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หน้า 1

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 59/2563
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
-------------------------------------กรรมการมาประชุม
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
3. นายวินัย หลำวรรณะ
4. นายพรเทพ คุรุเมธากร
5. นายณัฐพล นุชอุดม
6. นายกำจัด สุวรรณปาล
7. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
8. นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
9. ดร.สุชาติ ใจสถาน
10. นายไพฑูรย์ คงเทียน
11. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
12. นางชูศรี พุทธเจริญ
กรรมการไม่มาประชุม
1. นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
2. นายสมเจต พูลมา
3. ดร.ธีระ แทนศิริ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
หน้า 2

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
---------------------------------สมาชิกผู้มาประชุม
สมาชิกทั้งหมด

จำนวน 200 คน
จำนวน 9,781 คน

กรรมการมาประชุม 12 ท่าน ตามลายมือชื่อผู้มาประชุมครั้งนี้
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
3. นายวินัย หลำวรรณะ
4. นายพรเทพ คุรุเมธากร
5. นายณัฐพล นุชอุดม
6. นายกำจัด สุวรรณปาล
7. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
8. นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
9. ดร.สุชาติ ใจสถาน
10. นายไพฑูรย์ คงเทียน
11. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
12. นางชูศรี พุทธเจริญ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้า 3

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
2. นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
3. นายสุรัตน์ รื่นเริง
4. นายโพโรจน์ ตันเจริญ
5. นายสมชาย ทองสุทธิ์
7. นายพีระเดช เดชศราเดโช
11. นายศิวพงศ์ วัชระกิติพงศ์
12. นางสาวสุนิษา ยามี
13. นางสาวสุธิดา คลีพิมาย

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ผู้บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อสมาชิ กมาครบองค์ป ระชุ ม แล้ ว นายอิ ท ธิพั ท ธ์ ธี ระวรรณสาร ประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ปี 2564
1. คณะกรรมการดำเนิ น การ ชุดที่ 59 จำนวน 15 คน มีกรรมการดำเนิน การที่ ครบวาระการดำรง
ตำแหน่งครบวาระแรก และดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกัน จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้
1.1 กรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ และเป็นการพ้นจาก
ตำแหน่งในวาระแรก จำนวน 3 คน ได้แก่
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
1 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
2 นายวินัย หลำวรรณะ
3 นายอดิศักดิ์ กลิน่ จันทร์

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

1.2 กรรมการดำเนิ นการที่ พ้นจากตำแหน่ ง เนื่ องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ และเป็นการพ้นจาก
ตำแหน่งสองวาระติดต่อกัน จำนวน 5 คน ได้แก่
ลำดับที่
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
นายพรเทพ คุรุเมธากร
นายสมเจต พูลมา
นางชูศรี พุทธเจริญ
ดร.สุชาติ ใจสถาน
ดร.ธีระ แทนศิริ

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2. ข้ อบั งคั บ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ครู ส มุ ท รปราการ จำกั ด แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 7) พ.ศ. 2563 ข้ อ 68
คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
หน้า 4

กรรมการดำเนิ น การอี ก สิ บ สี่ ค น ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ งจากสมาชิ ก แต่ ล ะหน่ ว ยงาน โดยให้ ป ฏิ บั ติ เป็ น ไป
ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563
ให้ กรรมการดำเนิ น การเลื อกตั้ งในระหว่างกัน เองขึ้ น ดำรงตำแหน่ งรองประธานกรรมการคนหนึ่ ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่งและ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน สองวาระติดต่อกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครเลือกตั้งและการสรรหาเป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุ คคลที่จะได้รั บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563 ได้กำหนดแนวทางในการสรรหากรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้
“ข้อ 5 คณะกรรมการดำเนินการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการ
จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน
ผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเพื่ อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหนึ่งต้อง
เป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาตามข้อ 6
ข้อ 6 ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และ
กรรมการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ ในการดำเนิ นการสรรหาคณะกรรมการดำเนิ นการ ให้ กำหนดจำนวน
กรรมการจากเขตสรรหา ดังนี้
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้ว ย กรรมการตามสัดส่ ว นของ
จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 8 วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ”
4. สหกรณ์ ฯ ได้ ป ระกาศรั บ สมั ค รผู้ ส มั ค รรับ เลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการดำเนิ น การ จำนวน 8 ตำแหน่ ง
โดยกำหนดให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้สมาชิกลงคะแนน
เลือกตั้งโดยวิธีลับ ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และวันที่ 19 ธันวาคม 2563 (เลือกตั้งทั่วไป) ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น
จำนวน 16 คน ดังนี้
เขตสรรหาที่ 1 หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประถมอำเภอพระประแดง ประถมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่เกินจำนวน 1 คน)
ผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นายสมชาย พึ่งอิ่ม
2
นายธีรพล โพธิเ์ มือง

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองมหาวงก์
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 1

หน้า 5

เขตสรรหาที่ 1 หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดมัธยม
และบำนาญมัธยม อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และข้า ราชการหรือ
บุ คลากรทางการศึก ษาสั งกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษามั ธ ยมศึก ษา เขต 6 (ลงคะแนนสรรหากรรมการ
ไม่เกินจำนวน 1 คน)
ผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นายวุฒิชัย วันทมาตย์
2

นายวรพจน์ สิงหราช

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6

เขตสรรหาที่ 1 หน่วยสมาชิกที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นครู หรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนั กงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ ที่เคยเป็ น ครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากโรงเรียนในสั งกั ด
สำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ลงคะแนน
สรรหากรรมการ ไม่เกินจำนวน 1 คน)
ผู้สมัคร
ชือ่ – นามสกุล
หมายเลข
1
นางวาทินี สุธนรักษ์
2
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมไฉไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี

เขตสรรหาที่ 1 หน่วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองสมุ ทรปราการ อำเภอพระประแดง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่เกินจำนวน 1 คน)
ผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นางธัญญธร เหมือนเดช
2

นายเอกพจน์ กันภัย

ตำแหน่ง
ข้าราชการบำนาญเทศบาลนครสมุทรปราการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต
ม.รามคำแหง) เทศบาลเมืองปากน้ำ
สมุทรปราการ

เขตสรรหาที่ 2 หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอบางพลีประถมอำเภอบางบ่อ ประถมอำเภอบางเสาธง บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ และ
ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
(ลงคะแนนสรรหากรรมการ ไม่เกินจำนวน 3 คน)

หน้า 6

ผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นายเมธชนัน เสืออากาศ
2
นางวาสนา แจ่มเจริญ
3
4
5
6

นายนิวัตรชัย วรรณชาลี
นายวินัย หลำวรรณะ
นายอำนาจ สมบุญ
นายชัชวาล คำเซ่ง

ตำแหน่ง
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 2
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
สพป.สป. เขต 2
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 2
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 2
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 2

เขตสรรหาที่ 2 หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยมอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง (ลงคะแนนสรรหากรรมการ
ไม่เกินจำนวน 1 คน)
ผู้สมัคร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลข
1
นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์
2
นายสมพงษ์ หงษา

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
ข้าราชการบำนาญ สพป.สป. เขต 1

5. สหกรณ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการดำเนิ น การแทนตำแหน่ ง ที่ ว่ า ง จำนวน 8 ตำแหน่ ง
โดยเลื อ กตั้ ง ล่ ว งหน้ า เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2563 และเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2563
ซึ่งปรากฏผลการเลือกตั้งตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการสรรหากรรมการสหกรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน
8 คน ประจำปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารประกอบ)
ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ครูส มุ ท รปราการ จำกัด ว่าด้ว ยการสรรหาบุ ค คลที่ จ ะได้ รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2563
“ข้อ 28 ให้ ป ระธานกรรมการในที่ ป ระชุ มใหญ่ เสนอชื่ อผู้ ที่ ได้ รับ การสรรหาตามระเบี ย บนี้
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ งเป็ น ประธานกรรมการดำเนิ น การ และกรรมการดำเนิ น การ ในการ
ดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ”
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ โปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

เห็นชอบเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 60/2564

หน้า 7

หน้า 8

หน้า 9

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553
ข้อ 75 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมี อำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
ข้อ 67 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ การจั ดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่า ยประจำปี 2564 สอดคล้ องกับ แผน
กลยุ ท ธ์ พ.ศ.2562 – 2564 คณะกรรมการดำเนิ น การชุ ด ที่ 59 ในการประชุ ม ครั้ งที่ 23/2563 เมื่ อ วั น ที่
9 ธันวาคม 2563 จึงขอเสนอแผนงานและงบประมาณ ดังนี้

หน้า 10

หน้า 11

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
 ติดต่อประสานงานวิทยากร
 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
 จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร
ประกอบการอบรม อาหาร
 ดำเนินการอบรม
 สรุปผลการอบรม

2. อบรมอาชีพ
 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้าน
เสริมเพิม่ รายได้
วิชาชีพเสริมแก่สมาชิก
ลดค่าใช้จ่าย
 เพือ่ สร้างโอกาสและทางเลือกในการ
แก่สมาชิกสหกรณ์ ประกอบอาชีพเป็นการเพิม่ รายได้และ
ออมทรัพย์ครู
ลดรายจ่ายในครัวเรือน
สมุทรปราการ
 เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกพึ่งตนเอง
จำกัด
ตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดำเนินการ
 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
 วางแผนงานประชุมทุกเดือน
จัดทำสารสัมพันธ์ประจำเดือน
 ประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อ Social และ
SMS ประจำเดือน
 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ฯ
 จัดทำAnimationสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
 จัดทำสติ๊กเกอร์โลโก้ไลน์เพื่อให้
สมาชิกรับทราบข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

1. ประชาสัมพันธ์  เพื่อให้สมาชิก ได้รับข้อมูล
ก้าวไกล
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
 เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบั สมาชิก
มั่นใจและศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ
 เพื่อให้สมาชิกได้รบั ความพึงพอใจต่อ
การบริการที่ดีดา้ นข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างรวดเร็ว

ชื่อโครงการ

ข้อเสนอ
โครงการ ประจำปี 2564
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ

ธ.ค.63 – พ.ย.64

ระยะเวลา

ก.พ.64 - พ.ค.64
สมาชิกสามัญ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมวิชาชีพ
ประมาณ 240
คน จำนวน 2 รุ่น
รุ่นละ 120 คน
ต้องเข้าร่วมไม่
น้อยกว่า 60 คน
ต่อรุ่น

สมาชิกสหกรณ์
และองค์กรอื่นๆ

เป้าหมาย

150,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 7.3

900,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.1

งบประมาณ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สหกรณ์มกี าร
บริการที่ดีและมี
สารสนเทศของสหกรณ์
การปฏิบัติงานตาม
(ด้านเทคโนโลยีและด้าน
หลักธรรมาภิบาล
การจัดการข้อมูล)
 วัตถุประสงค์2 เพือ่
 โอกาส ข้อที่ 4
พัฒนาเทคโนโลยีระบบ
มีระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยช่วยใน
บริหารจัดการให้มี
การทำธุรกรรม
ประสิทธิภาพ
ทางการเงินที่ดี
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีการ
 ลดจุดอ่อน ข้อ 2
ใช้เทคโนโลยีสำหรับใช้
ในการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์
ข่าวสารสหกรณ์ยงั
ไม่ทั่วถึงสมาชิก
 ลดอุปสรรค์ ข้อที่  พันธกิจที่ 4 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
6 ค่าครองชีพสูง
และบุคลากรของ
เกิดผลกระทบต่อ
สหกรณ์
สมาชิก
ลดจุดอ่อน ข้อที่ 6  วัตถุประสงค์ที่ 1
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้หนี้NPLสหกรณ์
สมาชิกและบุคลากร
ลดลงเพราะ
ของสหกรณ์ให้ดีขนึ้
สมาชิกมีอาชีพ
เสริมเพิม่ รายได้
มากขึ้น มีเงิน
เพียงพอชำระหนี้

