
ข้อบังคับ 
กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราภัฏหมู่บ้านจอมบึง  พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

--------------------------------------------- 
หมวด 1 

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ข้อ  1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
  ชื่อ   กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
 ประเภท  กลุ่มออมทรัพย์ 
  ที่ตั้งส านักงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ  2 วัตถุประสงค์  
กลุ่มออมทรัพย์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันด าเนิน

ธุรกิจเพ่ือประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง

อันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก 
(4) จัดหาทุนเพ่ือกิจการตามวัตถุประสงค์ 
(5) จัดให้มีเงินกู้ส าหรับสมาชิกตามข้อก าหนดอันสมควร 
(6)   ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวที่ต้องภัยพิบัติเกี่ยวกับอาชีพ 
(7) ด าเนินธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก 
 

หมวด 3 
ทุน 

 ข้อ  3  ทุน   
กลุ่มออมทรัพย์อาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ออกหุ้น 
  (2)  รับฝากเงินจากสมาชิก  
  (3)  สะสมทุนส ารองและทุนอื่น ๆ 
  (4)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 
 
 
 



หุ้น 

 ข้อ  4  การออกหุ้น  
กลุ่มออมทรัพย์ออกหุ้นได้โดยไม่จ ากัดจ านวน มีมูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 

 ข้อ  5  การถือหุ้น   
สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกเข้าที่เข้าเป็นสมาชิก และต้องถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 หุ้น และไม่เกินในอัตราร้อยละ 30 ของเงินเดือน 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกลุ่มออม
ทรัพย์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท าได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
  สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อ่ืนไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ในข้อ 34 และจะถอนคืนหุ้นใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
  เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนและเงินเพ่ิมค่าครองชีพ หรือเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงพนักงานราชการ
ตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานราชการ รวมถึงบ านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จ บ านาญ ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากทางราชการด้วย 
   
 ข้อ  6 การส่งค่าหุ้นรายเดือน  

การส่งค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้ราย
เดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน หรือสิทธิพึงมีพึงได้ได้เป็นเงินใด ๆ ของสมาชิก 
  เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 
 ข้อ  7  การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน   

สมาชิกที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 150,000  บาท จะงดส่งค่าหุ้นราย
เดือนหรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ  8 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น    
กลุ่มออมทรัพย์จะแจ้งยอดจ านวนหุ้นที่สมาชิกถือให้สมาชิกแต่ละทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 



หมวด  4 
การด าเนินงาน 

       ข้อ  9  การลงลายมือชื่อแทนกลุ่มออมทรัพย์  
  การลงลายมือชื่อให้มีผลผูกพันกับกลุ่มออมทรัพย์ เว้นแต่ก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้องบังคับนี้ 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งกลุ่มออมทรัพย์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้การจ านองซึ่ง    
กลุ่มออมทรัพย์เป็นผู้จ านอง การถอนเงินฝากของกลุ่มออมทรัพย์และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลงลายมือชื่อ
ของประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากท่ีกล่าวไว้ในข้อ (1) ข้างบนนี้ จะต้อง
ลงลายมือชื่อของประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
     

วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 
ข้อ  10 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน 
 คณะกรรมการด าเนินการอาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของกลุ่มออมทรัพย์

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน 
 
ข้อ  11 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
 กลุ่มออมทรัพย์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วค้ าสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงินหรือโยวิธีอ่ืนใด

ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมและค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 10 
 

การรับฝากเงิน 
ข้อ  12 การรับฝากเงิน 
 กลุ่มออมทรัพย์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจ าจากสมาชิกได้ 
 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ว่าด้วยเงินฝาก

ออมทรัพย์หรือฝากประจ านั้นให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ 
 

การให้เงินกู้ 

 ข้อ 13 การให้เงินกู้แก่สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์    
  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม ข้อบังคับนี้ 
  ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หรือหลักประกันส าหรับ
เงินกู้ล าดับแห่งการให้เงินกู้เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้และข้อก าหนดอ่ืน ๆ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดของคณะกรรมการด าเนินการ 
  สมาชิกซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์นี้ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



