนจํานวนเงินไมนอยกวาหนึ่ งแสนบาท และไมมีหนี้สินอยูตอสหกรณ ในฐานะผูกู 

หรือ ผูค้ํ าประกัน จะงดชําระเงินค าหุน รายเดือน  หรือลด จํานวนการถือหุ นรายเดือนลงก็ ได  

โดยแจงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 9 การแจงยอดจํานวนหุน สหกรณจะแจงยอดจํานวนหุนที่สมาชิกชําระเต็มมูลคาแลว 

ใหสมาชิกแตละคนทราบทุกสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 

หมวด 4 

การดําเนินงาน 

ขอ 10 การรับฝากเงิน สหกรณอาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจํา                 

จากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

เปนสมาชิกของสหกรณหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น                 

เปนสมาชิกของสหกรณ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอกําหนดเก่ียวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไว

และเปนไปตามระเบียบของสหกรณที่ไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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การใหเงินกู 

ขอ 11 การใหเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแก 

(1) สมาชิกของสหกรณ 

(2) สหกรณอ่ืน  

การใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูได 

ตามขอบังคบันี้และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกําหนดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู ประเภทและวงเงินใหกู 

หลักประกันสําหรับเงินกู ลําดับแหงการใหเงินกู การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู การสงเงินงวดชําระหนี้ 

การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของกับ 

การทําธุรกรรมดานสินเชื่อหรือการใหเงินกู และอื่น ๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การใหเงินกูแกสหกรณอ่ืนนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาใหกูไดตอเมื่อสหกรณ                 

มี เงินทุนเหลือจากการให เงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ ไดรับความเห็นชอบ 

จากนายทะเบียนสหกรณ 

สมาชิกหรือสหกรณอ่ืนซึ่งประสงคจะขอกูเงินจากสหกรณนี้ ตองเสนอคําขอกูตามแบบ 

และระเบียบของสหกรณที่กําหนดไว 

ขอ 12 วัตถุประสงคแหงเงินกู  เงินกูซึ่งใหแกสมาชิกไมวาประเภทใด ๆ จะใหไดแตเฉพาะ 

เพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการสอดสอง และกวดขันการใชเงิน กูของสมาชิกใหตรงตาม

วัตถุประสงคที่ใหเงินกูนั้น 

ขอ 13 ประเภทแหงเงินกู สหกรณอาจใหเงินกูแกสมาชิกไดตามประเภทดังตอไปนี้ 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่ีสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจําเปนรีบดวน  

และมีความประสงคขอกู เงิน คณะกรรมการดําเนินการอาจให เงินกู เพ่ือเหตุนั้นไดตามระเบียบ 

ของสหกรณ 

(2) เงินกู ส ามัญ  ในกรณี ที่ ส มาชิกมี ความประสงคขอกู เงิน สํ าหรับ ใช จ าย  

เพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตาง ๆ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาใหเงินกูสามัญแกสมาชิก

นั้นไดตามระเบียบของ สหกรณ 

(3) เงินกู พิ เศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินกาวหนาพอที่จะชวยเหลือให เงินกู                

เพ่ือสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชิกได คณะกรรมการ

ดําเนินการอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกนั้นไดตามที่เห็นสมควร โดยผูกูตองระบุวัตถุประสงคแตละอยาง

ของเงินกูประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และตองมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบ                

ของสหกรณ 
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ขอ 14 ดอกเบ้ียเงินกู ใหสหกรณเรียกดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทที่ใหแกสมาชิก ในอัตรา 

ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตรา

ควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อคณะกรรมการ

ดํา เนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับ เงินกู ราย ใดบกพรอง ผู กู จะตองจัดการแก ไข ใหคืนดี 

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาํเนินการกําหนด 

ในกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถึงกําหนดสงคืน

โดยสิ้นเชิง พรอมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดการเรยีกคืนโดยมิชักชา 

(1) เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผู กูนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค 

ที่ใหเงินกูนั้น 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรอง

และผูกู มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  

หรอืผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชําระหนี้แทนผูกูตามที่กลาวในวรรคกอน และไมสามารถ

ชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงไดเมื่อผูค้ําประกันรองขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหผูค้ําประกัน

ชําระเปนงวดรายเดือนจนครบจํานวนเงินกู แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนงวดสําหรับเงินกูประเภทนั้น ๆ 

ขอ 16 ความผูกพันของผูกูและผูค้ําประกัน ผูกูหรือผูค้ําประกันตองรับผูกพันวา ถาตน

ประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือลาออกราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) จะตองแจงเปนหนังสือ

ใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน 

 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

ขอ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ เงินของสหกรณนั้นสหกรณอาจฝากหรือลงทุนได

ตามกฎหมายวาดวยสหกรณและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด โดยใหคํานึงถึง

ความมั่นคงและประโยชนสูงสุดที่สหกรณหรอืสมาชิกจะไดรับ 

 

การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน 
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ขอ 18 วงเงินการกู ยืมห รือการค้ําประกัน  ใหที่ประชุม ใหญ กําหนดวงเงินการกู ยืม 

หรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดาํเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้                   

ตองเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยสหกรณกําหนดไวและไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ขอ 19 การกูยืมเงินหรือการคํ้าประกัน สหกรณอาจกูยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช เงิน 

หรือโดยวิธีอ่ืนใดสําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี จะตองอยูภายในวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 18 

 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ 

ขอ 20 การลงลายมือช่ือแทนสหกรณ การลงลายมือชื่อเพ่ือใหมีผลผูกพันสหกรณในกิจการ

อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เวนแตจะกําหนดไวเปนพิเศษตามขอบังคับนี้  ใหปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกูยืมซึ่งสหกรณเปนผูกูยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู การจํานอง 

ซึ่ง สหกรณเปนผู จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณและในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะตองลงลายมือชื่อ 

ของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการ 

ผูที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายกับผูจัดการรวมเปนสองคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากท่ีกลาวไวใน (1) ขางบนนี้

จะตองลงลายมือชื่อของผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

อนึ่ ง ในหนังสือกู ยืมซึ่ งสหกรณ เปนผูกู ยืม ใบรับเงิน  ต๋ัวสัญญาใชเงินของสหกรณนั้น 

ตองประทับตราของสหกรณ (ถามี) เปนสําคัญดวย 

ขอ 21 การเงินของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการตองดําเนินการในทางอันสมควร 

เพ่ือใหการเงินของสหกรณเปนไปโดยเรียบรอยและเกิดประโยชนแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) การรับจายและเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ 

ของสหกรณ 

(2) การรับจาย เงินของสหกรณ ตองกระทํ าที่ สํ า นักงานของสหกรณ เท า น้ัน  

เวนแตมีกรณีอันจําเปนที่ไมอาจปฏิบัติได ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติได 

ตามสมควร 

ขอ 22 การบัญชีของสหกรณ คณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ทําบัญชีตามแบบและรายการ

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สํานักงาน

สหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอ่ืน

ที่ไมเก่ียวกับกระแสเงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันที่มีเหตุอันจะตองบันทึก

รายการนั้น และการลงบัญชีตองมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
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ใหสหกรณจัดทํางบการเงินประจําปทุกรอบปทางบัญชีของสหกรณ ซึ่งตองมีรายการแสดง

สินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณใหสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกป  

ขอ 23 การเสนองบการเงินประจําปตอท่ีประชุมใหญ คณะกรรมการดําเนินการตองนําเสนอ

งบการเงินประจําปซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลวเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ ภายในหนึ่งรอยหาสิบวัน

นับแตวันสิ้นปทางบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ 

เสนอตอที่ประชุมใหญในคราวที่เสนองบการเงินประจําป และสงสําเนารายงานประจําปกับงบการเงิน

ประจําปไปยังนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประชุมใหญ 

อน่ึง สหกรณตองเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน งบการเงินประจําป   

พรอมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไว ณ สํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิก                  

ขอตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 

ขอ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ สหกรณตองจัดทําทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน       

ซึ่งทะเบียนดังกลาวอยางนอยตองมี ชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน สัญชาติ ท่ีอยูของสมาชิก  

และรายการเกี่ยวกับการถือหุนของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ  การประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอ่ืน ตลอดจนทะเบียนอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการเห็นสมควรใหมีข้ึน 

สหกรณ ตองส งสํ าเน าทะเบี ยนสมาชิ ก และทะเบียน หุ นแกนายทะเบี ยนสหกรณ 

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน 

ให สหกรณ รายงานการเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบี ยนสมาชิ กหรือทะเบี ยน หุ น 

ตอนายทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคแรกกอนได ณ สํานักงานของสหกรณในระหวาง

เวลาทํางาน แตจะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิกรายอื่นไมได 

นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของสมาชิกนั้นและไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

 

การตรวจสอบบัญชีและการกํากับดูแลสหกรณ 

ขอ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองได รับการตรวจสอบอยางนอย 

ปละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด 

โดยผูสอบบัญชีซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณแตงตั้ง 

ข อ  26 การกํ ากั บ ดู แลสหก รณ  คณ ะกรรมการดํ า เนิ น การ คณ ะกรรมการอื่ น 

คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ สมาชิกสหกรณ หรือบุคคลที่เก่ียวของกับ
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สหกรณ  ซึ่งได รับคําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  

ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย ใหชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับกิจการ

ของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเขามาตรวจสอบ 

ในสํานักงานของสหกรณระหวางเวลาทํางานของสหกรณ  

ใหผูซึ่ งเกี่ยวของตามความในวรรคแรกปฏิบั ติตามคําสั่ งและอํานวยความสะดวกให                     

ความชวยเหลือ รวมทั้งใหคําชี้แจงตามสมควร 

ขอ 27 การสงรายการหรือรายงาน สหกรณตองสงรายการหรือรายงานเก่ียวกับกิจการ 

ขอ งสหกรณ ต อหน วย งาน ท่ี กํ า กับ ดู แ ล ตามแบ บรายการแล ะระยะเวลา ท่ี หน วย งาน นั้ น  

หรอืตามที่กฎหมายกําหนดไว 

 

กําไรสุทธิประจําป 

ขอ 28 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป เมื่อสิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน               

การสอบบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณแลว ปรากฏวา สหกรณมีกําไรสุทธิ               

ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณ                     

แหงประเทศไทยตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคกอนนั้น ที่ประชุมใหญอาจจะ

จัดสรรได ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชํ าระแลวใหแกสมาชิก แตตองไม เกินอัตราที่ กําหนด               

ในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล

ตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสําหรับปใดดวยจํานวนเงินปนผลทั้งสิ้นที่จายสําหรับปนั้นก็ตองไมเกิน

อัตราดังกลาวมาแลว 

    (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทําไวกับสหกรณในระหวางป 

เวนแตสมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ มิใหไดรับเงนิเฉลี่ยคืน สําหรบังวดที่ผิดนัดนั้น 

    (3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

    (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณ

ตามที่มีอยู ใน วันสิ้นปนั้น  ทุน รักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุมใหญ  

เพ่ือจายเปนเงินปนผลตามหุนตาม (1) และหามจายทุนน้ีหากสหกรณขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

    (5) เปนทุนการศกึษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละสบิของกําไรสุทธิ  

    (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ 

    (7) เปนทุนสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครวั ไมเกินรอยละ

สิบของกําไรสุทธิ 
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    (8) เปนทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงาน หรือพัฒนากิจการสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของกําไรสุทธิ  

    (9) กําไรสุทธิสวนท่ีเหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั้งสิ้น 

 การใชจายทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณและใหกําหนดระเบียบ 

สําหรับแตละทุนเปนการเฉพาะ  

ทุนสํารอง 

ขอ 29 ท่ีมาแหงทุนสํารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนุน

หรือทรัพยสิน ท่ีมีผูยกใหแกสหกรณ  ถาผูยกใหมิได กําหนดวาใหใช เพื่อการใด ใหนําเงินอุดหนุน 

หรอืทรัพยสินนั้นสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ 

จํานวนเงินซึ่งสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม ถาไมมีการเรียกรองจนพนกําหนดอายุความ                

ก็ใหสมทบจํานวนเงินนั้นเปนทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปของสหกรณซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะใหท่ีประชุมใหญจัดสรร

ตามขอ 28 หากที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนใหนอยลง              

ก็ดี หรือปรากฎวาจํานวนท่ีจัดสรรไปแลวไมถูกตองหรือขัดตอกฎหมาย ยอดเงนิจํานวนดังกลาวใหสมทบ

เปนทุนสํารองท้ังสิ้น 

ขอ 30 สภาพแหงทุนสํารอง ทุนสํารองยอมเปนของสหกรณโดยสวนรวม สมาชิกจะแบงปน

กันไมได หรือจะเรียกรองแมสวนใดสวนหนึ่งก็ไมได 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีไดเพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือจัดสรร 

เขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยกจากสหกรณเดิม 

 

หมวด 5 

สมาชิก 

ขอ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณนี้คือ 

(1) ผูที่มีชื่ อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู ซึ่ งจะเปนสมาชิกของสหกรณ 

ไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนท่ีจะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคับที่ไดลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก                

ไดชําระคาธรรมเนียมแรกเขาคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว 

ขอ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
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(3) เปนเจาหนาที่องคการของรัฐ หรือลูกจางที่ไดรับเงินเดือนในสังกัดมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทั้งสวนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ หรือเปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้  

(4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม 

(5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรพัยอ่ืน 

ขอ 33 การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้ งสมาชิกสหกรณ              

ออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ 37) ตองยื่นใบสมัครพรอมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ

ตามแบบที่ กําหนดไวโดยตองมีผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมต่ํ ากวาผู อํานวยการกอง 

หรือเทียบเทาคนหนึ่งรับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา  

ก็ไมตองมผีูรับรอง 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดตรวจสอบคุณสมบัติแลวเปนที่พอใจวาผูสมัครมีคุณสมบัติ

ถูกตองตามท่ีกําหนดไวในขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ ใหแจงผูสมัครชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม

ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ 

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุใด ๆ เมื่อผูสมัคร 

รองขอ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ

ใหรับเขาเปนสมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก หรือผูแทนสมาชิก 

ซึ่งมาประชุม 

ขอ 34 คาธรรมเนียมแรกเขา ผูเขาเปนสมาชิกจะตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาใหแก

สหกรณคนละหนึ่งรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขานี้ใหถือเปนรายไดของสหกรณจะเรียกคืนไมได 

การเขาเปนสมาชิกครั้งที่สองเปนตนไป จะตองชําระคาธรรมเนียมตามที่กําหนดไวในระเบียบ

ของสหกรณ 

ขอ 35 สิทธิหนาที่ในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกตองชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุน

ตามจํานวนท่ีจะถือครบถวน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้แลวจึงจะถือวาไดสิทธิในฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 

(1) เขาประชุมใหญ เพื่อเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เขาชื่อเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

(3) เสนอหรือไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

(4) ไดรับบรกิารทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ 

(5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ 

(ข) หนาที่ของสมาชิก มีดังน้ี 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
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(2) เขาประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เข็ม 

    (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

ขอ 36 สมาชิกยายสังกัด สมาชิกท่ียาย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค 

จะสมัครเขาเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณนั้นมีขอบังคับใหรับเขา

เปนสมาชิกไดและคณะกรรมการดําเนินการไดมีมติ ใหรับ เขาเปนสมาชิกแลว ถาสมาชิกนั้ น 

มีความประสงคจะใหโอนเงินคาหุนและเงินกูที่ตนมีอยูในสหกรณนี้ไปยังสหกรณที่ตนไดไปเขาเปน 

สมาชิกใหม สหกรณก็จะจัดการโอนเงินคาหุน เงินกู และเงินฝาก (ถามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยูตอสหกรณ 

ใหตามวิธีการที่ไดกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณอื่น สมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืนซึ่งยายหรือโอนมารับ

ราชการในสังกัดตามขอ 32 (3) หากประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกก็ใหยื่นใบสมัครถึงสหกรณ  

เมื่ อไดป ฏิบัติตามขอกําหนดใน ขอ 33 ครบถวนแลว ก็จะไดสิท ธิในฐานะสมาชิกตามขอ 35  

ทั้งนี้ เมื่อสหกรณที่ตนเปนสมาชิกอยูเดิมไดโอนเงินคาหุนใหสหกรณนี้เสร็จสิ้นแลว 

การรับโอนเงินคาหุนและการปฏิบัติเก่ียวกับหนี้สินท่ีมีอยูในสหกรณเดิมน้ัน ใหเปนไปตามท่ี

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

ขอ 38 การเปลี่ยนแปลงช่ือ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู สมาชิกคนใด

เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนาชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

การตั้งผูรับโอนประโยชน 

 ขอ 39 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก สมาชิกอาจทําหนังสือตั้ งบุคคลหนึ่ง 

ห รือหลาย คน เป น ผู รับ โอน ป ระ โย ชน ใน เงิน ค า หุ น  เงิน ฝ าก  ห รือ เงิน อ่ื น ใด จากสห กรณ  

เมื่อตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผู รับโอนประโยชนดังวานี้ 

ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด  

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอนประโยชนที่ไดทําไวแลว 

ก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว   

เมื่ อสมาชิกตาย ใหสหกรณ แจ งใหผู รับ โอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  

สหกรณจะจายคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูรับโอนประโยชนที่ได

ตั้งไว หรือถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดําเนินการ

วาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46 
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ 

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร 

ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น  ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว 

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปน

ผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดี 

ใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

ขอ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 

(4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(5) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทํา

โดยประมาท 

(6) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 32 เวนแตสมาชิกตามขอ 32 (3) ที่โอน หรือยาย 

หรอืออกจากราชการหรอืงานประจําโดยไมมีความผิด และมิไดลาออกจากสหกรณ 

(7) ถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 41 สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําโดยไมมีความผิด 

สมาชิกที่โอนหรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดถามิได

ลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยู ทั้งนี้ตองไมมีหนี้สินกับสหกรณ สมาชิกเชนวาน้ันจะ

งดชําระคาหุนก็ได และอาจไดรับเงินกูจากสหกรณดวย แตทั้งนี้ตองไมเกินเกาสิบเปอรเซ็นตของหุนสะสม

ที่มีอยู 

ขอ  42 การลาออกจากสหกรณ  สมาชิ กผู ไม มี หนี้ สิ น อยู ต อสหกรณ ในฐานะผู กู 

หรือผูค้ําประกันเงินกูอาจขอลาออกจากสหกรณได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ

ดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ 

และอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ  

หรือกรรมการดําเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับ ก็ใหถือวาออกจาก

สหกรณตามความในวรรคกอนได แลวใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบดวย 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ขอ 43 การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ 

(1) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระรวมถึงหกงวด  

ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) นําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงคท่ีใหเงินกูนั้น 

(3) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลา 

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน

หรอืผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ 

(5) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขาเปนสมาชิก  

หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหน้ีสินตอสหกรณในฐานะผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน 

ในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(6) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

หรือประพฤติการใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสีย                

ตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวาสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตน

นี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการ                  

ที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ  โดยให ย่ืนอุทธรณ 

ตอผู ตรวจสอบ กิจการหรือคณ ะผู ต รวจสอบ กิจการภายในหกสิบ วันนับแต วันที่ ได รับ แจ ง 

ใหออกจากสหกรณ คําวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญใหเปนที่สุด 

ขอ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ 

ไมวาเพราะเหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญเปนที่สุดใหออกจากสมาชิก ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  

อนึ่ง ใหสหกรณแจงเร่ืองสมาชิกออกใหประธานกลุม (ถามี) ซึ่งเกี่ยวของเสนอที่ประชุมกลุม

ทราบโดยเร็ว 

ขอ 45 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ

คืนใหกอนคาหุนของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุ อ่ืน พรอมดวยเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย 

บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกให

สหกรณจายคืนทันที โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น หรือจะเรียกใหจายคืน
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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หลังจากวันสิ้นปทางบัญชี ท่ีออก โดยไดรับ เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้นดวย  

ในเมื่อที่ประชุมใหญมีมติให จัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก สวนเงินรับฝาก 

และดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ  

ถาในปใดจํานวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ 

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน

คาหุนของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิก 

ที่ขาดจากสมาชิกภาพเน่ืองจากตนไดออกจากงานประจําตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิดนั้น 

คณะกรรมการดาํเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (4) สหกรณจะจายคาหุน เงินรับฝาก 

เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหตามกฎหมาย

ลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 (6) และ (7) น้ัน สหกรณจะจาย      

คาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลา

อันสมควร โดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิกขอใหจายคาหุน

ภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนในปนั้นภายหลังที่ ท่ีประชุมใหญได

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณจะจายใหตามระเบียบ

ของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุน 

แกสมาชิกที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุนจายคืน             

ตอหุนท่ีจะจายคืนแกสมาชิกโดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น

แลวนํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ   

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน                   

ที่กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 46 การหักจํานวนเงินซ่ึงสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณ  ในการจายคืนจํานวนเงิน 

ของสมาชิกตามขอ 45 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

 

กลุมสมาชิก 

ขอ 47 กลุมสมาชิก สหกรณอาจจัดตั้งกลุมสมาชิกขึ้น การจัดกลุม การประชุมกลุม  

กิจกรรมของที่ ป ระชุ มกลุ ม  ก ารเลือก ต้ั งจํานวนกรรมการบริหารกลุ ม   การดํ ารงตํ าแหน ง   
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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การพนจากตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุมใหเปนไปตามที่กําหนดไวในระเบียบ

ของสหกรณ 

 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ 

ขอ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณจํากัดเพียงไมเกิน

จํานวนเงินคาหุนท่ียังสงใชไมครบมลูคาหุนที่ตนถือ 

 

หมวด 6 

สมาชิกสมทบ 

ขอ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณอาจรับสมาชิกสมทบไดตามท่ีเห็นสมควร โดยตองสมัครเขาเปน

สมาชิกสมทบดวยความสมัครใจ และมีความประสงคจะใชบริการตาง ๆ ของสหกรณเปนการประจํา 

ขอ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(2) เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

(3)   ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรอื 

 ข . บุ ค คล ใน อ งค ก รห รือ ห น วย งาน ท่ี ข าด คุ ณ ส ม บั ติ ต าม ข อ  32 (3 )  

ที่บรรลุนิติภาวะ หรือ 

 ค. เปนผูศึกษาในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

มีสัญชาติไทย ทั้งท่ีบรรลุนิติภาวะและไมบรรลุนิติภาวะ   

(4) เปนผูที่มีความประพฤติดีงาม 

(5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(6) มิไดเปนสมาชิกหรอืสมาชิกสมทบในสหกรณออมทรัพยอ่ืน 

ขอ 51 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผูประสงคสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัคร 

ถึงสหกรณตามแบบที่ กําหนดไว  โดยใหยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธกับสหกรณหรือสมาชิก  

ตามขอ 50 (3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวา ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตอง

ตามที่กําหนดในขอ 50 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครได

ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนตามท่ีจะถือครบถวน 

เมื่อสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอมไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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ขอ 52 คาธรรมเนียมแรกเขาของสมาชิกสมทบ ผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบตองชําระ

คาธรรมเนียมแรกเขาใหแกสหกรณคนละหน่ึงรอยบาท คาธรรมเนียมแรกเขาน้ีใหถือวาเปนรายได 

ของสหกรณ จะเรียกคืนไมไดไมวาดวยกรณีใด ๆ 

ขอ 53 การถือ หุน  สมาชิกสมทบแตละรายจะตองถือหุ นในสหกรณ อย างนอยสิบหุ น  

แตตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวท้ังหมด 

การถื อหุ นแรกเข า การชํ าระค าหุ น การแจ งยอดจํ านวนหุ น และอื่ น ๆ ให เป นไปตาม 

ความในขอบังคับ หมวด 3 วาดวยหุน โดยอนุโลม สําหรับการถือหุนเพิ่มใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

ของสหกรณ 

ขอ 54 สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่

ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 

                       (1) รับบรกิารทางวิชาการจากสหกรณ 

(2) รับบรกิารทางธุรกิจจากสหกรณ 

                       (3) รับเงินปนผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(4) รับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 

(ข)  หนาท่ีของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(2) เขารวมประชุมทุกครั้งที่สหกรณนัดหมาย 

(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรท่ีเข็มแข็ง 

(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ   

(5) รวมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและมั่นคง 

(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิ ในเร่ืองดังตอไปนี้ 

                      (1) นับชื่อเขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 

(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  

(3) เปนกรรมการดําเนินการ 

(4) กูยืมเงนิเกินกวาเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุนของตนเอง 

ขอ 55 การเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใด 

มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ และที่อยู ตองแจงใหสหกรณทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี

การเปลีย่นแปลง 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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การตั้งผูรับโอนประโยชน 

ขอ 56 การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทําหนังสือต้ังบุคคลหนึ่ง 

หรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณเมื่อตนถึงแกความตาย                 

โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผูรับโอนประโยชนที่ ไดทําไวแลว  

ตองทําเปนหนังสอืตามลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผู รับโอนประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  

และสหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอ่ืนใด

บรรดาที่สมาชิกสมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรบัโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้งไวก็คืนใหแก

บุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิ 

ไดรบัเงนิจํานวนดังกลาวนั้น ทั้งน้ี ตามขอกําหนดในขอ 60 และขอ 61  

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ย่ืนคําขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณ 

ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตร

ที่ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย                        

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว 

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อ 

เปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความ

ฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงนิดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณท้ังสิ้น 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 

ขอ 57 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบยอมขาดจากสมาชิกภาพ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 

(3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย 

(4) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทํา

โดยประมาท 

(5) ลาออกจากสหกรณและไดรบัอนุญาตแลว 

(6) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 50 

(7) ถูกใหออกจากสหกรณ 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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ขอ 58 การลาออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ

ได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

สอบสวนพิจารณาเห็นวาเปนการชอบดวยขอบังคับและอนุญาตแลวจึงใหถือวาออกจากสหกรณได 

ขอ 59 การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณ

เพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา 

(2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 

(3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(4) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ  หรือขบวนการสหกรณ  

ไมวาโดยประการใด ๆ 

เม่ือคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฎวาสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ 

ดังกลาวขางตน และไดลงมติใหสมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวน

กรรมการดําเนินการท่ีมีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

ขอ 60 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก

สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณจะจายคืนคาหุนที่สมาชิก

สมทบมีอยูในสหกรณใหกอนคาหุนของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุ อ่ืน พรอมดวยเงินปนผล 

และเงินเฉลี่ยคืนคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณคืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ โดยเฉพาะคาหุน

นั้นผูมีสิทธิไดรับจะเรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปที่ออกนั้น 

หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันสิ้นปทางบัญชี ท่ีออกโดยได รับเงินปนผลและเงินเฉลี่ ยคืน 

สําหรับปที่ออกนั้นดวยในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิประจําปนั้นแลวก็ไดสุดแตจะเลือก 

สวนเงนิรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จํานวนคาหุนที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบ

แหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจใหรอการจายคืน

คาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (3) สหกรณจะจายคาหุน 

เงินรับฝาก เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้นมีอยูในสหกรณ 

คืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่ สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 57 (6) และ (7) นั้น  

สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียคางจายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้น 

มีอยูในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควรโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแตปที่ออกจากสหกรณ 

หรือหากสมาชิกสมทบขอใหจายคาหุนภายหลังวันสิ้นปทางบัญชี โดยขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
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ในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปก็ได  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ย