หน้า 12

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา
 จัดหาสถานที่ในการทำ โครงการ
บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
เสนอคณะกรรมการ
 ประชาสัมพันธ์สมาชิกที่มีความสนใจ
ในการทำกิจกรรม

 ร่างโครงการเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเพือ่ ขออนุมัติ
 รวบรวมสมาชิกผูส้ นใจของแต่ละ
เดือนเข้าโครงการ
 โดยกำหนดการอบรมสมาชิกแต่
ละรอบสมาชิกที่เข้าร่วมต้องไม่ตำ่
กว่า 100 คน
 สมาชิกทุกคนที่เข้ารับการอบรม
จะต้องทำแบบประเมินก่อนและ
หลังการอบรม
 แจกวุฒิบัตรในการผ่านอบรม
สมาชิก

 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กรรมการ และสมาชิก
มีจิตสาธารณะมีความสามัคคีร่วมกัน
 เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาและเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

4. อบรมให้ความรู้  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ปฏิบัติตาม
ด้านการเงินและ
ระเบียบ ข้อบังคับ
ระเบียบข้อบังคับ  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถ
สหกรณ์ฯ
ร่วมมือกับสหกรณ์ในฐานะสมาชิก
 เพื่อให้สมาชิกทราบถึงธุรกรรม และการ
บริการด้านต่างๆ ของสหกรณ์
 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมทำงานร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรียนรู้
การสร้างทีมงานและการทำงานเป็นทีม
 เพื่อให้สมาชิกได้วางแผนการใช้เงินใน
อนาคต เพื่อใช้ดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุ

3. บำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สังคม CSR

วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

ระยะเวลาการ
อบรม 1 วัน

กำหนดจัด
จำนวน 2 รุ่นละ
ไม่เกิน 150 คน
โดยสมาชิกต้อง
เข้าร่วมรุ่นละไม่
ต่ำกว่า 100 คน

สมาชิกสหกรณ์ฯ
ที่สนใจที่

กลุ่มสมาชิก
สหกรณ์
เจ้าหน้าที่ และ
คณะกรรมการ
สหกรณ์
ประชาชนทั่วไป
โครงการละ
ไม่ต่ำกว่า 80 คน

เป้าหมาย

ตัดจ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน์
ร่วมกับ
งบประมาณ
ประเภทค่าใช้จ่าย
อื่นๆ
ตามข้อ 5.15

150,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.6

งบประมาณ

ตัดจ่ายจากทุน
เพื่อการศึกษา
อบรมทาง
สหกรณ์

เม.ย.64 – ก.ย.64 100,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 7.1.3

ก.พ.64 – ส.ค.64

ระยะเวลา

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและ
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อ
สหกรณ์มกี าร
บริการที่ดีและมี
สังคม
การปฏิบัติงานตาม  วัตุประสงค์ที่ 1และ
หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำ
โครงการช่วยเหลือ
 โอกาส ข้อที่ 6
กิจกรรมของสังคมและ
บุคคลทั่วไป
ชุมชนในพื้นที่ขาดแคลน
สถาบันการเงิน
และสมาชิก มี
ความเชื่อมั่นใน
สหกรณ์
 ลดอุปสรรคข้อที่ 3  พันธกิจที่ 4 พัฒนา
สมาชิกมีหนีส้ ิน
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
หลายทาง
และบุคลากรของ
สหกรณ์
 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 1

วัตถุประสงค์ที่ 4
สร้างวินัยทาง
ยกระดับคุณภาพชีวิต
การเงินแก่สมาชิก
สมาชิกและบุคลากรของ
 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 6
สหกรณ์
ให้ดีขึ้น
ให้หนี้NPLสหกรณ์
ลดลงเพราะ
สมาชิกรู้จักการ
วางแผนทาง
การเงิน
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วิธีดำเนินการ
 ขออนุมัติโครงการ
 วางแผนดำเนินการ
 ดำเนินการตามโครงการ
- ติดต่อสมาชิกที่มปี ัญหาการส่ง
เงินงวดให้มาพูดคุยกับ
คณะกรรมการเพือ่ หาทางแก้ไข
 ติดตามประเมินผล
 สรุปผลและรายงาน

วัตถุประสงค์

 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของ
สมาชิก และลดภาระการเงินสมาชิก
ขั้นวิกฤตได้
 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
ให้ดีขึ้นและมีความสุข
 เพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิก

ชื่อโครงการ

1. โครงการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ ินของ
สมาชิก

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
ระยะเวลา

ธ.ค.63 – พ.ย.64
 เชิงปริมาณ
-การรวมหนี้สินให้อยู่ใน
ที่เดียวและหาเงินทุน
ให้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
-หยุดพักชำระหนี้เงิน
ต้น เช่นเดียวกับ
สถาบันการเงินอื่น
-ตั้งคณะทำงานเพือ่
แก้ปญ
ั หาหนีส้ ินอย่าง
โปร่งใส
 เชิงคุณภาพ
-เพื่อศึกษาสถานการณ์
ทางการเงินและสภาพ
ปัญหาหนีส้ ินสมาชิก
-เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาหนีส้ ินและปัจจัย
สร้างความไม่สมดุลทาง
การเงินของสมาชิก
-เพื่อหาแนวทางในการ
จัดการหนีส้ ินสมาชิก
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
30,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 5.15 ถัวจ่าย

งบประมาณ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 ลดอุปสรรคข้อที่ 3  พันธกิจที่ 4 พัฒนา
สมาชิกมีหนีส้ ิน
คุณภาพชีวิตของ
หลายทาง
สมาชิกและบุคลากร
ของสหกรณ์
 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 6
ให้หนี้NPLสหกรณ์  วัตถุประสงค์ที่ 4
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดลงเพราะมีการ
รวมหนีไ้ ว้ที่
สมาชิกและบุคลากร
สหกรณ์แห่งเดียว
ของสหกรณ์ให้ดีขนึ้
ให้กดู้ อกเบี้ยต่ำ
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
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(งบประชาสัมพันธ์)

30,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.1.4 ถัวจ่าย

งบประมาณ

(งบประชาสัมพันธ์)

ธ.ค.63–พ.ย.64 20,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.1.4 ถัวจ่าย

 ประชาสัมพันธ์ให้สหกรณ์อื่นๆ ทราบใน
การรับฝากเงิน
 รับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นๆ
 นำเงินฝากไปให้สมาชิกกู้
 ส่งเงินคืนสหกรณ์อื่นๆ เมื่อครบกำหนด
ฝาก
 ติดตามประเมินผลและรายงานผล

 เพื่อให้สหกรณ์อื่นๆ ได้
ฝากเงินไว้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด

3. ส่งเสริมการ
ออมจาก
สหกรณ์อื่น

 เชิงปริมาณ
-ให้สหกรณ์อื่นนำเงินมา
ฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
จำนวน 1,000 ล้านบาท
 เชิงคุณภาพ
-รับฝากเงินในอัตรา
ดอกเบี้ยสูงกว่าชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์และ
ธนาคารอื่นๆ ไม่เกิน 2 %

ธ.ค.63 -ต.ค.64
 เชิงปริมาณ
 ขออนุมัติโครงการ
-เพื่อให้สมาชิกมีการออม
 วางแผนการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อย
 มอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ
ละ 65 ของผู้ที่เข้าร่วม
 ดำเนินการตามนโยบาย
โครงการในปี 2563
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกเข้า
- มีผสู้ นใจเข้าร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ (วันสัปดาห์การออม
ส่งเสริมการออมเงิน “วัน
แห่งชาติ) ทาง line , facebook ,
ออมแห่งชาติ” จำนวน
เว็ปไซต์สหกรณ์
200 คน
- กำหนดคุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรมการ
ออมเงินฝาก และแจ้งของรางวัลที่จะ  เชิงคุณภาพ
-เพื่อให้สมาชิกมีนสิ ัยรัก
มอบให้
การออมอย่างสม่ำเสมอ ส่งผล
 สรุปผลและรายงานผลตอบรับจาก
ให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
สมาชิกในการออม
ดีขึ้น

ระยะเวลา

 เพื่อให้รู้จักการเก็บออม
อย่างสม่ำเสมอ
 เพื่อให้สมาชิกเห็นคุณค่า
และประโยชน์ในการออม
 เพื่อให้สมาชิกกินดีอยู่ดี
และมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

2. ส่งเสริมการ
ออมจากสมาชิก

วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

 จุดแข็ง ข้อที่ 5
มีการให้บริการ
ด้านเงินฝากและ
เงินกู้ที่หลากหลาย
 โอกาส ข้อที่ 3
มีพันธมิตรสถาบัน
การเงินกับสหกรณ์
อื่นที่ให้การ
สนับสนุน

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์
 วัตถุประสงค์ที่ 2 มี
รูปแบบการให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินที่
หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสมาชิก
 กลยุทธ์ที่ 2 นำกลยุทธ์
ด้านราคามาใช้ในการ
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจและแข่งขันกับ
สถาบันการเงินอื่นได้

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 5
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
มีการให้บริการ
ด้านเงินฝากและ
ทางการเงินของสหกรณ์
เงินกู้ที่หลากหลาย  วัตถุประสงค์ ที่ 1
ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงิน
 โอกาส ข้อที่ 6
มีบุคลากรทาง
ออมเพิ่มขึ้น
การศึกษาและ
 กลยุทธ์ ที่ 1 รณรงค์
ข้าราชการครูเป็น
ประชาสัมพันธ์
สมาชิกสหกรณ์
ประโยชน์จากการออม
เพิ่มมากขึ้น
เงินในสหกรณ์
 กลยุทธ์ที่ 2 จัด
โปรโมชั่นตามโอกาส
สำคัญ
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 ขออนุมัติโครงการ
 วางแผนการดำเนินการ
 ดำเนินการตามโครงการ
- รับฝากเงินจากโรงเรียน
 ติดตามประเมินผล
 สรุปและรายงานผล

 ขออนุมัติโครงการ
 วางแผนการดำเนินการ
 ดำเนินการตามโครงการ
-ดำเนินการส่งหักต้นสังกัดปลายทาง
-โอนเงินสนับสนุนต้นสังกัดปลายทาง
 ติดตามประเมินผล
-ส่งหักได้ปกติหรือไม่
 สรุปและรายงานผล

 ลดปัญหาการติดตาม
ทวงหนี้
 เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่สมาชิกในการ
ชำระหนี้

5. สนับสนุนค่า
ดำเนินการของ
หน่วยงานต้น
สังกัดปลายทาง

วิธีดำเนินการ

 เพื่อส่งเสริมการออมจาก
หน่วยงานของสมาชิก
รับฝากเงินจากนักเรียน
และโรงเรียนให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
 เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้หน่วยงานของ
สมาชิกคือโรงเรียนและ
นักเรียนได้เรียนรู้
หลักการสหกรณ์ ฝึก
ปฏิบัติการออมทรัพย์
สามารถนำไปบูรณาการ
ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