 ข้อ 14 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  
เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์

ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  ให้คณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความ   
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 
 ข้อ 15  ประเภทและจ ากัดแห่งเงินกู้  

กลุ่มออมทรัพย์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจ ากัดดังต่อไปนี้ 
  (1)  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้กรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจ าเป็น รีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ 
  (2)  เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินส าหรับใช้จ่าย เงิน เพ่ือการอัน
จ าเป็นประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ 
  (3)  เงินกู้พิเศษ เมื่อกลุ่มออมทรัพย์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจ านวนวงเงินเกินกว่าที่
สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญ (ตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนี้) คณะกรรมการด าเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู้ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่ก าหนด 
 
 ข้อ 16 ดอกเบี้ยเงินกู้  

ให้กลุ่มออมทรัพย์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกในอัตราตามไม่เกินร้อยละ
แปดต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 

 
 ข้อ 17  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  

ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีก าหนด และ
เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขและน าส่ง
ในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และคณะกรรมการด าเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1)  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น 
  (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  (4) เมื่อค้างส่งเงินช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  



  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนตามท่ีผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อกลุ่มออมทรัพย์ก็ได้ 
 
 ข้อ 18 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  

ผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กลุ่มออมทรัพย์ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อกลุ่มออมทรัพย์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 39) 
 

การฝากหรือการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์ 

 ข้อ 19 การฝากหรือการลงทุนของกลุ่มออมทรัพย์ 
เงินของกลุ่มออมทรัพย์นั้น กลุ่มออมทรัพย์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ โดยให้ค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่กลุ่มออมทรัพย์หรือสมาชิก
จะได้รับ 
 

การเงินและการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ 

 ข้อ 20 การบัญชีของกลุ่มออมทรัพย ์ 
ให้กลุ่มออมทรัพย์จัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป วันสิ้นปีทางบัญชีของ        

กลุ่มออมทรัพย์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี 
 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้กลุ่มออมทรัพย์จัดท างบดุล รวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน ตามหลัก   

การบัญชีรับรองท่ัวไป 
 
ข้อ 21 การเสนองบดุลและงบก าไรขาดทุนต่อท่ีประชุมใหญ ่ 

ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล ซึ่งนักบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเก้าสิบวันนับทั้งแต่สิ้นปีทางบัญชี 

 ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีซึ่ งแสดงผลการด าเนินงานของ          
กลุ่ม      ออมทรัพย์ที่ประชุมใหญ่ด้วย  
  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์กับงบดุลไว้ที่
ส านักงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือให้สมาชิกขอตรวจดู 
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 

            ข้อ 22  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  
  เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่า
กลุ่มออมทรัพย์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิหรือตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นควร  
  ก าไรสุทธิประจ าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 



  (1)  เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราร้อยละแปดแห่งค่าหุ้นที่ช าระ
แล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
  ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช าระต่อกลุ่มออมทรัพย์ภายในวันที่
เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกช าระต่อกลุ่มออมทรัพย์ 
หลังวันที่เจ็ดของเดือน กลุ่มออมทรัพย์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 แห่งค่าดอกเบี้ยที่ช าระแล้วของ
สมาชิกแต่ละคน หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
  (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของกลุ่มออมทรัพย์ไม่เกินร้อยละสิบของ     
ก าไรสุทธิ 
  (4) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิหรือตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร 
  (5)  เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส านักงานหรือกองทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่กลุ่ม    
ออมทรัพย์ 
  (6)  ก าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นเงินส ารองทั้งสิ้น 
 

เงินส ารอง 

 ข้อ 23 ที่มาแห่งเงินส ารอง  
นอกจากจัดสรรจากก าไรสุทธิตามข้อ 22 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มี           