นั้น สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุน 

แกสมาชิกสมทบที่พนจากสมาชิกภาพในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงินคาหุน               

จายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกสมทบโดยนําทุนเรือนหุนท้ังหมดหักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือ 

และหนี้สินทั้งสิ้นแลว นํามาเฉลี่ยโดยใชจํานวนหุนท้ังสิ้นเปนฐานในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณมีการคํานวณมูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนแลว ในปตอ ๆ ไป สหกรณตองคํานวณ

มูลคาเงินคาหุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคาตอหุน                   

ที่กําหนดไวในขอ 5 จนกวาสหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ขอ 61 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณ ในการจายคืนจํานวนเงิน 

ของสมาชิกสมทบตามขอ 60 นั้น ใหสหกรณหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตองรับผิดตอสหกรณออกกอน 

ขอ 62 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบ 

ออกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ใหคณะกรรมการดําเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

 

หมวด 7 

การประชุมใหญ 

ขอ 63 การประชุมใหญสามัญ  สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญสามัญไดปละหนึ่งครั้ง 

ภายในหน่ึงรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

ขอ 64 การประชุมใหญวิสามัญ สหกรณสามารถจัดการประชุมใหญวิสามัญไดดวยเหตุดังนี้ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ วิสามัญเมื่อใดก็ไดเม่ือมี เหตุ 

อันสมควร  

(2) นายทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  

  (3) สหกรณขาดทุน เกิน ก่ึงของจํานวนทุนเรือนหุนที่ ชําระแลว เพ่ือพิจารณา 

แผนปรับปรุงการดําเนินงาน และตองเรยีกโดยไมชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่สหกรณทราบ 

  (4) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกท้ังหมดหรือไมนอยกวา

หนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด หรือไมนอย

กวาหาสิบคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการใหเรยีกประชุมใหญวิสามัญ  

คณะกรรมการดําเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับ 

คํารองขอ ถาคณะกรรมการดําเนินการไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว                

ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
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ขอ 65 การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหนึ่งพันคน  

ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชิกเทานั้น 

ขอ 66 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเทาน้ันมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก และใหดําเนินการเลือกตั้ง

ตามระเบียบของหสกรณ 

(2) การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในท่ีประชุมกลุมกอนการประชุม

ใหญสามัญของสหกรณ ไมนอยกวาสามสิบ วัน และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี )  

หรอืตัวแทนกลุมแจงรายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา 

(3) ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวนจํานวนสมาชิกสิบคน 

ตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวนดังกลาวเกินก่ึงใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน      

ในจํานวนนี้ใหประธานกลุม (ถามี) เปนผูแทนสมาชิกโดยตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิก 

ที่กลุมพึงเลือกตั้งได อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได 

(4) ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของสหกรณ ถายังไมมี 

การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิกคนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน 

ขอ 67 การพนจากตําแหนง ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนง เม่ือ 

(1) ครบวาระหรอืมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม 

(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด 

(3) ออกจากกลุมท่ีตนสังกัด 

(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 

(5) ท่ีประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ขอ 68 ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาผูแทนสมาชิกพนจาก

ตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําใหจํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึง 

สามในสี่ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้ งหมด ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้ งผู แทนสมาชิก 

ใหครบตามจํานวนท่ีวางลง และใหผูแทนสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเพียงเทาท่ีกําหนดเวลา 

ที่ผูซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยูได 

ขอ 69 การแจงกําหนดการประชุมใหญ เมื่อจะมีการประชุมใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือ

แจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา 

เจ็ดวัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวนอาจแจงลวงหนาไดตามสมควร และอาจแจงสมาชิกใหทราบ               

ทางอิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเปนผูลงลายมือชื่อ                 

ในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่กรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนา                  

ในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิก หรอืผูแทนสมาชิกทราบดวย   
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ขอ 70 องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุม 

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญ 

โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกท้ังหมด

หรอืไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณี ที่ ที่ ประชุมใหญ โดยผู แทนสมาชิก สมาชิกทั่ วไปสามารถเข ารวมประชุมใหญ 

ในฐานะผูสังเกตการณได แตไมมีสิทธินับเปนองคประชุม หรือออกเสียงและไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ

ดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ  สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 

ขอ 71 การเรียกประชุมใหญคร้ังท่ีสอง ในการประชุมใหญของสหกรณ  ถ าสมาชิก 

หรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมครบองคประชุมตามขอ 70 วรรคแรก ใหนัดประชุมใหญ 

อีกคร้ังหนึ่ งภายในสิบสี่วันนับแต วันที่นัดประชุมใหญค ร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังนี้ถามิใช 

การประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก

แลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา           

สามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอให

เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามท่ีกลาวใน

ขอ 70 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม 

ขอ 72 อํานาจหนาท่ีของท่ีประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่ พิจารณาวินิจฉัย

เก่ียวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ ในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การเลือกตั้ง 

ผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกให 

ออกจากสหกรณ 

(2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดําเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการ

และผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจําป และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการ

ดําเนินการและผลการตรวจสอบประจําปจากผูตรวจสอบกิจการ 

(5) กําหนดคาตอบแทนในการปฏิบัติหนาที่หรือคาตอบแทนอื่นของผูตรวจสอบ

กิจการ 

(6) กําหนดวงเงินการกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณ 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ หรือแผนปรับปรุง

การดําเนินงานของสหกรณ 
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(8) กําหนดคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาเบ้ียประชุมของกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา 

(9) แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

(10) เห็นชอบใหแยกสหกรณ ควบสหกรณ เลิกสหกรณ เขารวมจัดตั้งหรือเปนสมาชิก

ชุมนุมสหกรณ 

(11) รับทราบ เร่ืองการดํ า เนิ น งานของสั นนิบาตสหกรณ แห งป ระ เทศ ไทย  

และชุมนุมสหกรณที่สหกรณนี้เปนสมาชิกอยู 

( 12)  พิ เค ร า ะ ห แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม คํ า สั่ ง ห รื อ ห นั ง สื อ ห รื อ คํ า แ น ะ นํ า 

ขอ งน ายท ะ เบี ย น ส ห กรณ  รอ งน ายท ะ เบี ยน ส ห กรณ  ผู ต รวจก ารส หกรณ  ผู ส อบ บั ญ ชี  

หรอืพนักงานเจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการณซึ่ งสหกรณคิดจะทําเปนเครื่องเก้ือหนุนบรรดาสมาชิก 

ตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ขอบังคับไมไดกําหนดใหเปนอํานาจของผูใด 

เปนการเฉพาะ 

 

หมวด 8 

คณะกรรมการดําเนินการและคณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการ 

ขอ 73 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ ประกอบดวย

ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก  

โดยกรรมการอยางนอยหนึ่ งคน ตองเปนผูมีคุณ วุฒิ ดานการเงิน การบัญชี  การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร หรือผานการฝกอบรมตามหลักสูตรในดานดังกลาวหรือดานอื่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกใหกระทําโดยวิธีเปดเผย ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง 

จากสมาชิก และใหกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ

คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และปดประกาศ 

ใหทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอ 74 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการดาํเนินการ 

(1) เคยได รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 

หรอื เอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการหรือมีคําวินิจฉัยเปนท่ีสุดใหพน

จากตําแหนงกรรมการหรือผูจัดการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5) เปนกรรมการหรือผู จัดการในสหกรณถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

(6) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียกับสหกรณท่ีตนเปนสมาชิกในระยะเวลาสองปทาง

บัญชีกอนวันที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารง

ตําแหนงนั้น 

(7) ผูซึ่งถูกสหกรณที่ตนเปนสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณฟองดําเนินคดี

ในทางแพงหรือทางอาญาในขอกลาวหาที่กระทําใหสหกรณเสียหาย หรือเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุด 

ใหชดใชคาเสียหายแกสหกรณในการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหาย  

(8) เคยถูกธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพยหรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

สั่งถอดถอนจากการเปนกรรมการ ผู จัดการ ผูมีอํานาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผูใหบริการ

ทางการเงินซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานดังกลาว เวนแตจะพนระยะเวลาที่กําหนด 

หามดํารงตําแหนงดังกลาวแลวหรือไดรับการยกเวนจากหนวยงานกํากับดูแล แลวแตกรณี 

   (9) มีห รือ เคยมีส วน รวมในการประกอบ ธุรกิจหรือการดํ าเนิ น กิจการใด ๆ  

อันผิดกฎหมายที่มลีักษณะเปนการหลอกลวงผูอื่นหรือฉอโกงประชาชน 

   (10) เปนหรอืเคยเปนบุคคลลมละลาย 

   (11) เป น ก รรม ก ารห รือผู จั ด ก ารข อ งส หก รณ อื่ น  เว น แ ต เป น ก รรม ก า ร 

ของชุมนุมสหกรณที่สหกรณน้ันเปนสมาชิกอยูไดอีกไมเกินหนึ่งแหง 

(12) เปนกรรมการของสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงผูจัดการสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป 

หรอืเปนผูจัดการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงกรรมการของสหกรณนั้นไมเกินหนึ่งป แลวแตกรณี 

(13) ผิดนัดชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียเกินกวาเกาสิบวันกับนิติบุคคลที่เปนสมาชิกของ

บริษัทขอมูลเครดิตตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตในระยะเวลาสองปกอนวันท่ีไดรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการหรือวันที่ทําสัญญาจางเปนผูจัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหนงนั้น 

(14) เปนเจาหนาที่ในสหกรณน้ี 

ขอ 75 อํานาจหนาที่ของกรรมการดําเนินการแตละตําแหนง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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(1) เปนประธานในที่ประชุมใหญและที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และควบคุม

การประชุมดังกลาวใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานท่ัวไปของสหกรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

และอยูในวัตถุประสงคของสหกรณ 

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารตาง ๆ ในนามสหกรณตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย 

ขอบังคบั ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอํานาจหนาที่ ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  

เม่ือประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อตําแหนงประธานกรรมการวางลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให 

(3) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายใหภายใตกฎหมาย

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(ค) เลขานุการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ัง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณใหเรียบรอยอยูเสมอ 

(3) แจงนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรอืกรรมการดาํเนินการ แลวแตกรณี 

(4) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

(ง) เหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจาย การเก็บรักษาเงินและทรัพยสินของสหกรณ 

ใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(2) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให ภายใตกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 

ขอ 76 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ

สองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง คณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 

ใหกรรมการดําเนินการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการท้ังหมดโดยวิธี

จับฉลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการ

ดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 
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ประเภทสหกรณออมทรัพย  
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เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินแทนตําแหนงที่วางลงตาม

วาระ ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทน

ตําแหนงที่วางลงตามวาระ แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซ้ําอีกได แตตองไมเกิน 

สองวาระติดตอกัน 

กรณีตําแหนงประธานกรรมการวางลง หากกรรมการดําเนินการท่ียังอยูในตําแหนงประสงค 

จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงดังกลาว จะตองลาออกจากตําแหนงกรรมการดําเนินการเดิมของตน

เสียกอนและใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ในกรณีท่ีกรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหคณะกรรมการดําเนินการท่ีไดรับ

เลือกตั้งใหมอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคแรก

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ 77 การพนจากตําแหนง กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนง เพราะเหตุใด ๆ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 

(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ หรือลาออก

ตอที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                                 (4) มีลักษณะตองหามตามขอ  74  

(5) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(6) นายทะเบียนสหกรณสั่งใหออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 

(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดตอกันสามคร้ัง โดยไมมีเหตุอันควร 

ใหกรรมการดําเนนิการผูมีสวนไดเสียตาม (6) อุทธรณตอตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได 

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง คาํวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม 

(7) และไดลงมติโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมด           

ในขณะนั้นยกเวนผูมีสวนไดเสยี ก็เปนอันถือวากรรมการดําเนินการรายนั้นตองพนจากตําแหนง 

กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการดําเนินการพนจากตําแหนงทั้ งคณะ                        

ใหท่ีประชุมใหญครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหมทั้งคณะ และอยูในตําแหนงไดเชนเดียวกับ

คณะกรรมการดาํเนินการชุดแรก 

ขอ 78 ตําแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ ถาตําแหนงกรรมการดําเนินการวางลงกอน

ถึงคราวออกตามวาระ (เวนแตเพราะเหตุตามขอ 77 (6)) ใหกรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหนงอยู



 ขอบังคับสหกรณสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หนา  28 

ประเภทสหกรณออมทรัพย  
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

ดําเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ ซึ่งจะไดมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนในตําแหนง

ที่วาง แตถาในเวลาใดจํานวนกรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการ

ดําเนินการท่ีดํารงตําแหนงอยูจะประชุมดําเนินการใด ๆ ไมได นอกจากตองนัดเรียกใหมีการประชุมใหญ

วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการแทนตําแหนงที่วางลง 

ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการดาํเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอน 

เปนตําแหนงประธานกรรมการ หากไมมีรองประธานกรรมการทําหนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุม

ใหญเพ่ือเลือกตั้งใหม คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนขึ้นทําหนาท่ี

แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการเลือกตั้งใหม 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหนงที่วาง ใหอยูในตําแหนงได

เพียงเทากําหนดเวลาที่ผูซึ่งตนแทนน้ันชอบที่จะอยูได 

ขอ 79 การประชุมและองคประชุม ใหคณะกรรมการดําเนินการประชุมกันตามคราวที่มี 

กิจธุระแตตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปนอยางนอย 

ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ

ดํา เนินการได  ในกรณี ที่ เปนการประชุม เก่ียวกับการเปลี่ ยนแปลงแก ไขระเบียบ  ขอบั งคั บ  

และเรื่องที่สําคัญอื่น ๆ ของสหกรณ ใหแจงเจาหนาที่ของกรมสงเสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ทราบดวยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ตองมีกรรมการดําเนินการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอ 80 อาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ

กับท้ังในทางอันจะทําใหเกิดความจําเรญิแกสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ 

เพ่ือเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) จัดใหมีขอกําหนดเก่ียวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู จัดการ ผูมีอํานาจ 

ในการจัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ และเจาหนาที่ของสหกรณ เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 

(3) จัดใหมีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานตาง ๆ ของสหกรณ              

โดยอยางนอยจะตองครอบคลุมถึงความเสี่ยงดานสินเชื่อการลงทุน สภาพคลอง และปฏิบัติการ  

รวมท้ังจัดใหมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังรายงาน

ผลการดําเนินการดังกลาวใหท่ีประชุมใหญทราบ 
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(4) กํากับดูแลฝายจัดการใหจัดการงานของสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนิน

กิจการตามกฎหมายวาดวยสหกรณและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

(5) จัดใหมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ 

(6) กํากับดูแลใหฝายจัดการรายงานเร่ืองท่ีสําคัญของสหกรณตอคณะกรรมการอยาง

รวดเร็วและมีกระบวนการนําเสนอขอมูลและขอเท็จจริงอยางครบถวนเพ่ือใหคณะกรรมการสามารถ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดอยางสมบูรณ 

(7) กําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกูยืมจากสหกรณอื่น

และสถาบันการเงิน และการคํ้าประกันเพื่อเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณพิจารณาอนุมัติ 

(8) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของอนุกรรมการตาง ๆ ตามความจําเปน 

          (9)   กํากับดูแลสหกรณใหมีการจัดทําและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เก่ียวของ 

เพ่ือแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่แทจริงของสหกรณ โดยตองเปดเผยใหสมาชิกไดรบัทราบ

และสามารถตรวจสอบได 

(10) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ตลอดจนดูแลให

สมาชิกปฏิบัติการตาง ๆ ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ 

(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู ยืมเงิน การให เงิน กู  และการฝาก 

หรอืลงทุนของสหกรณ 
                                 (12) พิจารณาดําเนินการตาง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ดังระบุไว ในวัตถุประสงค 

ของสหกรณ 

(13) ค้ําประกันเงินกู ท่ีสหกรณ กูยืมจากกรมสงเสริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบ 

การค้ําประกันในฐานะสวนตัว 

(14) กําหนดระเบียบตาง ๆ ของสหกรณ 

(15) กําหนดและดําเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ การเสนองบการเงินประจําป

และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณตอที่ประชุมใหญ 

(16) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปตอที่ประชุมใหญ 

(17) เสนอแผนงานและงบประมาณ รายจ ายประ จําป  ห รือแผนป รับป รุง 

การดําเนินงานของสหกรณ ใหท่ีประชุมใหญอนุมัติ 
                                 (18) เสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกและออกจาก 

การเปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ และองคการอ่ืน 

                         (19) พิจารณามอบหมายอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานใหแกประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจัดการและบุคคลที่เก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
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(2 0 )  พิ จ า รณ า ดํ า เนิ น ก า ร แ ต ง ตั้ ง แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น ค ณ ะ ก ร รม ก า ร อ่ื น  

หรอืคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(21) พิจารณาดําเนินการแตงตั้ง หรือจาง และกําหนดคาตอบแทนของผูจัดการ 

ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 
                                 (22) พิจารณากําหนดตัวเจาหนาที่ของสหกรณใหปฏิบัติหนาที่แทนผูจัดการ 

(23) พิจารณาดําเนินการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนแกผูตรวจสอบภายใน 

(24) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเปนที่ปรึกษาของสหกรณ ตลอดจนกําหนด

คาตอบแทนใหตามที่เห็นสมควร 

(25) จัดใหมีและดูแลให เรียบรอยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารตาง ๆ  

และบรรดาอุปกรณดําเนินงานของสหกรณ 

(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผูตรวจสอบกิจการ 

ความเห็นของผูจัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ 

(27) พิเคราะหและปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียน

สหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(28) พิ จ ารณ าให ค ว าม เที่ ย งธ รรม แ ก บ รรด าส ม าชิ ก  เจ าห น าที่ ส ห กรณ  

ตลอดจนสอดสองดูแลโดยท่ัวไปเพ่ือใหกิจการของสหกรณดําเนินไปดวยดี 

(29) ฟอง ตอสู หรือดําเนินคดีเก่ียวกับกิจการของสหกรณ  หรือประนีประนอม 

ยอมความ หรือมอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 

  (30) พิจารณาแตงตั้งผูแทนสหกรณเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ

ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ  และองคกรอ่ืนซึ่งสหกรณนี้ เปนสมาชิก  

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่ขอบังคับของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ และองคการนั้น