4. ชวนน้อง
ออมทรัพย์

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

ธ.ค.63 – พ.ย.64
 เชิงปริมาณ
-จำนวนสถานศึกษาจาก
หน่วยงานของสมาชิก
สหกรณ์ มีการออมอย่าง
ต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ
65
 เชิงคุณภาพ
- หน่วยงานของสมาชิก
และนักเรียน ได้เรียนรู้
กิจกรรมสหกรณ์ ฝึก
ปฏิบัติการออม ส่งเสริม
การเรียนรู้ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
 ต้นสังกัดปลายทางหักเงิน ธ.ค.63 – พ.ย.64
สมาชิกส่งสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ได้ร้อยละ 60
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
มีหนี้สงสัยจะสูญลดลง
จากต้นสังกัดปลายทาง
ร้อยละ 60

เป้าหมาย

170,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.3.1

(งบประชาสัมพันธ์)

20,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.1.4 ถัวจ่าย

งบประมาณ

 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 6
ให้หนี้NPLสหกรณ์
ลดลงเพราะ
สมาชิกโอนย้าย
ต่างจังหวัด
 โอกาส ข้อที่ 2
หน่วยงานต้นสังกัด
ให้ความร่วมมือใน
การหักเงิน ณ ที่
จ่ายให้สหกรณ์
 ลดอุปสรรคข้อที่ 5
การย้ายกลับถิ่น
ฐานของสมาชิก

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์
 วัตถุประสงค์ที่ 3
ปรับปรุงการให้บริการ
สินเชื่อแก่สมาชิก
 กลยุทธ์ ข้อที่ 4 เพิ่ม
มาตรการความเข้มงวด
ในการชำระหนี้

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 5
 พันธกิจที่ 2 พัฒนาการ
มีการให้บริการ
ให้บริการธุรกรรม
ด้านเงินฝากและ
ทางการเงินของสหกรณ์
เงินกู้ที่หลากหลาย  วัตถุประสงค์ ที่ 1
 โอกาส ข้อที่ 1
ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงิน
รัฐบาลยกเว้นภาษี
ออมเพิ่มขึ้น
ดอกเบี้ยเงินฝาก
 กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์
บางประเภทให้
ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์
ประโยชน์จากการออม
เงินในสหกรณ์
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1. สหกรณ์สีขาว
ด้วยหลักธรรมา
ภิบาล

ชื่อโครงการ

วิธีดำเนินการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ธ.ค.63 – ต.ค.64
 อบรมให้ความรูบ้ คุ ลากรและ
 เพื่อให้คณะกรรมการ
 เชิงปริมาณ
คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่มีความรู้
-คณะกรรมการและ
ความเข้าใจในเรื่องของ  แต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออม
สหกรณ์สีขาวด้วยหลัก  จัดทำคู่มอื การประเมินสหกรณ์
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ
ธรรมาภิบาล
จำกัด จำนวน 40 คน เข้า
สีขาว
รับการอบรม เรื่องสหกรณ์สี
 เพื่อให้คณะกรรมการและ
ขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติ
ตนและปฏิบัตงิ านตาม
 เชิงคุณภาพ
หลักสหกรณ์สีขาวด้วย
-เจ้าหน้าที่และ
ธรรมาภิบาล
คณะกรรมการสามารถ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้
ตามหลักสหกรณ์ สีขาว
ในการบริหารสหกรณ์
ด้วยธรรมาภิบาลได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ

250,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 6.1

งบประมาณ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
 พันธกิจที่ 1 พัฒนา
สหกรณ์มกี าร
ระบบการบริหารจัดการ
บริการที่ดีและมีการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
ปฏิบัติงานตามหลัก  วัตถุประสงค์ที่ 1 มี
ธรรมาภิบาล
ระบบการบริหารจัดการ
 ข้อที่ 9
ที่ได้มาตรฐาน ตามหลัก
คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลของ
ดำเนินการและ
สหกรณ์สีขาวของกรม
เจ้าหน้าที่มี
ส่งเสริมสหกรณ์
จริยธรรมในการ
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
ทำงาน
บริหารจัดการที่ได้
 ลดอุปสรรค ข้อที่ 1
มาตรฐานตามหลัก
กฎหมายและเกณฑ์
ธรรมาภิบาลของ
กำกับที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์สีขาวของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่มี
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผลกระทบต่อ
สหกรณ์
 โอกาส ข้อที่ 6
บุคคลทั่วไปและ
สมาชิกมีความ
เชื่อมั่นใจสหกรณ์
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วัตถุประสงค์

 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิกที่ดีขึ้น
 เพื่อแก้ไขปัญหาสมาชิกที่
มีความสามารถในการ
ชำระหนี้ลดลง
 เพื่อให้สมาชิกมีวินยั
การเงินในการแก้ไข
ปัญหาหนีส้ ิน
 เพื่อให้ทางสหกรณ์ฯ
ทราบถึงปัญหาของ
สมาชิกเพื่อขจัดปัญหา
ระยะยาว การลดลงของ
หนี้สงสัยจะสูญ (NPL)

ชื่อโครงการ

2. คลินิกให้
คำปรึกษาสมาชิก
ที่มีปัญหาหนี้ค้าง
ชำระ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ธ.ค.63 – พ.ย.64
 ขออนุมัติโครงการ
 เชิงปริมาณ
-กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯที่มี
 แต่งตัง้ คณะทำงานกรรมการและ
ความเดือดร้อนในการ
เจ้าหน้าที่
ดำเนินชีวิต จำนวน 70 คน
 วางแผนดำเนินการ
 เชิงคุณภาพ
 ดำเนินการตามโครงการ
-เพื่อศึกษาหาสาเหตุของ
-ประกาศเชิญสมาชิกที่มีความ
ปัญหาหนีส้ ินและปัจจัยที่
ประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับ
สร้างความไม่สมดุลการเงิน
โครงสร้างหนี้
ของสมาชิก
-คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้าง
-เพื่อหาแนวทางในการ
หนี้พิจารณากลั่นกรองและสอบสวน
จัดการหนีส้ ินของสมาชิก
เบื้องต้น
ตามหลักปรัชญาของ
-นำข้อมูลเสนอคณะกรรมการฝ่าย
เศรษฐกิจพอเพียง
การเงินและสินเชือ่ พิจารณา
กลั่นกรอง
-เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
อนุมัติ
 ติดตามประเมินผล
 สรุปผลและรายงาน

วิธีดำเนินการ
90,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 2.1 และ
ข้อ 5.15
ถัวจ่าย

งบประมาณ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 ลดอุปสรรคข้อที่ 3  พันธกิจที่ 4 พัฒนา
สมาชิกมีหนีส้ ิน
คุณภาพชีวิตของสมาชิก
หลายทาง
และบุคลากรของสหกรณ์
 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 6  วัตถุประสงค์หลักที่ 4
ให้หนี้NPLสหกรณ์
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ลดลงเพราะมีการ
สมาชิกและบุคลากรของ
ปรับโครงสร้างหนี้
สหกรณ์ให้ดีขึ้น
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์
สีขาวของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
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งบประมาณ

ตัดจ่ายจากทุน
เพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์

งบประมาณ
ข้อ 7.2

400,000 บาท

ธ.ค.63 – พ.ย.64 150,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 5.2

ระยะเวลา

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
 คณะกรรมการ ทีป่ รึกษา ธ.ค.63 – พ.ย.64
เรียนรู้ของบุคลากร
และพัฒนคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
กรรมการ ผู้บริหาร และ  ส่งอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
ควบคุมภายใน และ
บุคลากรในหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ความรู้
ให้มีคณ
ุ ภาพ
จำนวน 50 ท่าน
 จัดสัมมนาร่วมระหว่าง
 ร้อยละ 95 ผ่านการอบรม
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพัฒนาตนเองอย่างมี
และฝ่ายจัดการ
ประสิทธิภาพ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับ
 คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ที่สูงขึ้น ในหลักสูตรที่
และบุคลากร ได้รบั การ
เกี่ยวกับการบริหารงาน
คัดเลือกเป็นบุคลากร
สหกรณ์
ดีเด่นทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน

เป้าหมาย

2. พัฒนาความรู้
ความสามารถ
บุคลากร

วิธีดำเนินการ

 เพิ่มศักยภาพในการ
 มีการสำรวจครุภณ
ั ฑ์ ทุกชนิด  หากวัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด
จัดให้มกี ารซ่อมแซมให้
ปฏิบัติงานของ
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
กลับมาใช้งานได้ดี พร้อม
เจ้าหน้าที่
 ประเมินเปรียบเทียบความ
ใช้งานและประหยัด
 เพื่อปรับปรุงให้ทนั สมัย
คุ้มค่าของการซ่อมแซม หรือ
 จัดหาครุภัณฑ์ที่ทนั สมัยไว้
จัดหาใหม่ทดแทน
 เพื่อเป็นการลด
ใช้งาน
งบประมาณและ
ค่าใช้จา่ ยของสหกรณ์ฯ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์
 เพื่อให้บริการแก่สมาชิก
ที่รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. ซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์

ชื่อโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์มี
การบริการที่ดีและมีการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 ข้อที่ 11 เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านความรู้
ความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม
 จุดอ่อน ข้อที่ 10
เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด
Service mind

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลักธรรมา
ภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
สหกรณ์ม
การบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์สขี าวของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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 เพื่อลดระยะเวลาในการ  สำรวจการจัดเก็บเอกสาร
 เจ้าหน้าที่สามารถหา
ค้นหาเอกสาร
ของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดหา
เอกสารให้สมาชิก ได้
สถานที
่
จ
ด
ั
เก็
บ
ให้
เ
หมาะสม
ภายในระยะเวลา 15
 เพื่อรักษาความ
นาที
ปลอดภัยของเอกสาร
 จัดหาอุปกรณ์จัดเก็บ เช่น
ตู้เก็บเอกสาร ให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันการสูญหาย
 เพื่อความเป็นระเบียบ
ของเอกสารต่างๆ
กับแต่ละฝ่ายงาน
เรียบร้อย
ร้อยละ 100

4.จัดเก็บงานฝ่าย
ต่างๆ

ระยะเวลา
2,500,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 6.2

งบประมาณ

ธ.ค.63 – ต.ค. 64 600,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 6.1

ธ.ค.63 – พ.ย.64
 ซ่อมแซมรอยรัว่ ภายใน
อาคารเพื่อป้องกันน้ำฝน
ไหลเข้าอาคาร
 ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
 ติดตั้งกันสาดหน้าต่างทุก
บาน ป้องกันฝนสาดเข้า
ภายในอาคาร
 ทาสีอาคารใหม่ทั้งหลัง
และทาสีภายในบางจุดที่
ชำรุด
 เจาะอาคารด้านหลัง
สำนักงานสหกรณ์ เพื่อใช้
เก็บเอกสารต่างๆ
 ติดตั้งประตูม้วนด้านหน้า
อาคาร และด้านข้าง
อาคาร
 เปลี่ยนต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์
ให้สวยงาม

 สำรวจอาคารสถานที่ ที่
ต้องการพัฒนาปรับปรุง
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสหกรณ์

 เพื่อให้อาคารสำนักงาน
สหกรณ์ฯและ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯ
มีสภาพใช้งานได้ดี
พร้อมใช้
 เพื่อให้อาคารสำนักงาน
สหกรณ์ฯ และ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯมี
ความคงทน และสง่า
งาม
 เพื่อเป็นการป้องกัน
ทรัพย์สินของสำนักงาน
สหกรณ์ฯ และ
ศูนย์บริการสหกรณ์ฯ
ให้มีความปลอดภัย