ผู้ยกให้แกก่ลุ่มออมทรัพย์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ก าหนดว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ใหส้มทบเป็นเงินส ารองทั้งสิ้น 
  อนึ่ ง จ านวนเงินซึ่งกลุ่มออมทรัพย์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจน         
พ้นก าหนดอายุความ ก็ให้สมทบจ านวนเงินนั้นเป็นเงินส ารอง 
  ก าไรสุทธิประจ าปีของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อ 22 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใด ไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้น้อยลง
ก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นเงินส ารองทั้งสิ้น 
 
 ข้อ 24  สภาพแห่งทุนส ารอง  

เงินส ารองย่อมเป็นของกลุ่มออมทรัพย์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
  เงินส ารองนี้จะถอนได้ก็แต่เพ่ือชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพ่ือกิจกรรม       
อันจ าเป็นที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบด าเนินการ 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอ่ืน ๆ 

 ข้อ 25 ทะเบียน และบัญชี 
ให้กลุ่มออมทรัพย์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น และทะเบียนอ่ืน ๆ ตลอดจนสมุดรายงาน

การประชุม และบัญชีตามแบบที่นายทะเบียนกลุ่มออมทรัพย์ก าหนด และตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น 



สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ ส านักงานของกลุ่มออมทรัพย์       
ในระหว่างเวลาที่ท างาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ ของสมาชิกรายอ่ืน
ไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการก่อน 

 
  การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม 

 ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี 
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยนักบัญชีที่ได้รับ  

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 

ข้อ 27 การตรวจตราควบคุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ

ด าเนินการมาชี้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการกลุ่มออมทรัพย์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือ
รายงานการประชุมได้ทั้งอาจเรียกและเข้าประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจน
ตรวจสอบสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสารและใบส าคัญต่าง ๆ ของกลุ่มออมทรัพย์ได้ 

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อ านวยความสะดวกและชี้แจงข้อความใน   
เรื่องเก่ียวกับกิจการของกลุ่มออมทรัพย์ให้ทราบตามประสงค์ 
  

หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ 28 สมาชิก  
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นี้คือ 

  (1)  ผู้ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 ข้อ 29 คุณสมบัติของสมาชิก  

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 
  (2)  เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 หรือข้าราชการบ านาญ    
หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ หรือลูกจ้างประจ า หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ
หรือบุคลากรเงินรายได้ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง         
  (4)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
   
 
 
 
 



 ข้อ 30  การเข้าเป็นสมาชิก  
ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงกลุ่มออมทรัพย์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 

  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณา ปรากฎว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 29 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก  
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
   
 ข้อ 31  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
   ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่กลุ่มออมทรัพย์คนละ 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของกลุ่มออมทรัพย์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 
 ข้อ 32 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก  

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
และช าระค่าหุ้นตามข้ออบังคับของกลุ่มออมทรัพย์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
  สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของกลุ่มออมทรัพย์ทุกประการ 
 
 ข้อ 33  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้กลุ่มออมทรัพย์ทราบภาย   
ในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 34 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  
สมาชิกจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่

กลุ่มออมทรัพย์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้กลุ่มออมทรัพย์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้       
ต้องท าตามแบบพินัยกรรม 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท าไว้แล้ว ก็ต้องท า
เป็นหนังสือตามแบบดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้กลุ่มออมทรัพย์ถือไว้ 
  เมื่อสมาชิกตาย กลุ่มออมทรัพย์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล และดอกเบี้ยบรรดา
ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คือให้แก่บุคคล       
ที่ได้น าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจ านวนดังกล่าว
นั้นทั้งนี้ตามที่ข้อก าหนดในข้อ 40  
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 

 ข้อ 35 การขาดจากสมาชิกภาพ  
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 

  (1)  ตาย 
  (2)  ลาออก 



  (3) วิกลจริต 
  (4)  ต้องค าพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5)  ถูกออกจากราชการ โดยมีความผิด  
  (6)  ถูกให้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์ (ตามข้อ 37) 
 
 ข้อ 36 การลาออกกลุ่มออมทรัพย์  

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อกลุ่มออมทรัพย์ในฐานะผู้กู้  หรือผู้ค้ าประกันอาจลาออกจาก     
กลุ่มออมทรัพย์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจาก     
กลุ่มออมทรัพย์ได ้
 