กําหนดไว 

ขอ 81 ความรับผิดของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดําเนินการกระทํา

การห รืองดเวนกระทํ าการ หรือกระทํ าการโดยประมาทเลิน เลอในการปฏิบั ติหนาที่ ของตน 

จนทําใหเสื่อมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับ

การเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือรายงานการตรวจสอบ 

เปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย 

ใหแกสหกรณ 
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คณะกรรมการอื่น 

ขอ 82 คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอํานวยการ 

จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนหาคน โดยใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก 

และเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเปนกรรมการอํานวยการ และใหคณะกรรมการดําเนินการ

ตั้งกรรมการดําเนินการอ่ืนเปนกรรมการรวมอีกตามสมควร 

ใหประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการเปนประธานและเลขานุการ

คณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ

ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการน้ัน 

ใหคณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่ มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกัน 

เดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการอํานวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ตองมีกรรมการอํานวยการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอํานวยการ ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการในการ

ประชุมคราวถัดไปทราบ 

ขอ 83 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ ใหคณะกรรมการอํานวยการ 

เปนผูดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย และตามกฎหมาย ขอบังคับ  

ระเบียบ มติ และคําสั่ง ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงนิ การจายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษา

เงนิใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบของสหกรณ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตองครบถวน 

และเปนปจจุบันอยูเสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตลอดจนทรัพยสินของสหกรณ 

ใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย และพรอมที่จะใหผูเก่ียวของตรวจสอบไดทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขการบริหารงาน 

ของสหกรณ 

(5) ควบคุ มดูแลการจัดทํ างบการเงินประจําป และรายงานประจําป แสดง 

ผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณ  เสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ 
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(7) จัดทํ าแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ  เสนอตอ

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมตาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการมอบหมาย 

ขอ 84  คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการดํ าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการเงิน กู 

จากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนหาคน โดยใหมีตําแหนงประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ

คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 

คณะกรรมการเงินกูใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการ  

ซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกูนั้น 

ใหคณะกรรมการเงินกูประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แตจะตองมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง

ครั้งเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการเงนิกูหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู  ตองมีกรรมการเงินกู เขาประชุมไมนอยกวากึ่ งหนึ่ ง 

ของจํานวนกรรมการเงินกูทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู  ใหนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ 

ในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 85 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเงินกู ใหคณะกรรมการเงินกูมี อํานาจหนาที่ 

ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการใหเงินกูแกสมาชิกตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง 

ของสหกรณ รวมทั้งขอตอไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ใหเงนิกูนั้น 

(2) ตรวจสอบและควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

และเมื่อเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองก็ตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดี 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 

(4) รายงานและสอบสวนเบื้องตนใหไดขอความจริง ในกรณีสมาชิกผู กูขอผอนเวลา 

การสงเงินงวดชําระหนี้เงินกู หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาผอนผันหรือเรียกคืนเงินกู  หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ  

หรอืพิจารณาวาตกเปนผูผิดนัดชําระหนี้ตามขอ 74 (6) โดยจะตองรายงานเปนประจําทุกเดือน 

ขอ 86 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ  คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ ง

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธจากคณะกรรมการดําเนินการ จํานวนหาคน โดยใหมีตําแหนง

เปนประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ 
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คณ ะกรรมการศึ กษาและประชาสั ม พั นธ ให อยู ในตํ าแหน ง ได เท าที่ กํ าหนด เวลา 

ของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธนั้น 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ แตจะตองมี 

การประชุมกันเดือนละหนึ่งคร้ังเปนอยางนอย และใหประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 

หรอืเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ใหคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ

ดําเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ขอ 87 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหคณะกรรมการศึกษา

และประชาสัมพันธมีอํานาจและหนาท่ีดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง 

ของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก โดยใหการศึกษาและอบรมแกสมาชิก

และผูที่สนใจใหทราบถึงเจตนารมณ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ 

(2) ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร ความรูเก่ียวกับลักษณะ ประโยชนรวมทั้ง

ผลงานของสหกรณใหสมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธและใหความรูแกผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิก 

(4) ใหการศึกษาอบรมและเผยแพรแกสมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย และการใชจายเงนิ

อยางรอบคอบ ตลอดจนวิชาการตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนท้ังใน

และนอกประเทศ เพ่ือนําตัวอยางที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแกสมาชิก

ตามความเหมาะสม 

 

คณะอนุกรรมการ 

ขอ 88 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเปนแกการดําเนินงาน คณะกรรมการดําเนินการอาจมี

คําสั่งแตงตั้งอนุกรรมการตาง ๆ เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่

คณะกรรมการดาํเนินการกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 

เปนท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการและใหถือวาที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเปนสวนหนึ่งขององคประกอบ 
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ขอ 89 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

ดําเนินการเปนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวนหาคน โดยมีตําแหนงประธานอนุกรรมการ 

คนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการได 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 

ใหคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน

เดือนละหนึ่ งครั้งเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการ 

นัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

ก่ึงหนึ่งของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ขอ 90 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหคณะอนุกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงมีอํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่ง 

ของสหกรณในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี ้

(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทตาง ๆ เชน ความเสี่ยงดานสินเชื่อ การลงทุน 

สภาพคลอง ปฏิบัติการและดานอ่ืน ๆ ใหสอดคลองกับกลยุทธเสนอคณะกรรมการดําเนินการอนุมัติ 

(2) มีอํานาจตัดสินใจในการดําเนินการใด ๆ ที่เก่ียวของ ภายใตขอบเขตความรับผิดชอบ                  

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกับการบริหาร

ความเสี่ยงเพื่อใหกระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(4) รายงานแผนดําเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไข ตลอดจนปจจัยและปญหาที่มีนัยสําคัญ 

ใหแกคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินกิจการของสหกรณ 

(5) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง 

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการและตอท่ีประชุมใหญทราบ 

โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจําป 

(7) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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ขอ 91 คณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งกรรมการดําเนินการ

เปนคณะอนุกรรมการการลงทุนจํานวนหาคน และตองไมมีกรรมการดําเนินการที่เปนคณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเปนอนุกรรมการดวย โดยมีตําแหนงประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ

อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเปนอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแตงตั้งบุคคลภายนอกที่ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการได 

คณะอนุกรรมการการลงทุนใหอยูในตําแหนงไดเทากับกําหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดําเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 

ใหคณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งคร้ังเปนอยางนอยและใหประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ตองมีอนุกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ขอวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให เสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ขอ 92 อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ใหคณะอนุกรรมการการลงทุน 

มี อํานาจและหนาที่ดําเนินกิจการตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ  และคําสั่ งของสหกรณ 

ในสวนที่เก่ียวของ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดนโยบายและแผนเก่ียวกับการลงทุนประจําปใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให 

ที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(2) พิจารณาอนุมัติ แผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน  ภายใตขอบเขต 

ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กํากับดูแลผลประโยชนจากการลงทุน และจัดใหมีการควบคุมภายใน 

ที่เหมาะสม 

(4) กํากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกับการลงทุน 

(5) รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ในที่ประชุมใหญทราบในรายงานประจําป 

(6) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 
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ประธานในท่ีประชุม 

ขอ 93  ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในท่ีประชุม และถารองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมดวย ก็ใหที่ประชุม

เลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เชน คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ใหประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ                 

เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง       

เปนประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม ใหประธานของกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี)  เปนประธานในที่ประชุม

ตามลําดับ แตถ าประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยู ใน ท่ีประชุมก็ใหที่ประชุมเลือกสมาชิก 

ซึ่งเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติ              

ถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ หรือตําแหนงประธานกรรมการ ใหผูตรวจสอบกิจการ 

เปนประธานในที่ประชุม  

 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปญหาในท่ีประชุม 

ขอ 94 การออกเสียง สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ออกเสียงในที่ประชุมใหญและที่ประชุมกลุมสุดแตกรณี สมาชิกและผูแทนสมาชิกจะมอบใหผูอื่น 

มาประชุมและออกเสียงแทนตนไมได 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียง 

ในเรื่องนั้นไมได 

ขอ 95 การวินิจฉัยปญหา การวินิจฉัยปญหาตาง ๆ ในที่ประชุมใหญ  หรือ ท่ีประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ 

ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

(2) การควบสหกรณ 

(3) การแยกสหกรณ 

(4) การเลิกสหกรณ 
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การอ่ืนใดที่ขอบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไวเปนการเฉพาะ ก็ใหถือปฏิบัติเปนไปตาม

ขอกําหนดน้ัน 

ถาในปญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษเฉพาะตัว ผูนั้นจะออกเสียงใน

เร่ืองนั้นไมได 

 

รายงานการประชุม 

ขอ 96 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ  การประชุมกลุม  การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ  หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ น้ัน ตองจัดใหผูเขาประชุมลงลายมือชื่อ พรอมทั้ง

บันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไวในรายงานการประชุม  และใหประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ 

หรอืกรรมการอ่ืน ๆ อนุกรรมการ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งที่เขาประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการตองจัดทําใหแลวเสร็จภายในไมเกินสามสิบวัน 

 

หมวด  9 

ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 97 การจางและแตงตั้งผูจัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของ

สหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามขอ 74 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

(11) (12) และ (13) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ และในการจาง

ผูจัดการตองทําหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐานและใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกใหมีหลักประกัน

ใหเปนไปตามกฎหมาย 

ในการแตงตั้ง หรือจางผู จัดการ ตองใหผู จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดัง

กําหนดไวในขอ 99 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณเก่ียวกับการคัดเลือก 

หรือสอบคัดเลือก การแตงต้ังหรือจาง การกําหนดอัตราเงินเดือน การใหสวัสดิการ และการใหออกจาก

ตําแหนงของผูจัดการ 

ขอ 98 การดํารงตําแหนงผูจัดการ สหกรณอาจจางผู จัดการไดสองวิธี คือ มีกําหนด

ระยะเวลาจางหรือไมมีกําหนดระยะเวลาจางก็ได 

ขอ 99 อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของผูจั ดการ ผู จัดการมี อํานาจหน า ท่ี 

ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเก่ียวกับบรรดากิจการประจําของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้ 
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(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดให 

ผู เขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชําระคาธรรมเนียมแรกเขากับเงินคาหุน 

ตามขอบังคบัของสหกรณ 

(2) ควบคุมให มีการเก็บเงินคาหุนรายเดือน แจงยอดจํานวนหุน จายคืนคาหุน 

และชักชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงิน จายคืนเงนิฝาก และสงเสริมการรบัฝากเงินของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคําขอกู จายเงินกู จัดทําเอกสารเก่ียวกับเงินกูใหเปนไป

ตามแบบและระเบียบของสหกรณ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินคาหุน และเงินใหกูทุกหกเดือน   

พรอมกับแจงใหสมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่ กําหนดในระเบียบ 

ของสหกรณ รวมถึงกําหนดหนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาที่ของสหกรณ  ตลอดจน 

เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

 (7) เปนธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดใหมี ใบสําคัญ 

โดยครบถวน รับผิดชอบในการรับจายเงินของสหกรณใหเปนการถูกตอง รวบรวมใบสําคัญและเอกสาร 

ตาง ๆ เกี่ยวกับการเงินไวโดยครบถวน และเก็บรักษาเงินของสหกรณใหเปนไปตามที่ กําหนดไวใน

ระเบียบของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนตาง ๆ ของสหกรณใหถูกตอง

ครบถวนและเปนปจจุบัน 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปและรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงาน

ของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทําแผนงานและงบประมาณรายจายประจําปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอใหที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับอนุมัติ 

จากที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 

และประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ เวนแตกรณีซึ่งที่ประชุมน้ัน ๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
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(15) รักษาดวงตราของสหกรณ  และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพยสินตาง ๆ  

ของสหกรณใหอยูในสภาพอันดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทางราชการ ตามแบบและระยะเวลา 

ที่ทางราชการกําหนด 

(18) ค้ํ าประกันเงินกู ท่ีสหกรณกู ยืมจากกรมสงเส ริมสหกรณ  โดยรับผิดชอบ 

การค้ําประกันในฐานะสวนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  

ของสหกรณมอบหมาย หรือตามที่ควรกระทําเพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ขอ 100 การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ผูจัดการของสหกรณตองพนจากตําแหนง 

ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนนิการ 

(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ หรือมีลักษณะตองหามตามที่ขอบังคับ

และกฎหมายสหกรณกําหนด 

(4) อายุครบหกสิบปบริบูรณ  หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง สุดแตเงื่อนไขใด 

ถึงกําหนดกอน และใหพนจากตําแหนงในวันสิ้นปทางบัญชีที่อายุครบหกสิบปบริบูรณ 

(5) ถูกเลิกจาง 

(6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงใหเห็นเปนประจักษวา 

ไดกระทําการหรือละเวนการกระทําการใด ๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี 

แกประชาชนหรอืไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ขอ 101 การลาออกจากตําแหนงผูจัดการ ใหผูจัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณกอนวันที่จะออก

ไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  

ขอ 102 การแตงตั้งผูรักษาการแทนผูจัดการ ถาตําแหนงผูจัดการวางลง และยังไมไดแตงตั้ง

ใหผูใดดํารงตําแหนงแทน หรือเมื่อผูจัดการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดเปนคร้ังคราว ใหรองผูจัดการ 

หรือผูชวยผูจัดการ หรอืเจาหนาที่ของสหกรณตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการมอบหมายเปนผูรักษาการแทน 

ขอ 103 การเปลี่ยนผูจัดการ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนผูจัดการ ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ

ดําเนินการตองจัดใหมีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพยสินและหนี้สิน   

ตลอดจนจัดทํางบการเงินของสหกรณ เพ่ือทราบฐานะอันแทจริงกอนที่จะสงมอบงาน 

ขอ 104 เจาหนาท่ีของสหกรณ  นอกจากตําแหนงผู จัดการแลว สหกรณอาจจัดจาง 

และแตงตั้งเจาหนาท่ีอื่นตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มีลักษณะ
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ตองหามตามขอ 74 ((1) (2) (3) (4) หรือเปนที่ปรึกษาสหกรณหรือเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ  

ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ 

 

หมวด  10 

ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 105 ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิมีความรู

ความสามารถและเหมาะสมเปนที่ปรึกษาของสหกรณ เพื่อใหความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไป

ของสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบของสหกรณ 
 ผลประโยชนและคาตอบแทนหรือคาใชจายที่มีชื่อเรียกเปนอยางอื่น ของผูทรงคุณวุฒิที่เปน            

ที่ปรึกษาซึ่งจะตองไดรับใหอยูภายใตงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตอที่ประชุมใหญ และจะตองแสดง

ไวในรายงานประจําปและเสนอตอที่ประชุมใหญทราบเปนรายบุคคล 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ข อ 106 ผู ตรวจสอบกิ จการ ให ที่ ป ระชุ ม ใหญ เลื อกตั้ งสมาชิ กห รือบุ คคลภายนอก 

ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเปนผูที่มีคุณวุฒิความรูความสามารถในดานการเงิน การบัญชี                       

การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร การสหกรณ  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติ 

เปนผูผานการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรอง

หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ  

เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ จํานวนสองคน 

กรณีเลือกคณะผูตรวจสอบกิจการ ใหมีประธานคณะหนึ่งคน มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

ใหบรรลุ วัตถุประสงคในการตรวจสอบกิจการ และใหประกาศชื่อประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 

ใหท่ีประชุมใหญทราบดวย 

ขอ 107 ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการดําเนินการประกาศ

ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเปนลายลักษณอักษรใหสมาชิกทราบกอนวันประชุมใหญ และใหประกาศ 

รับสมัครบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการกอนวันประชุมใหญ และพิจารณาคัดเลือก                    

ผูตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด             

เพ่ือนําเสนอชื่อผูที่ผานการคัดเลือกเสนอใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งตามประกาศ โดยผูสมัครเขารับการ

เลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตองแสดงตนตอที่ประชุมใหญดวย และใหผูที่ไดรับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด

เปนผูตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด               

ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเปนผูตรวจสอบกิจการสํารอง จํานวนหนึ่งคน  
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กรณีมีผูตรวจสอบกิจการคนใดตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการตามขอ 109 (2) (3) (4) 

หรือ (5) ใหผูตรวจสอบกิจการสํารองเขาปฏิบัติหนาที่ไดทันทีเทาระยะเวลาที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  

หรือจนกวาจะมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการใหม 

ขอ 108 การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลา

สองปบัญชีสหกรณ เมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาท่ีอยูตอไปจนกวาที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม 

ผูตรวจสอบกิจการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจจะไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ อีกได  

แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   

กรณีผูตรวจสอบกิจการขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการกอนครบวาระ ใหกําหนดระเบียบ

วาระการประชุมใหญเพ่ือเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ในคราวประชุมใหญครั้งแรกหลังจาก 

ผูตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหนง 

ของผูแทนตอเนื่องจากผูที่ตนมาดํารงตําแหนง   

ขอ 109 การขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการตองขาดจากการเปน              

ผูตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) พนจากตําแหนงตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือยื่นตอประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

และใหมีผลวันท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผูตรวจสอบกิจการซึ่งเปนบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล   

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด   

ขอ 110 อํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการมีอํานาจหนาท่ีตรวจสอบการ

ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ ทั้งดานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และดานปฏิบัติการ               

ในการดําเนินธุรกิจตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของสหกรณ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน 

การรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศของสหกรณ และการตรวจสอบในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีเพ่ือใหเปนไปตามแบบและรายการ 

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อใหขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ

ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ 
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(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณขอบั งคับ  และระเบียบของสหกรณ  รวมทั้ งคําสั่ งนายทะเบียนสหกรณ  

สํานักงานสหกรณจังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ กําหนดใหตองปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพยสินของสหกรณ 

วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพการใชทรัพยสินของสหกรณ  เพ่ือใหการใชทรัพยสิน 

เปนไปอยางเหมาะสมและคุมคา   

(5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ ในการพิจารณาแกไข 

ขอสั ง เกตหรือขอบกพรองเก่ียวกับการดําเนินงานที่ ได รับแจงจากสํานักงานสหกรณ จังหวัด  

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ หรือผูสอบบัญชี 

    (6) กําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะดาน                      

ในเรื่องดังตอไปนี้ดวย 

                          (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบ 

และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ ย วกับการเป ด เผยรายการในงบการเงินของสหกรณ 