3. พัฒนาอาคาร
สถานที่

เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

 จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์  พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการตาม
มีการบริการที่ดแี ละมี
หลักธรรมาภิบาล
การปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 จุดแข็ง ข้อที่ 3 สหกรณ์  พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
มีการบริการที่ดแี ละมี
การบริหารจัดการตาม
การปฏิบัติงานตามหลัก
หลักธรรมาภิบาล
ธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ระยะเวลา

 สำรวจห้องภายในสำนักงาน  เชิงปริมาณ
ที่จะใช้จัดทำเป็นห้อง
-บุคลากรและสมาชิกผู้
พยาบาล
มาใช้บริการได้รบั การ
ดูแลปฐมพยาบาล
 จ้างช่างกั้นห้อง ติดตั้ง
เบื้องต้น
อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ ำเป็น
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม  เชิงคุณภาพ
-มีความสะอาด มีวัสดุ
ระเบียบสหกรณ์
การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีห้อง
พยาบาลที่ได้มาตรฐาน
เป็นแหล่งให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัย
 เพื่อรักษาเบื้องต้น
บุคลากรสหกรณ์ฯ
 เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือ
เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัย

6.ห้องพยาบาล

ธ.ค.63 – พ.ย.64

 เพื่อให้สมาชิกสามารถทำ ก.พ.64 – ต.ค.64
ธุรกรรมได้อย่างสะดวก
 เพื่อให้คณะกรรมการ
สะดวกต่อการขึ้นลงใน
การประชุม

เป้าหมาย

 ประสานเทศบาลนคร
สมุทรปราการ เพือ่ ประเมิน
สถานที่ ที่จะใช้ก่อสร้างลิฟท์
ภายนอกตัวอาคาร
 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสหกรณ์

 จัดจ้างบุคลกรภายนอก
Scan เอกสารบางอย่าง เช่น
สัญญากู้เงิน เพื่อให้สามารถ
ค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

วิธีดำเนินการ

 เพื่อการอำนวยความ
สะดวกให้กับสมาชิกและ
คณะกรรมการ

วัตถุประสงค์

5.ลิฟท์นอกตัว
อาคาร

ชื่อโครงการ

200,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 6.2

4,000,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 6.2

งบประมาณ

 พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบ
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
การบริหารจัดการตามหลัก
สหกรณ์มกี ารบริการที่ดี
ธรรมาภิบาล
และมีการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  วัตถุประสงค์ที่ 1 มีระบบ
การบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน ตามหลักธรร
มาภิบาลของสหกรณ์สีขาว
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
สหกรณ์สีขาวของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์
 พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนา
 จุดแข็ง ข้อที่ 3
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
สหกรณ์มกี ารบริการที่ดี
บุคลากรของสหกรณ์
และมีการปฏิบตั ิงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
สหกรณ์ให้ดีขึ้น

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 กลยุทธ์ที่ 1 มีระบบการ
บริหารจัดการที่ได้
มาตรฐานตามหลักธรรมาภิ
บาลของสหกรณ์สขี าวของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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วัตถุประสงค์

 เพื่อให้บุคลากรได้รับ
สมรรถนะ (Perfomance
Management)
 เพื่อให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง และให้เห็นถึง
ศักยภาพ และสามารถดึง
ศักยภาพของตนเองมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่
บุคลากร

ชื่อโครงการ

7. เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ธ.ค.63 – พ.ย. 64 500,000 บาท
 ให้สวัสดิการค่า
 เชิงปริมาณ
รักษาพยาบาลเพิม่ เติมจาก
-ร้อยละ 90 ของบุคลากรมี
ส่วนที่เบิกจ่ายจาก
ขวัญและกำลังใจ จาก
ประกันสังคมไม่ได้ ปีละไม่
หน่วยงานที่ให้การ
เกิน 5,000 บาท/คน
สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
(งบประมาณข้อ 5.6.1)
และ สวัสดิการที่ได้รับ
-ร้
อยละ 95 ของบุคลากร
 ให้สวัสดิการตรวจสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 4,000
เชิงคุณภาพ
บาท/คน /ปี
 เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยง  บุคลากรได้รบั การสร้างขวัญ
และกำลังใจ
ชีพ (งบประมาณข้อ 8.5.1)
 ปรับเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราว  บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อ
หน่วยงานของตน
ให้มกี ารเลื่อนเงินเดือน
ประจำทุกปี
(งบประมาณข้อ 1.1)
 บรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่
ปฏิบัติงานเกิน 3 ปีข้นึ ไป
เป็นเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

วิธีดำเนินการ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 เสริมจุดแข็ง ข้อที่
 พันธกิจ ข้อที่ 4 พัฒนา
10 เจ้าหน้าทีม่ ีความ
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
ซื่อสัตย์สุจริตและมี
บุคลากรของสหกรณ์
ความเพียรในการ
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
ปฏิบัติงาน
ยกระดับคุณภาพชีวิต
สมาชิกและบุคลากรของ
 ลดจุดอ่อน ข้อที่ 12
สหกรณ์ให้ดขี ึ้น
เจ้าหน้าที่ขาดขวัญ
และกำลังใจในการ
 กลยุทธ์ ข้อที่ 1
ทำงาน
จัดสวัสดิการเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตสมาชิกและ
บุคลากรของสหกรณ์
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ธ.ค.63 – ต.ค.64
 สหกรณ์มีระบบเลือกตั้ง
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย มีระบบ
ประมวลผลที่แม่นยำ เป็น
มาตรฐาน ลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดการเลือกตัง้ ในแต่ละปี

 ประชุมชี้แจงโครงการ
 แต่งตัง้ คณะทำงาน
 ดำเนินงานตามโครงการ
-จัดหาบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม
-จัดทำระบบเลือกตั้งออนไลน์
-ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ
-ทดลองใช้งานโปรแกรม

2.พัฒนาระบบ
เลือกตัง้ ออนไลน์

ธ.ค.63 – ต.ค.64
 สหกรณ์มีเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การบริหารงานสหกรณ์ที่
มีประสิทธิภาพ
มี Application
ที่สามารถถอนเงินได้อย่าง
ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการ
จ่ายค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
ธนาคารกรุงไทยรายปี
เพื่อพัฒนาระบบงานสหกรณ์
ในการรองรับการก้าวสู่การ
บริการแบบ E-Service

1) ประชุมชี้แจงโครงการ
2) แต่งตั้งคณะทำงาน
3) ดำเนินงานตามโครงการ
4) จัดหาบริษัทผู้พฒ
ั นาโปรแกรม
5) รวบรวมรายละเอียดงาน
6) จัดทำโปรแกรมพัฒนาระบบ
โปรแกรมการถอนเงินฝาก และ
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM ผ่าน Mobile
Application
7) ตรวจสอบแก้ไข ปรับปรุงระบบ
8) ทดลองใช้งานโปรแกรม
9) ประเมินผล
10) สรุป รายงานผล

 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่
ใช้ในการบริหารงาน
สหกรณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
 เพื่อเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการด้านการถอนเงิน
ให้แก่สมาชิก
 เพื่อลดค่าใช้จา่ ยของ
สมาชิกในการจ่าย
ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร
ธนาคารกรุงไทย
 เพื่อพัฒนาระบบงาน
สหกรณ์รองรับการก้าวสู่
การบริการแบบ
E-Service
 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีมา
ใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
การเข้ารหัสการ
ประมวลผลคะแนน

ระยะเวลา

1. พัฒนาระบบ
เชื่อมต่อตู้ถอนเงิน
ผ่าน Mobile
Application

เป้าหมาย

วิธีดำเนินการ

วัตถุประสงค์

ชื่อโครงการ

คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์
(ด้านเทคโนโลยี ด้าน
จัดการข้อมูล)
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบบริหารการจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
 จุดแข็ง ข้อที่ 7
ระบบเทคโนโลยี
มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของสหกรณ์
การประเมินผล
(ด้านเทคโนโลยี ด้าน
ความพึงพอใจและ
จัดการข้อมูล)
ดำเนินงานของ
สหกรณ์ โดยนำ
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1
เทคโนโลยี
เพื่อให้มีเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ทันสมัยในการบริการ
ในการประเมินผล
สมาชิกเพิ่มขึ้น
 โอกาส ข้อที่ 4
 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดให้มี
มีระบบเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ที่ทันสมัยช่วยใน
ใช้ในการดำเนินงานของ
การทำธุรกรรม
สหกรณ์
ทางการเงินที่ดี
 จุดแข็ง ข้อที่ 7
มีการพัฒนาระบบ
งบประมาณ
การประเมินผล
ข้อ 8.2.4 ถัวจ่าย
ความพึงพอใจและ
ดำเนินงานของ
สหกรณ์ โดยนำ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ในการประเมินผล
500,000 บาท

งบประมาณ
ข้อ 8.2.3 ถัวจ่าย

321,000 บาท

งบประมาณ
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3. จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server)
และปรับปรุงห้อง

ชื่อโครงการ

 ประเมินผล
 สรุปรายงานผล

 ประชุมชี้แจงโครงการ
 กำหนดคุณลักษณะ
 เสนอคณะกรรมการ
-ดำเนินการจัดหาจัดซื้อ
 ประเมินผล
 สรุปรายงานผล

 เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงานเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยให้มี
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล และสามารถ
รองรับการทำงานของ
ระบบสารสนเทศได้
หลากหลายระบบ

วิธีดำเนินการ

 เพื่อปรับปรุงโปรแกรม
งานสหกรณ์ให้สามารถ
ตรวจสอบการใช้สทิ ธิ์
เลือกตัง้ ได้
 เพื่อลดค่าใช้จา่ ยในการ
จัดการเลือกตัง้
 เพื่อลดความเสี่ยงใน
การดูแลรักษาเงิน
 เพื่อประหยัดเวลาใน
การนับคะแนน
 เพื่อพัฒนาระบบงาน
สหกรณ์ในการรองรับ
การก้าวสู่การบริการ
แบบ E-Service

วัตถุประสงค์

 เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายใช้ทรัพยากรได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ระบบมีความ
พร้อมในการใช้งานและ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มี
ความเสถียรและความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูล มีระบบ
สำรองข้อมูล เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ระบบปฏิบตั งิ านต้อง
หยุดชะงัก

เป้าหมาย

ธ.ค.63 – มิ.ย.64

ระยะเวลา

งบประมาณ
ข้อ 8.2.6 ถัวจ่าย

700,000 บาท

งบประมาณ

 จุดแข็ง ข้อที่ 7
มีการพัฒนาระบบ
การประเมินผล
ความพึงพอใจและ
ดำเนินงานของ
สหกรณ์
โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วย
ในการประเมินผล

 พันธกิจที่ 3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสหกรณ์
(ด้านเทคโนโลยี
ด้านจัดการข้อมูล)
 วัตถุประสงค์ ข้อที่ 2
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบบริหารการจัดการ
ให้มปี ระสิทธิภาพ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 โอกาส ข้อที่ 4 มี  กลยุทธ์ ข้อที่ 2
ระบบเทคโนโลยีที่
นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
ทันสมัยช่วยในการ
การดำเนินงานของ
ทำธุรกรรมทางการ
สหกรณ์
เงินที่ดี
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ชื่อโครงการ