 ข้อ 37 การให้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์ 

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้ง
แรกตามข้อ 32 
  (2) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดขาดส่งรวมถึงถึงหกงวด      
ภายในหนึ่งปี ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3) น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
  (5) ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามเดือน หรือผิดนัดการ     
ส่งงวดช าระหนี้ดังว่านั้น เมื่อถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่กลุ่มออมทรัพย์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก    
หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อกลุ่มออมทรัพย์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน     
ในหนี้สินต่อกลุ่มออมทรัพย์อยู่แล้ว 
  (7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ หรือมติของกลุ่มออมทรัพย์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็น
เหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อกลุ่มออมทรัพย์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 
  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้  และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการ 
ที่อยู่ในที่ประชุมแล้ว  ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์ 
   
 ข้อ 38 การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน  

ในกรณีที่สมาชิกออกจากกลุ่มออมทรัพย์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน 

 
 
 
 



 ข้อ 39 สมาชิกทีโ่อน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ โดยไม่มีความผิดเว้นแต่ออกเพราะตาย        

หรือวิกลจริต หรือต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากกลุ่มออมทรัพย์ ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ 
โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้  สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ได้ตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของกลุ่มออมทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 

 
 ข้อ 40  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 35 (1), (2), (3) นั้น กลุ่มออมทรัพย์
จะจ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกมีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้ จะเรียกให้กลุ่มออมทรัพย์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ส าหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมมีมติให้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้น กลุ่มออมทรัพย์จะจ่ายให้ตามข้อก าหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนี้และใน
ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ 
  ถ้าในปีใด  จ านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ  
แห่งทุนเรือนหุ้นของกลุ่มออมทรัพย์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่าย
คืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 29 (3) โดยไม่มี
ความผิดนั้น คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 35 (4) กลุ่มออมทรัพย์จะจ่ายค่าหุ้น   
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์คืนให้
ตามกฎหมายล้มละลาย 
  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 35 (5), (6) นั้น กลุ่มออมทรัพย์     
จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในกลุ่มออมทรัพย์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากกลุ่มออมทรัพย์ หรือหาก
สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่
ได้พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น กลุ่มออมทรัพย์จะจ่ายให้         
ตามระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ 
   

ข้อ 41  การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อกลุ่มออมทรัพย์  
ในการจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกตามข้อ 40 นั้น กลุ่มออมทรัพย์มีอ านาจหักจ านวนเงิน

ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อกลุ่มออมทรัพย์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์ 

 ข้อ 42 ความรับผิดของสมาชิก  
สมาชิกต้องรับผิดเพ่ือหนี้สินของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้          

ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 



 
หมวด 6 

การประชุมใหญ่ 

 ข้อ 43 การประชุมใหญ่สามัญ  
ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง

บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ 
  สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด ลงลายมือชื่อท าหนังสือ
ร้องขอเพ่ือการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการด าเนินการให้ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และ             
ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้องขอ 
   
 ข้อ 44 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  

เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้กลุ่มออมทรัพย์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่
จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน อาจแจ้ง
ล่วงหน้าได้ตามสมควร  

 
 ข้อ 45 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  

สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมใหญ่ได้เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ 
องค์ประชุมใหญ่ของกลุ่มออมทรัพย์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

สมาชิกท้ังหมด  
  ในการประชุมใหญ่สมาชิกจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 
 ข้อ 46 อ านาจหน้าที่ของท่ีประชุมใหญ่  

ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของ    
กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากกลุ่มออมทรัพย์  
  (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
  (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  
  (5) รับทราบแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (6) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (7) ก าหนดรูปการซึ่งกลุ่มออมทรัพย์คิดจะท าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 