เปนไปโดยถูกตอง และไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนํา แนวปฏิบัติ 

ที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ตรวจสอบการจัดทํารายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินครบถวน 

และไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบเปนประจําทุกเดือน รวมทั้งไดมีการจัดสงขอมูลรายงานทางการเงิน

ตามแบบและรายการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                          (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบ

การวางกลยุทธดานการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายและการวางกลยุทธการบริหารความเสี่ยง เชน ความเสี่ยง

ดานสินเชื่อ ความเสี่ยงดานการลงทุน ความเสี่ยงดานสภาพคลอง ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ เปนตน 

เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงของสหกรณเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว 

                          (6.3) ตรวจสอบการบริหารดานสินเชื่อ ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบ

และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการใหสินเชื่อประเภทตาง ๆ ของสหกรณเปนไปตามนโยบาย

ดานสินเชื่อท่ีวางไว สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากการที่ลูกหน้ีไมสามารถ

ชําระหนี้ไดตามกําหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธและระบบปฏิบัติการเปนไปตามนโยบาย 

ดานสินเชื่อและหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 

                          (6.4) ตรวจสอบการบริหารดานการลงทุน ใหคณะผูตรวจสอบกิจการ

ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายดานการลงทุน การลงทุน 

ของสหกรณตองอยูภายใตนโยบายที่กําหนดและเปนไปตามกฎหมายสหกรณ และไดดําเนินการ 

ภายใตเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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                          (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคลอง ใหคณะผูตรวจสอบกิจการตรวจสอบ

และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับการกําหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหาร

ความเสี่ยงดานสภาพคลองของสหกรณ การดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรอง 

ที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝาฝนกฎหมายสหกรณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ การฝาฝน

ระเบียบ คําสั่งนายทะเบียนสหกรณ คณะผูตรวจสอบกิจการตองเปดเผยไวในรายงานผลการตรวจสอบ

กิจการและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณและที่ประชุมใหญ 

ขอ 111 การรายงานผลการตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบกิจการมีหนาที่รายงานผลการตรวจสอบ 

เปนลายลักษณอักษรประจําเดือนและประจําป เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอสังเกตขอเสนอแนะ 

ที่เปนประโยชน และเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจงผลการตรวจสอบประจําเดือนที่ผานมา                

เขารวมประชุมใหญ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณดวย 

กรณีพบวามีเหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณหรือสมาชิก หรือสหกรณมีการปฏิบัติ

ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ มติ

ที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ ท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสมาชิกหรือสหกรณอยางรายแรง  

ใหแจงผลการตรวจสอบกิจการตอคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแกไข และใหจัดสงสําเนา

รายงานดังกลาวตอสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ และสํานกังานสหกรณจังหวัดโดยเร็ว 

ใหผูตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกต และใหรายงานผล                  

การติดตามการแกไขขอบกพรอง ขอสังเกตของสหกรณไวในรายงานผลการตรวจสอบกิจการดวย 

ขอ 112 ความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการ กรณีผูตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน                

การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเปนเหตุใหสหกรณไดรับ

ความเสียหาย ผูตรวจสอบกิจการตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ หรือหากตรวจพบ

ขอบกพรองของสหกรณตองแจงใหคณะกรรมการดําเนินการทราบโดยเร็ว และผูตรวจสอบกิจการ 

ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายอันจะเกิดแกสหกรณดวยเหตุไมแจงน้ัน 

การพิจารณาความรับผิดของผูตรวจสอบกิจการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญ 

ขอ 113  สหกรณมีหนาที่ตอผูตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 

(1) อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือแกผูตรวจสอบกิจการ ในการใหคําชี ้แจง

ตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งจัดเตรียมขอมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 

ของสหกรณ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบกิจการ 
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(2) กํ าหนดระเบี ยบวาระการประชุมให ผู ต รวจสอบกิจการรายงานผล                      

การตรวจสอบกิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญใหผูตรวจสอบกิจการเขารวมประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณทุกครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามขอสั งเกตและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ  

เพื่อใหการดําเนินกิจการของสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบัของสหกรณ 

 

หมวด 11 

การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

ขอ 114 การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ตองกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญเปนเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจง             

ไปยังสมาชิกพรอมหนังสือแจงระเบียบวาระการประชุมใหญ 

(2) คณ ะก รรม การดํ า เนิ น ก ารจะ เส น อว าระแ ก ไข เพิ่ ม เติ ม ข อ บั งคั บ ได  

เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยมติใหแกไข

เพ่ิมเติมขอบังคับนั้น ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยูทั้งหมด 

ในขณะนั้น   

กรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกหรือผูแทน

สมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ 

กอนการประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทําได โดยตองระบุขอความ               

ท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมนั้นพรอมดวยเหตุผล 

(3) การพิ จารณ าวาระการแก ไข เพ่ิ ม เติมขอ บั ง คับ  ให กระ ทํ าไดแต เฉพ าะ 

ในการประชุมใหญที่มีองคประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกท้ังหมด  

หรอืมีองคประชุมไมนอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณ ี

(4) ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนแลว หากยังไมไดกําหนดระเบียบ 

หรือคําสั่งใหสอดคลองกัน ก็ใหนําความที่ไดกําหนดไวในขอบังคับแลวนั้นมาบังคบัใช และใหผูเก่ียวของ

ถือปฏิบัต ิ

 

หมวด 12 

ขอเบ็ดเสร็จ 
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ขอ 115 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ 

เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับน้ี และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบวาดวยการรบัเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ 

(2) ระเบียบวาดวยการรบัเงินฝากจากสหกรณอื่น 

(3) ระเบียบวาดวยการรบัฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 

(4) ระเบียบวาดวยการรบัฝากเงินจากนติิบุคคลอ่ืน 

(5) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

(6) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสหกรณอ่ืน 

(7) ระเบียบวาดวยการโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 

(8) ระเบียบวาดวยการรบัจายและเก็บรกัษาเงิน 

(9) ระเบียบวาดวยเจาหนาที่และขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

(10) ระเบียบวาดวยการใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 

(11) ระเบียบวาดวยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(12) ระเบียบวาดวยการตรวจสอบและแกไขปญหาหรือขอรองเรียนของสมาชิก  

(13) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพ่ือสะดวก 

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ 

ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

กอนจึงจะใชบังคับได  

สวนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใชแลว ใหสงสําเนาใหนายทะเบียน

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ 116 การดําเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก 

หรือเสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 115 (5) (6)  

แตมิไดรับชําระตามเรียก คณะกรรมการดาํเนินการตองรองทุกขหรือฟองคดีภายในกําหนดอายุความ 

ขอ 117 การตีความในขอบังคับ  ถ ามีปญหาเก่ียวกับการตีความในขอบั งคับขอใด  

ใหคณะกรรมการดําเนินการเสนอปญหานั้นตอนายทะเบียนสหกรณเพ่ือขอคําวินิจฉัย และใหสหกรณถือ

ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้น 

ขอ  118 ทรัพยสินของสหกรณ  การจําหนายอสังหาริมทรัพยของสหกรณตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูในขณะนั้นเปนเอกฉันท และตองไดรับความเห็นชอบ

จากที่ประชุมใหญดวย 
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การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญตามความในวรรคแรก ใหถือเสียงขางมากของสมาชิก 

หรอืผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ขอ 119 การจําหนายทรัพยสินเม่ือสหกรณตองเลิก เมื่อสหกรณตองเลิกและไดจัดการ 

ชําระบัญชีโดยจําหนายทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดท้ังจายคืนเงินรับฝากพรอมดวย

ดอกเบี้ยและชําระหนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาสหกรณมีทรัพยสินเหลืออยูเทาใด 

ใหผูชําระบัญชีจายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

(1) จายคืนเงินคาหุนใหแกสมาชิกไมเกินมูลคาหุนท่ีชําระแลว 

(2) จายเปนเงินปนผลตามหุนท่ีชําระแลว แตตองไมเกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ

กําหนด 

(3) จายเปนเงินเฉลี่ยคืนตามขอ 28 (2) 

เงินที่จายตามขอ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นตองไมเกินยอดรวมแหงจํานวนเงินกําไรสุทธิ 

ที่สหกรณหาได ในระหวางปที่เลิกสหกรณกับทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลท่ีถอนไปตามขอ 28 (4)  

ในปนั้น 

ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีก ใหโอนใหแกสหกรณอ่ืนหรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ตามมติของที่ประชุมใหญ หรือดวยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ในกรณี ท่ีไมอาจเรียก 

ประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

ขอ 120 ในกรณีที่ขอบังคับนี้มิไดกําหนดขอความเร่ืองใดไว ใหสหกรณรับบทบัญญัติ 

ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจนคําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ

มาใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับนี้ดวย 

 

บทเฉพาะกาล 
ขอ 121 นับแตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณถือใชอยูกอนวันท่ีขอบังคับนี้ 

ถือใช และไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ใหถือใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะไดกําหนดระเบียบ 

ขึ้นถือใชใหมตามขอบังคับนี้ 

 

     ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ

           (………………………………………………….) 

 

     ลงชื่อ…………………………………………………เลขานุการ 

           (………………………………………………….) 
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เหตุผล  ที่ตองยกเลิกขอบังคับเดิมและใชขอบังคับฉบับนี้แทน 
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