 เพื่อปรับปรุงพื้นทีห่ ้อง
Sever ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึน้ และ
แก้ไขปัญหาความร้อนที่
เกิดจากการทำงานหนัก
ของเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

วัตถุประสงค์

วิธีดำเนินการ
รวมถึงการปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร์แม่ขา่ ยให้มี
ความปลอดภัย

เป้าหมาย

ระยะเวลา
500,000 บาท
งบประมาณ
ข้อ 8.2.6 ถัวจ่าย

งบประมาณ

สนองแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ปี 2562 - 2564
สนองการ SWOT
เป็นไปตามพันธกิจ /
วัตถุประสงค์ /กลยุทธ์
 โอกาส ข้อที่ 4
 กลยุทธ์ ข้อที่ 2 จัดให้มี
มีระบบเทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสำหรับ
ที่ทันสมัยช่วยใน
ใช้ในการดำเนินงานของ
การทำธุรกรรม
สหกรณ์
ทางการเงินที่ดี

สำหรับการจัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2564 สหกรณ์ขอเสนอดังนี้
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 งบปกติ
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าวัสดุ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป
รวมส่วนที่ 1 งบปกติ
6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา
1. แผนพัฒนาบุคลากร
2. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์
รวมส่วนที่ 2 งบลงทุนและพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)
9,520,000.00
3,816,000.00
950,000.00
1,405,000.00
55,692,000.00

รวม

71,383,000.00
10,300,000.00
งบประมาณ
(บาท)
1,350,000.00
3,141,000.00

รวม

4,491,000.00

หมายเหตุ .- งบประมาณทุกรายการให้ ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ให้ถัวจ่ายได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั้นๆ
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ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย และกำไร ประจำปี 2563
ที่

รายได้

ประมาณการ ปี 2563

ประมาณการ

งบประมาณ 2563
488,000,000.00

รับจริง*
462,710,354.44

ผลต่าง
-25,289,645.56

ปี 2564
447,300,000.00

2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากและ
เงินลงทุน
3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

1,500,000.00

1,991,386.07

+491,386.07

1,500,000.00

60,000.00

55,900.00

-4,100.00

60,000.00

4 รายได้อื่น

1,000,000.00

715,968.40

-284,031.60

800,000.00

465,473,608.91 -25,086,391.09

449,660,000.00

1 ดอกเบี้ยรับจากการให้กู้

รวมรายได้

ที่

490,560,000.00

ค่าใช้จ่าย

1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ภายนอก
2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
3 งบประมาณรายจ่าย
(ส่วนงบปกติ)
4 งบประมาณรายจ่าย
(ส่วนงบลงทุนและพัฒนา)
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณการกำไร

ประมาณการ ปี 2563

ประมาณการ

งบประมาณ 2563
17,000,000.00

จ่ายจริง*
2,965,616.43

ผลต่าง
-14,034,383.57

ปี 2564
3,000,000.00

180,000,000.00

165,252,205.83

-14,747,794.17

165,000,000.00

70,496,000.00

72,260,069.73

+1,764,069.73

71,383,000.00

2,972,000.00

844,376.62

-2,127,623.38

1,370,000.00

270,468,000.00

241,322,268.61 -29,145,731.39

240,753,000.00

220,092,000.00

224,151,340.30

208,907,000.00

+4,059,340.30

*หมายเหตุ .- รับจริง จ่ายจริง เป็นตัวเลข จากข้อมูลจริง เดือน ธ.ค.62 - พ.ย.63

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอข้างต้น
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2. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที 1 งบปกติ)
3. งบประมาณรายจ่าย (ส่วนที 2 งบลงทุนและพั ฒนา)
4. งบทรัพย์ สิน (ครุ ภ ั ณฑ์)
รวมค่ าใช้ จ่ายทั งหมด
ค่ าใช้ จ่าย (ไม่ รวมงบทรัพย์ สิน) (2)
ประมาณการรายได้ สู งกว่ ารายจ่ าย (1) - (2)

1.2 ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก

รวมรายได้ ทั งหมด (1)
ค่ าใช้ จ่าย
1. รายจ่ายตามข้ อผูกพั น
1.1 ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้

4. รายได้อืนๆ

3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

2. ดอกเบี ยรับจากเงินฝากธนาคาร /เงินลงทุน

1.2 เงินกู้ฉุกเฉิ น

รายได้
1. ดอกเบี ยรับจากการให้กู้
1.1 เงินกู้สามั ญ

รายละเอียด

70,496,000.00
5,022,000.00
6,300,000.00
278,818,000.00
270,468,000.00
220,092,000.00

72,260,069.73
1,572,795.64
1,660,008.17
243,710,695.80
241,322,268.61
224,151,340.30

165,252,205.83

168,217,822.26
2,965,616.43

197,000,000.00
17,000,000.00
180,000,000.00

465,473,608.91

715,968.40

55,900.00

1,991,386.07

0.00

462,710,354.44
0.00

490,560,000.00

1,000,000.00

60,000.00

1,500,000.00

10,000,000.00

488,000,000.00
478,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

1,764,069.73
-3,449,204.36
-4,639,991.83
-35,107,304.20
-29,145,731.39
4,059,340.30

-14,747,794.17

-28,782,177.74
-14,034,383.57

-25,086,391.09

-284,031.60

-4,100.00

491,386.07

-25,289,645.56

71,383,000.00
4,491,000.00
10,300,000.00
254,174,000.00
240,753,000.00
208,907,000.00

165,000,000.00

168,000,000.00
3,000,000.00

449,660,000.00

800,000.00

60,000.00

1,500,000.00

5,300,000.00

447,300,000.00
442,000,000.00

หน้ า 1
ประมาณการรายได้ ค่ าใช้ จ่าย และกําไรสุ ทธิ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จํากัด
ปี บัญชี 2564 (1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564)
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
(6) เหตุผลและความจําเป็ น

-217,822.26
34,383.57 ประมาณการดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ภายนอกเฉลีย3.00% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีหนี เงินกู้ภายนอกระหว่างปี 200 ล้ านบาท
-252,205.83 ประมาณการดอกเบี ยจ่ายเงินฝากโดยเฉลีย 3.30% ต่อปี
โดยคาดว่าจะมีเงินฝากเพิ มระหว่างปี 500 ล้ านบาท
-877,069.73
2,918,204.36
8,639,991.83
10,463,304.20
-569,268.61
-15,244,340.30

คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 50 ล้ านบาท
อั ตราดอกเบี ย5.50% ต่อปี
คาดว่าจะปล่อยกู้ให้สมาชิกเดือนละ 7 ล้ านบาท
อั ตราดอกเบี ย5.50% ต่อปี
-491,386.07 คาดว่าจะมีเงินรักษาสภาพคล่องลงทุนระยะสั นต่อ
เดือนประมาณ 50 ล้ านบาท ผลตอบแทน 0.45% ต่อปี /
ผลตอบแทนจากหุ ้น ชสอ. /ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 0.125%
4,100.00 คาดว่าจะมีสมาชิกสมั ครใหม่ประมาณ 600 คน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าคนละ 100 บาท
84,031.60 อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก /เงินเฉลียคืน ชสอ.
รายได้ ค่าเช่าพื นทีตั งตูATM
้ / เช่าพื นทีขายของ ฯลฯ
-15,813,608.91

-15,410,354.44

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
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200,000.00

380,000.00

500,000.00

2.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์

2.3 ค่าสมมนาคุณหน่วยงาน

2.4 ค่าทํ างานล่วงเวลา

9,520,000.00

รวมหมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา
2. หมวดค่ าตอบแทน
1,000,000.00

520,000.00

1.2 ค่าจ้างบริ ษ ั ทรักษาความปลอดภั ย

2.1 ค่าเบี ยประชุม

9,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

1.1 เงินเดือน

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา

508,194.93

381,440.00

201,000.00

518,900.00

8,986,372.00

512,880.00

8,473,492.00

8,194.93

1,440.00

1,000.00

-481,100.00

-533,628.00

-7,120.00

-526,508.00

600,000.00

392,000.00

220,000.00

800,000.00

9,520,000.00

520,000.00

9,000,000.00

หน้ า 2
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
(6) เหตุผลและความจําเป็ น

4. เพือจ่าย จนท.ตํ าแหน่งหัวหน้าศูนย์ บริ การ2,000 บาท/เดือน
10,560.00 เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนหน่วยงานทีหักเงินเดือนจาก
สมาชิกส่ งต่อสหกรณ์ โดยให้หัวละ 40 บาท คํ านวณ
จากสมาชิก ณ วั นสิ นปี บั ญชี2564 (หน่วยงาน 20 บาท
เจ้ าหน้าที 20 บาท) ซึ งคาดว่า 30 พ.ย. 2564 จะมีสมาชิก
ประมาณ 9,800 คน
91,805.07 เพือจ่ายให้เจ้ าหน้าทีทีมาปฏิบ ั ติงานเร่ งด่วนนอกเวลา
ทํ างาน และเพือบริ การสมาชิกให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยจ่ายเป็ นรายชั วโมงตามกฎหมายแรงงาน

3. เพือจ่ายให้บุคคลภายนอกซึ งช่วยปฏิบ ัติงาน ตามคํ าสั งของสหกรณ์

281,100.00 เพือจ่ายเบี ยประชุมให้คณะกรรมการดํ าเนินการ, ทีปรึ กษา
คณะอนุกรรมการ, คณะทํ างานตามคํ าสั ง และผู ้ เข้ าร่ วม
ประชุม ครั งละ900 บาทต่อคน (ประธานครั งละ 1,000 บาท)
19,000.00 1. เพือจ่ายให้เจ้ าหน้าทีเขตซึ งช่วยปฏิบ ั ติงานสหกรณ์ในการ
รายเดือนส่ งสหกรณ์ จํ านวน 3 เขต รวม 7 คนๆละ
1,000 บาท ต่อเดือน
2. เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะทํ างานควบคุมภายในตาม
คํ าสั งสหกรณ์ คนละ35,000 บาท /ปี

526,508.00 1. เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้ าหน้าทีสหกรณ์ จํ านวน
26 อั ตรา (จ้ างชั วคราว8 อั ตรา / ประจํ า 18 อั ตรา)
2. สํารองรับเจ้ าหน้าที เพิ ม1 อั ตรา
15,320 บาท /เดือน รวม 183,840 บาท /ปี
7,120.00 เพือจ่ายเป็ นค่าจ้ างบริ ษ ั ทรักษาความปลอดภั ยสํานักงานใหญ่
สหกรณ์ จํ านวน 2 คน เดือนละประมาณ 43,500 บาท
533,628.00

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
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200,000.00

3.3 ค่าวั สดุสํานักงาน

300,000.00
55,000.00
650,000.00

4.1 ค่าไปรษณี ย ์

4.2 ค่าโทรศัพท์

4.3 ค่าไฟฟ้า

900,000.00

300,000.00

3.2 ค่าวั สดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

รวมค่ าวัสดุ เครื องเขียน และแบบพิมพ์
4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค

400,000.00

3.1 ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์

รวมค่ าตอบแทน
3. หมวดค่ าวัสดุ เครื องเขียน และแบบพิมพ์

2.8 ค่าตรวจสอบบัญชี

2.7 ค่าตอบแทนทีปรึ กษาสหกรณ์

2.6 ค่าตอบแทนผู ้ ตรวจสอบกิจการ

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
2.5 ค่าตอบแทนอนุกรรมการ

629,223.76

28,096.09

331,900.80

659,349.59

195,796.83

256,535.39

207,017.37

-20,776.24

-26,903.91

31,900.80

-240,650.41

-4,203.17

-43,464.61

-192,982.63

650,000.00

30,000.00

350,000.00

950,000.00

200,000.00

300,000.00

450,000.00

20,776.24 เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าอาคารสํานักงานสหกรณ์ทุกแห่ง

18,099.20 เพือจ่ายเป็ นค่าแสตมป์ ค่าลงทะเบียนจดหมาย
เอกสารถึงสมาชิก ค่าจั ดส่ งสารสัมพั นธ์ ฯลฯ
1,903.91 เพือจ่ายเป็ นค่าโทรศั พท์ และโทรสาร

43,464.61 เพือจ่ายเป็ นค่าจั ดซื อวั สดุสําหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึกพิมพ์ และวั สดุอืนทีจํ าเป็ นสําหรับคอมพิวเตอร์
4,203.17 เพือจ่ายเป็ นค่าของใช้สํานักงาน อุปกรณ์ท ํ าความ
สะอาด นํ ายาล้ างจาน เครื องสุ ขภั ณฑ์ กระดาษชํ าระ
วั สดุเครื องเขียน และสิ งอืนๆ ทีจํ าเป็ นในสํานักงาน
290,650.41

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษต่อเนือง และอืนๆ ทีจํ าเป็ น

เงินกู้ แบบพิมพ์เงินรับฝาก สมุดเงินฝาก ใบเสร็ จรับเงิน

242,982.63 เพือจ่ายเป็ นค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์ เช่น คํ าขอกู้ สัญญา

หน้ า 3
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
700,000.00
0.00
-700,000.00
700,000.00
700,000.00 เพือจ่ายให้อนุกรรมการ ตามทีได้ รับการแต่งตั ง ในรอบ
ปี บั ญชี 2564
464,000.00
464,000.00
0.00
464,000.00
0.00 เพือจ่ายให้ผู ้ ตรวจสอบกิจการ ตามทีได้ รับการเลือกตั ง
จากทีประชุมใหญ่สามั ญประจํ าปี ตามพระราชบั ญญั ติ
สหกรณ์ มาตรา 53 จํ านวน 5 คน
490,000.00
262,500.00
-227,500.00
490,000.00
227,500.00 เพือจ่ายให้ทีปรึ กษา ตามทีได้ รับการแต่งตั ง ในรอบปี
บั ญชี 2564
150,000.00
120,000.00
-30,000.00
150,000.00
30,000.00 เพือจ่ายให้แก่ผู ้ สอบบัญชีรับอนุญาตทีนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั งเป็ นผู ้ สอบบั ญชีของสหกรณ์ ประจํ าปี2564
3,884,000.00
2,456,034.93
-1,427,965.07
3,816,000.00
1,359,965.07
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650,000.00

1,380,000.00

รวมค่ าสาธารณูปโภค
5. หมวดค่ าใช้ จ่ายทัวไป

5.1 ค่าเบี ยเลี ยง พาหนะ และทีพั ก

350,000.00

4.5 ค่าอินเตอร์เน็ต

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
4.4 ค่าประปา

90,774.50

1,194,634.50

189,288.47

-559,225.50

-185,365.50

-160,711.53

150,000.00

1,405,000.00

350,000.00

ระเบียบว่าด้ วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ ของสหกรณ์

สัมมนา ดูงาน หรื อไปปฏิบ ัติงานอืนๆ โดยให้เบิกได้ตาม

59,225.50 เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพั กของ
กรรมการดํ าเนินการ ผู ้ ตรวจสอบกิจการ ทีปรึ กษา
สหกรณ์ อนุกรรมการ และเจ้ าหน้าทีสหกรณ์ ทีไป
ติดต่อเกียวกับงานของสหกรณ์ ไปเข้ าร่ วมประชุม

210,365.50

1 Link ๆ ละ 2,000 บาท ปี ละ 25,680 บาท (รวม VAT 7%)
4) ค่า Lease Line และ Router ระบบเชือมต่อ ATM KTB
เดือนละ 11,235 บาท ปี ละ 134,820 บาท
5) ค่าบริ การเชือมต่อ CAT INTERNET DATACENTER
เดือนละ 2,500 บาท ปี ละ 32,100 บาท (รวม VAT 7%)
สําหรับระบบโปรแกรมบริ หารสหกรณ์ (UPBEAN)
6) ค่าบริ การ Ethernet Card และ IP รายเดือนๆละ 800 บาท
ปี ละ 10,272 บาท (รวม VAT 7%) สําหรับระบบโปรแกรม
บริ หารสหกรณ์ (UPBEAN)
7) ค่า Internet สําหรับการใช้งานในอนาคต

3) ค่า Internet ความเร็ วสู ง ใช้ภายในศูนย์ บริ การสหกรณ์ จํ านวน

160,711.53 1) ค่า Internet ความเร็ วสู ง เชือมต่อข้ อมูลระหว่าง
สํานักงานใหญ่ และศูนย์ บริ การ (VPN) จํ านวน 1 Link ๆ ละ
1,500 บาท ปี ละ 19,260 บาท (รวม VAT %)
2) ค่า Internet ความเร็ วสู ง ใช้ภายในสํานักงานสหกรณ์
จํ านวน 3 Link (2,500 , 2,350, 2,200) รวมเดือนละ 7,050 บาท
ปี ละ 91,000 บาท (รวม VAT 7%)

หน้ า 4
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
25,000.00
16,125.38
-8,874.62
25,000.00
8,874.62 เพือจ่ายเป็ นค่านํ าประปาใช้ภายในอาคารสํานักงานทุกแห่ง
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150,000.00
100,000.00

5.6 สวั สดิการเจ้าหน้าที
5.6.1 ค่ารักษาพยาบาล

5.6.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร
0.00

270,000.00

5.5 ค่าธรรมเนียมบัตร CO-OP ATM POOL

5.6.3 ค่าตรวจสุขภาพประจํ าปี

8,350,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ

5.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามั ญประจํ าปี

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
5.2 ค่าซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์ และทรัพย์ สิน

0.00

28,826.75

80,761.73

276,793.97

8,117,804.94

0.00

-71,173.25

-69,238.27

6,793.97

-232,195.06

100,000.00

100,000.00

150,000.00

0.00

9,500,000.00

69,238.27 -เพือจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาลเจ้ าหน้าที เพิ มเติมจากส่ วนทีเบิก
จากประกันสังคมไม่ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท /คน /ปี
71,173.25 เพือจ่ายเป็ นเงินสนับสนุนค่าเล่าเรี ยนบุตรเจ้ าหน้าที
ถึงระดั บปริ ญญาตรี (อ้ างอิงหลักเกณฑ์ ตามราชการ)
100,000.00 เพือจ่ายเป็ นค่าตรวจสุ ขภาพเจ้าหน้าที ไม่เกิน 4,000 บาท /คน /ปี

200 บาท และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้ อง จํ านวน500,000 บาท
2) ค่าจั ดทํ ารายงานกิจการประจํ าปี จํ านวน1,000 เล่ม
เล่มๆละประมาณ 150 บาท เป็ นเงิน 150,000 บาท
3) เพือจ่ายเป็ นของขวั ญปี ใหม่แก่สมาชิกทุกคนๆละ 1,500
บาท คาดว่าจะมีสมาชิก 9,600 คน เป็ นเงิน 14,400,000 บาท
4) เพือจ่ายเป็ นค่าของรางวั ลแก่สมาชิกผู ้ เข้ าร่ วม
ประชุมใหญ่สามั ญ จํ านวน120,000 บาท
5) สํารองไว้ เพือประชุมใหญ่วิสามั ญ จํ านวน200,000 บาท
1,382,195.06 1) เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายดํ าเนินการสรรหากรรมการ หรื อผู ้ ตรวจ
สอบกิจการ ประจํ าปี และค่าพาหนะให้สมาชิก 1,000 บาท /คน
(ประมาณการสมาชิก 9,600 คน ใช้สิทธิ 95%)
2) เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ง ประมาณ
400,000 บาท
-276,793.97 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณรายจ่าย เนืองจากสหกรณ์ยกเลิก
ระบบ ATM ทีพั ฒนาร่ วมกับICT โดยเปลียนใช้บ ั ตร
ATM ธ.กรุ งไทย ของสมาชิกผูกระบบกับสหกรณ์

สถานที ค่าอาหารว่างจ่ายให้สมาชิกผู ้ เข้าร่ วมประชุมคนละ

หน้ า 5
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
150,000.00
79,453.40
-70,546.60
150,000.00
70,546.60 เพือซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์ อุปกรณ์และเครื องใช้ต่างๆ ของ
สํานักงานทีชํ ารุ ด ไม่สามารถใช้งานได้ หรื อเพือเพิ ม
ประสิ ทธิภาพของอุปกรณ์ให้ดีขึ น
14,850,000.00
14,648,195.70
-201,804.30
15,500,000.00
851,804.30 1) เพือจ่ายเป็ นค่าดํ าเนินการจั ดประชุมใหญ่ เช่น ค่าเช่า
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5.11 ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.10 ค่ารับรอง

5.9 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

5.8 สํารองบํ าเหน็จเจ้าหน้าที

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
5.7 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย

2) ค่าดูแลระบบโปรแกรมบริ หารงานสหกรณ์ UPBEAN
ปี ละไม่เกิน 15% ของราคาซื อขาย ประมาณ 200,000 บาท
3) ค่าบริ การดูแลและบํ ารุ งรายปี ระบบเว็บไซต์สหกรณ์
ค่าบริ การต่ออายุชือเว็บไซต์ ระบบความปลอดภัยSSL ป้องกัน
Malware และ Virus ระบบสํารองข้ อมูล ประมาณ 8,000 บาท
4) ค่าบริ การดูแลรักษาระบบ Mobile Application
และระบบสมาชิกออนไลน์ ประมาณ 90,000 บาท
5) ค่าสมั คร Apple Developer รายปี /ค่าบริ การเชือมต่อ Port ATM
ค่าบริ การ Server รายปี ประมาณ 150,000 บาท
6) ค่าดูแลระบบโปรแกรมต่างๆทีอาจเกิดขึ นในอนาคต
7) เพือปรับปรุ งเพิ มเติมประสิ ทธิภาพของระบบ
โปรแกรมทุกระบบ

บริ การ เดือนละ 12,000 บาท ปี ละ 144,000 บาท (รวม VAT 7%)

หน้ า 6
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
270,000.00
185,868.00
-84,132.00
270,000.00
84,132.00 1) เพือจ่ายสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม ซึ งกํ าหนดให้สถานประกอบการต้ องขึ น
ทะเบียนนายจ้ าง โดยให้นายจ้ างจ่ายเงินสมทบ5%
ของเงินเดือนลูกจ้ าง
2) เพือจ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทน 0.20% ของค่าจ้ างทั งปี
1,300,000.00
1,049,173.00
-250,827.00
1,300,000.00
250,827.00 เพือสมทบไว้ เป็ นเงินบํ าเหน็จให้แก่เจ้ าหน้าทีสหกรณ์
ทีปฏิบ ั ติงานเกินกว่า 5 ปี ขึ นไป ตามระเบียบสหกรณ์
450,000.00
271,359.07
-178,640.93
150,000.00
-121,359.07 1) เพือจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร เข้ าบั ญชีสมาชิก
(KTB รายการละ 7 บาท / ธนาคารอืนตามอั ตราเรี ยกเก็บ)
2) ค่าเช็ค ค่าอากรแสตมป์ และอืนๆ
200,000.00
111,117.84
-88,882.16
200,000.00
88,882.16 เพือจ่ายเป็ นค่ารับรองคณะกรรมการ แขกทีมาเยียมชม
กิจการ และสมาชิกทีมาใช้บริ การติดต่องานกับสหกรณ์
500,000.00
507,115.30
7,115.30
600,000.00
92,884.70 1) ค่าดูแลระบบ Network ภายในสํานักงานสหกรณ์ และศูนย์
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1,000,000.00