หมวด 7 
คณะกรรมการด าเนินการ  

ข้อ 47 คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
   1. รองอธิการบดี ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
    2. ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 
    3. หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ 
    4. สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่ งประเภทผู้บริหาร 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะครุศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
   5. สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้ บริหาร 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
และคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
    6. สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บ ริหาร 
และพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร สังกัดคณะมนุษยศาตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิต ซึ่งได้รับเลือกตั้ง
จากสมาชิก จ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 

7. สมาชิกที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งวิชาการ ต าแหน่งประเภททั่วไป 
วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 
ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกจ านวน 3 คน เป็นกรรมการ 
    8. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญ ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก
ทั้งหมดจ านวน 1 คน เป็นกรรมการ 
    9. สมาชิกที่เป็นบุคลากรเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกจ านวน 1 คน เป็น
กรรมการ 

    การได้มาซึ่งกรรมการตามข้อ (4) (5) (6) (7) (8) และ (9) โดยการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งหรือโดยให้
สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อโดยได้รับการยินยอมจากผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

 
 ข้อ 48 อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 

(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และควบคุ มการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ 

3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามกลุ่มออมทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 

4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ 

 



 (ข)  กรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ควบคุมดูแลการด าเนินการทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
ออมทรัพย์ 

2) ด าเนินการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย 

 
ข้อ 49 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง 

  คณะกรรมการด าเนินการนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้ มีก าหนดเวลาสองปี และสามารถได้รับ   
การเลือกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งได้ใหม่อีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสามวาระติดต่อกันไม่ได้ ยกเว้น
คณะกรรมการด าเนินการโดยต าแหน่ง ถ้าเมื่อครบก าหนดแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   
ชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมกาด าเนินการชุดเดิมอยู่ในต าแหน่งไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดใหม ่
 
 ข้อ 50  การพ้นจากต าแหน่ง  

คณะกรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2)  ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (3)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายคน 
   
 ข้อ 51 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  

ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการด าเนินการ   
ที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ด าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
แทนในต าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม 
กรรมการด าเนินการที่ด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุมด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุม
ใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว  
  ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้นเป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มี
การประชุมใหญ่ เพ่ือเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ   
ขึ้นท าหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
  กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในต าแหน่ง    
ได้เพียงเท่าก าหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 
 
 ข้อ 52 การประชุมและองค์ประชุม  

ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า    
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 



 ข้อ 53 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ  
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของกลุ่มออมทรัพย์ ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้ 
               (1) ด าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของกลุ่มออมทรัพย์ 
  (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของ
กลุ่มออมทรัพย์ 
  (3)  พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุล งบก าไรขาดทุน และ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (4)  เสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  (5)  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  

หมวด 8 
ข้อเบ็ดเตล็ด 

ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์ 

 ข้อ 54 ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย ์ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไป       

ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานกลุ่มออมทรัพย์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก   
  (2)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
  (3)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  (4)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  (5)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพ่ือสะดวก 
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ 
 
 ข้อ 55  การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือกลุ่มออมทรัพย์ต้องเลิก   

เมื่อกลุ่มออมทรัพย์ต้องเลิก และได้จัดการช าระบัญชีโดยจ าหน่ายทรัพย์สิน ตลอดทั้งจ่ายคืน
เงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ของกลุ่มออมทรัพย์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สิน
เหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช าระบัญชีจ่ายตามล าดับดังต่อไปนี้ 
  (1)  จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว 
  (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละสิบต่อปี 
  เงินที่จ่ายตามข้อ (2) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิที่หาได้     
ในระหว่างปีที่เลิกในปีนั้น 

ถ้ายั งมีทรัพย์สิน เหลืออยู่ อีกให้ โอนให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้ านจอมบึ งเพ่ือ           
การสาธารณประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 

 



 ข้อ 56  ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการที่จะวินิจฉัยชี้ขาด 

 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 57  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้ 
(1) ให้คณะกรรมการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับถือ

ใช้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
(2) ระเบียบใดซึ่งกลุ่มออมทรัพย์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดกับข้อบังคับนี้

ให้ถือใช้ต่อไป 
   

  ข้อ 58  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