25,000,000.00

1,000,000.00

300,000.00
85,000.00

5.13 ค่าใช้จ่ายในการดํ าเนินการทางกฎหมาย

5.14 ค่าเสื อมราคา และค่าใช้จ่ายตั ดจ่าย
หนี สงสัยจะสูญ

5.15 ค่าใช้จ่ายอืนๆ (ตามระบบบัญชี)

5.16 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร และหมึกพิมพ์

5.17 ค่าประกันภั ย

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
5.12 ค่าพาหนะเหมาจ่ายเจ้าหน้าที

49,148.31

193,937.71

371,777.43

32,351,820.02

431,837.00

-35,851.69

-106,062.29

-628,222.57

7,351,820.02

-568,163.00

100,000.00

300,000.00

1,000,000.00

25,000,000.00

1,000,000.00

50,851.69

106,062.29

628,222.57

-7,351,820.02

568,163.00

ใหญ่ เป็ นประจํ าทุกวั น โดยเหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท
2) เพือจ่ายให้เจ้าหน้าทีธุรการ ซึ งเดินทางไปส่ งไปรษณี ย ์ และซื อ
ของใช้ประจํ าสํานักงาน โดยเหมาจ่ายเดือนละ1,000 บาท
(จ่ายตามมติคณะกรรมการ)
เพือจ่ายเป็ นค่าดํ าเนินการทางกฎหมาย เป็ นค่าใช้จ่าย
ในการฟ้องร้องต่อสู ้คดีต่างๆ ของสหกรณ์ เช่น
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
เป็ นรายการปรับปรุ งทางบั ญชี เพือคิดค่าเสื อมราคา
จากสิ นทรัพย์ ทีสหกรณ์ใช้อยู่ในปั จจุบ ั น และการตั ง
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
1) ค่าประชาสัมพั นธ์และติดต่อสมาชิก ตามโครงการแก้ไขปัญหา
หนี สิ นของสมาชิก จํ านวน30,000 บาท
2) ค่าจ้างบุคลากรภายนอกจัดเก็บเอกสาร ตามโครงการจัดเก็บงาน
ฝ่ ายต่างๆ จํ านวน 30,000 บาท
3) เพือเป็ นค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีอาจเกิดขึ นโดยสหกรณ์
มิได้ ต ั งงบประมาณไว้
เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสารประจํ าสํานักงาน
และหมึกพิมพ์เครื องถ่าย
1) เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยประกันการเสี ยงภั ยอาคารสํานักงาน
สหกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ สิ งตกแต่ง อุปกรณ์สํานักงาน
เครื องใช้ไฟฟ้า ตู ้ ATM และอืนๆ ทุนประกันประมาณ
61 ล้ านบาท เบี ยประกันประมาณ60,000 บาท
2) เพือจ่ายเป็ นค่าเบี ยประกันภัย การขนเงินสด ระหว่างสหกรณ์
กับธนาคาร เบี ยประกันประมาณ40,000 บาท

ไปติดต่อธนาคาร และรับส่ งเอกสารระหว่างสาขากับสํานักงาน

หน้ า 7
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
72,000.00
66,000.00
-6,000.00
72,000.00
6,000.00 1) เพือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าทีสหกรณ์ซึ งใช้พาหนะส่ วนตัวเดินทาง

หน้า 34

รวมค่ าใช้ จ่ายทัวไป
รวมงบประมาณรายจ่ าย (ส่ วนที 1 งบปกติ)
6. หมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่ อสร้ าง
6.1 ค่ าครุภัณฑ์
1) ครุ ภ ั ณฑ์สํานักงาน
1.1 ปั มนํ า ทดแทนเครื องเดิมชํ ารุ ด
1.2 แอร์ปรับอากาศ 1 เครื อง (ชั น1)
1.3 ตู ้ สาขาโทรศัพท์ (สํานักงานใหญ่)
1.4 เก้าอี สํานักงาน1 ตั ว (ทดแทนของเดิมชํ ารุ ด)
1.5 พาร์ทิชั น ชั น2
1.6 เฟอร์นิเจอร์ปรับปรุ งสํานักงานชั น1 INDEX
1.7 โต๊ะทํ างาน INDEX (ห้องนิติกร)
1.8 ขาแขวนทีวี
1.9 ตู ้ รางเลือนระบบพวงมาลั ย
1.10 ทีวีพร้อมขาแขวน สําหรับห้องประชุม

5.19 ค่าเช่ายานพาหนะ

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ
5.18 ค่าประกันภั ยเงินสดในตู ้ATM สหกรณ์

58,963,678.71
72,260,069.73

688,744.59
8,000.00
39,483.00
46,010.00
2,590.00
57,028.50
171,516.00
15,980.00
2,290.00
299,600.00
46,247.09

54,812,000.00
70,496,000.00

1,800,000.00

55,692,000.00
71,383,000.00

1,800,000.00

4,151,678.71
1,764,069.73

-1,111,255.41

1,111,255.41 1.โครงการจั ดเก็บงานฝ่ ายต่างๆ ประมาณ 600,000 บาท
- ตู ้ รางเลือนสําหรับจั ดเก็บเอกสาร ตู ้ ชั นอเนกประสงค์
ตู ้ จ ั ดเก็บการ์ดลายเซ็นแบบกันไฟ ตู ้ เซฟนิรภั ยห้องการเงิน
และศูนย์ บริ การ
2.เครื องปรับอากาศ ติดตั งห้องเก็บสัญญา ราคาโดยประมาณ
50,000 บาท
3.ติดตั งเครื องScan เข้ า-ออกห้องเก็บสัญญาเพือความ
ปลอดภั ย ราคาประมาณ 7,000 บาท
4. ปรับปรุ งซ่อมแซมครุ ภ ั ณฑ์ทีชํ ารุ ด หรื อซื อทดแทน
ประมาณ 300,000 บาท
5.ปรับเปลียนอุปกรณ์และหลอดไฟภายในสํานักงานเป็ นชนิด
ประหยั ดพลั งงาน เช่น หลอดไฟLED และปรับเปลียน
เครื อง ปรับอากาศเป็ นชนิดประหยั ดพลั งงาน เพือลดค่าใช้จ่าย
ด้ านไฟฟ้าประมาณ 500,000 บาท
6.ปรับปรุ งระบบรักษาความปลอดภั ยสํานักงาน อาทิ
กล้ องวงจรปิ ด ถั งดั บเพลิง ฯลฯ

-3,271,678.71
-877,069.73

หน้ า 8
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
65,000.00
46,194.04
-18,805.96
0.00
-46,194.04 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณรายจ่าย เนืองจากสหกรณ์ยกเลิก
การใช้ตู ้ ATM ICT หน้าสํานักงานสหกรณ์ โดยให้สมาชิก
ทํ าธุรกรรมผ่านตู ้ATM ธนาคารกรุ งไทย
50,000.00
5,720.00
-44,280.00
50,000.00
44,280.00 เพือไว้ สําหรับกรณี ทีบุคลากรของสหกรณ์ต ้ องมีการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะไปปฏิบ ั ติงานหรื อร่ วมกิจกรรมต่างๆ

หน้า 35

224,700.00
128,400.00
96,300.00

1,000,000.00

3,800,000.00
2,500,000.00

3) ค่าพั ฒนาระบบโปรแกรม
3.1 ติดตั งระบบบัตรคิว ชั น1-2 (สํานักงานใหญ่)
3.2 ระบบเชือมต่อ ATM KTB ฝั ง Core Coop

รวมค่ าครุภัณฑ์
6.2 ค่ าทีดินและสิงก่ อสร้ าง

1) ค่าปรับปรุ ง และพั ฒนาอาคารสถานทีสํานักงาน

175,237.98

1,484,770.19

133,750.00
7,575.60

571,325.60
430,000.00

1,000,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

2) ครุ ภ ั ณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 คอมพิวเตอร์ 10 ชุด ทดแทนเครื องเดิม เพิ ม
ประสิ ทธิภาพการทํ างาน
2.2 เครื องพั บปิ ดผนึกอั ตโนมั ติ สําหรับส่งจดหมาย
2.3 เครื อง Printer 2 เครื อง

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 1 งบปกติ

-2,324,762.02

-2,315,229.81

-775,300.00

-428,674.40

2,500,000.00

3,800,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

หน้ า 9
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
7. เพือซื อเครื อง Scan เอกสาร สําหรับจั ดเก็บเอกสารใน
รู ปแบบ File Electronic สําหรับรองรับการจั ดทํ าระบบ
จั ดเก็บเอกสาร e-document ประมาณ 150,000 บาท
8. เพือจั ดซื อตู ้ เก็บเอกสารสําหรับฝ่ ายงานต่างๆ ทีจํ าเป็ น
ประมาณ 300,000 บาท (อาทิเช่น ตู ้ จ ั ดเก็บเอกสารตาม
โครงการประเมินสหกรณ์สีขาวด้ วยธรรมาภิบาล)
9. เพือจั ดซื อโต๊ะ / เก้าอี / และครุ ภ ั ณฑ์อืนๆ ทีจํ าเป็ น
ในการปฏิบ ั ติงาน ประมาณ 250,000 บาท

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
- ติดตั งกันสาดหน้าต่างทุกบาน ป้องกันฝนสดเข้าภายในอาคาร

- ซ่อมแซมรอยรั วภายในอาคารเพือป้องกันนํ าฝนไหลเข้าอาคาร

2,324,762.02 1.โครงการพั ฒนาอาคารสถานที ประมาณ 2,500,000 บาท

2,315,229.81

775,300.00 สํารองไว้ สําหรับการพั ฒนาระบบโปรแกรมงานต่างๆ
ของสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ ว มีประสิ ทธิภาพ
และทั นสมั ยมากขึ น

428,674.40 1.สํารองไว้ สําหรับซื อเครื องComputer , เครื องสํารองไฟ
เครื อง printer, เครื องปรับสมุดคู่ฝาก, อุปกรณ์ Network
ต่างๆ ทีจํ าเป็ น
2.สํารองไว้ สําหรับซื ออุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวกับComputer
หากมีการชํ ารุ ด เสี ยหาย หรื อเพือเพิ มประสิ ทธิภาพ
การทํ างานของ Computer

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63

หน้า 36

7.1.3 โครงการอบรมให้ความรู ้ด้านการเงิน
และระเบียบข้ อบังคั บสหกรณ์

7.1.2 โครงการอบรมสมาชิกกลุ่มเข้ าใหม่

7. แผนพัฒนาบุคลากร
7.1 โครงการพั ฒนาให้ความรู ้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิก
7.1.1 โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดง
มุทิตาจิตแก่สมาชิกผู ้ ทีจะเกษียณประจํ าปี

ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา

รวมค่ าทีดินและสิงก่ อสร้ าง
รวมหมวดครุภัณฑ์ ทีดินและสิงก่ อสร้ าง

2) จัดทํ าลิฟท์นอกตั วอาคาร

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา

-

260,000.00

250,000.00

2,500,000.00
6,300,000.00

0.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

-

-

52,997.00

175,237.98
1,660,008.17

0.00

0.00

-260,000.00

-197,003.00

-2,324,762.02
-4,639,991.83

0.00

100,000.00

0.00

0.00

6,500,000.00
10,300,000.00

4,000,000.00

หน้ า 10
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
- ทาสี อาคารใหม่ท ั งหลั ง และทาสี ภายในบางจุดทีชํ ารุ ด
- เจาะอาคารด้านหลังสํานักงานสหกรณ์ เพือใช้เก็บเอกสารต่างๆ
- ติดตั งประตูม ้ วนด้ านหน้าอาคาร และด้ านข้ างอาคาร
2.ค่าจั ดจ้ างปรับปรุ งสํานักงาน กั นห้องเก็บเอกสาร หรื อกั นห้อง
เพือประโยชน์อืนๆ ตามความจํ าเป็ น เช่น ห้องพยาบาล เป็ นต้ น
3.เพือปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสํานักงาน และศูนย์ บริ การ
สมาชิก กรณี เกิดชํ ารุ ด เสี ยหาย
4.เพือตกแต่งอาคารสํานักงาน หรื อปรับปรุ งภูมิท ั ศน์เพิ มเติม
ตามความจํ าเป็ น

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

-52,997.00 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณ โดยนําไปรวมไว้ กับโครงการ
อบรมให้ความรู ้ด้านการเงินและระเบียบข้ อบังคั บสหกรณ์
ตามข้ อ 7.1.3
0.00 ปี 2564 ปรับเปลียนโครงการใหม่ เป็ นการอบรมให้ความรู ้
ด้านการเงินและระเบียบข้ อบังคั บสหกรณ์ ตามข้ อ7.1.3
100,000.00 - เป้ าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์ทีสนใจ จัดอบรม
จํ านวน 2 รุ่ นๆ ละ 1 วั น ในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.64 และ
ช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.64

6,324,762.02
8,639,991.83

มีล ั กษณะสู งชัน ทํ าให้เกิดความเสี ยงในการเกิดอุบ ั ติเหตุได้

ได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ เนืองจากบันไดขึ นลงค่อนข้างลํ าบาก

- เพือให้สามารถใช้พื นทีห้องประชุมชั น4 ของสํานักงานสหกรณ์

4,000,000.00 - เพืออํ านวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทีมาใช้บริ การ ณ สหกรณ์

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63

หน้า 37
1,810,000.00

150,000.00

7.3 โครงการฝึ กอบรมสร้างอาชีพเสริ มแก่สมาชิก

รวมงบส่ วนแผนพัฒนาบุคลากร

450,000.00

700,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

7.2 โครงการพั ฒนาศักยภาพบุคลากร

7.1.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมจัดอบรมสมาชิก

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา

158,289.00

-

77,892.00

27,400.00

-1,651,711.00

-150,000.00

-372,108.00

-672,600.00

1,350,000.00

150,000.00

400,000.00

700,000.00

หน้ า 11
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564

เพือให้ผู ้ ทีเป็ นสมาชิก มีความรู ้ทางด้านการเงิน และเข้าใจใน

รู ปแบบอืน ตามทีคณะกรรมการกํ าหนดไว้ ในแผนปฏิบ ัติการ

- จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม หรื อสัมมนา หรื อจัด

- เป้าหมายจํ านวนสมาชิกรุ่ นละ 150 คน รวม 2 รุ่ น 300 คน

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

(ใช้จ่ายจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
150,000.00 - เป้าหมายคือ สมาชิกสามั ญผู ้ สนใจเข้ าร่ วมฝึ กอบรมวิชาชีพ
จํ านวน 2 รุ่ นๆ ละ 120 คน รวม 240 คน โดยต้ องมีผู ้ เข้ าร่ วม
อบรมไม่น้อยกว่า 60 คนต่อรุ่ น
- จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการทีสหกรณ์จ ั ดฝึ กอบรม เพือสร้าง
อาชีพเสริ มให้แก่สมาชิก โดยจั ดทํ าเป็ นฐานการเรี ยนรู ้
อย่างน้อย 2 ฐานจํ านวน 1 วั น
(ใช้จ่ายจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
1,191,711.00

(สหกรณ์เป็ นผู ้ จัดเองหรื อส่ งบุคลากรเข้าร่ วมกับหน่วยงานอืน)

สิ ทธิหน้าที กฎหมาย ข้ อบังคั บและระเบียบ หลั กการต่างๆ
ของสหกรณ์ ในส่วนทีเกียวข้ อง
- จัดทํ าคู่มือสําหรับสมาชิกผู ้ เข้ าอบรม
(ใช้จ่ายจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
672,600.00 เพือจ่ายให้กับโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานทีจั ดกิจกรรมด้ าน
สหกรณ์ เพือสนับสนุนการเสริ มสร้างความเข้ าใจอั นดี
ระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ คนละ 100 บาท
(ใช้จ่ายจากทุนเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์)
322,108.00 - เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ
คณะกรรมการ ทีปรึ กษา อนุกรรมการ ผู ้ ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการทีแต่งตั งตามภารกิจ รวมถึงเจ้ าหน้าทีสหกรณ์
- จั ดอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานสหกรณ์อืน หรื อ
รู ปแบบอืนตามทีคณะกรรมการกํ าหนดไว้ ในแผนปฏิบ ั ติการ

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
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8.1.4 ค่าดํ าเนินการประชาสัมพั นธ์

8.1.3 ค่าส่งข้ อความผ่าน Line

8.1.2 ค่าส่ง SMS

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา
8. แผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์
8.1 ระบบงานประชาสัมพั นธ์
8.1.1 ค่าสารสัมพั นธ์

238,000.00

-

200,000.00

324,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

46,769.99

-

144,450.00

276,353.65

-191,230.01

0.00

-55,550.00

-47,646.35

300,000.00

50,000.00

200,000.00

250,000.00

หน้ า 12
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

ผ่านการพั ฒนาของบริ ษ ั ทUpbean ประมาณ 50,000 บาท
(ข้ อความละไม่เกิน 0.59 สตางค์)
50,000.00 1) ค่าบริ การ LINE OFFICIAL ACCOUNT เดือนละประมาณ
1,500 บาท ส่งข้ อความได้ 35,000 ข้ อความ /เดือน
2) ค่าบริ การ LINE CONNECT เดือนละประมาณ 1,500 บาท
ส่งข้ อความได้ 35,000 ข้ อความ /เดือน
3) ค่าบริ การส่ วนเกินจากแพ็คเก็จ คิดเป็ นข้ อความละประมาณ
0.04 บาท/ข้ อความ
253,230.01 1.เพือเป็ นรางวั ลในการจัดกิจกรรมกระตุ ้นให้สมาชิกอ่านข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์ งบโดยประมาณ 50,000 บาท
2.เพือจั ดทํ าAnimation Logo สหกรณ์ ประมาณ 50,000 บาท
3.เพือจั ดทํ าสติ กเกอร์Line Animation สําหรับองค์กรสหกรณ์
ประมาณ 110,000 บาท
4.จัดจ้างทํ าสื อนําเสนอประชาสัมพั นธ์ข ้ อมูลในด้านต่างๆ
เพือให้ง่ายแก่การจดจํ า ประมาณ 100,000 บาท
5.เป็ นรางวั ลตอบแทนการส่งเสริ มโครงการด้านเงินออม
ประมาณ 70,000 บาท (โครงการชวนน้องออมทรัพย์,

Line Connect และระบบ Mobile App SPKTC & Krungthai NEXT

55,550.00 1) จ่ายเป็ นค่าส่ ง SMS แจ้ งข้ อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เดือนละ
ประมาณ 2 ครั ง และตามโอกาสสําคั ญต่างๆ ประมาณ
150,000 บาท มีแผนใช้คู่ขนานกับระบบ Line Connect
เพือช่วยประหยั ดค่าใช้จ่าย
2) ค่า SMS OTP เพือใช้ในระบบ Spktcoop App , Spktc Online

ฉบับละประมาณ 7 บาท เป็ นเงิน 250,000 บาท (ส่ งกลุ่มบํ านาญ)

-26,353.65 เพือจ่ายเป็ นค่าจั ดทํ าสารสัมพั นธ์ ไม่เกินเดือนละ3,000 ฉบั บ

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
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100,000.00

8.2.4 โครงการพั ฒนาระบบเลือกตั งออนไลน์

31,278.00

0.00

160,500.00

150,000.00
250,000.00

510,115.00

0.00

600,000.00

100,000.00

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

8.2.3 โครงการพั ฒนาระบบเชือมต่อตู ้ ถอนเงิน
ผ่าน Mobile Application

8.2 ระบบสารสนเทศ
8.2.1 จัดหาลิขสิ ทธิ ซอฟต์แวร์สําเร็ จรู ปเพือการ
ปฏิบัติงาน
8.2.2 โครงการพั ฒนาระบบ Line Connect

8.1.4 ป้ ายโฆษณา

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา

-68,722.00

-250,000.00

10,500.00

-89,885.00

-100,000.00

500,000.00

321,000.00

0.00

0.00

100,000.00

หน้ า 13
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
(8) เหตุผลและความจําเป็ น

การจ่ายเงินค่าพาหนะเดินทางเข้ าบั ญชีให้แก่สมาชิกได้ โดยตรง
ลดความเสี ยงในการขนเงิน ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั ง
รวมถึงลดปั ญหาการลงคะแนนซํ าซ้อนของสมาชิก
(ปี 2563 เป็ นการศึกษาดูงานสหกรณ์ อืนทีใช้ ระบบเลือกตังOnline
เพือศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ของโครงการเท่ านัน)

จะช่วยลดขั นตอนการนับคะแนน ทํ าให้ทราบผลการเลือกตั งเร็ วขึ น

Online มีการเลือกตั งในคูหาลงคะแนนเช่นเดิม แต่ระบบOnline

-510,115.00 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณรายจ่าย เนืองจากดํ าเนินการ
แล้ วเสร็ จ ในปี 2563 เรี ยบร้อยแล้ ว
-160,500.00 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณรายจ่าย เนืองจากดํ าเนินการ
แล้ วเสร็ จ ในปี 2563 เรี ยบร้อยแล้ ว
321,000.00 เพือเป็ นค่าจ้างพั ฒนาApplication ในการทํ าธุรกรรมการ
ถอนเงินฝาก การกู้เงินฉุกเฉิ น รวมถึงการโอนเงินฝากจาก
บัญชี KTB ของสมาชิกเข้ าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ซึ งเป็ นการ
ทํ าธุรกรรมโดยไม่ต ้ องใช้บัตรATM สามารถทํ าผ่าน
Mobile Application ได้ทันทีช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม
บั ตร ATM KTB รายปี ของสมาชิก
1) ค่าจ้ างพั ฒนาโปรแกรมฝั งKTB จํ านวน 107,000 บาท
2) ค่าจ้ างพั ฒนาโปรแกรมฝั งUpbean จํ านวน 214,000 บาท
(เป็ นโครงการต่อเนืองจากปี 2563)
468,722.00 เพือเป็ นค่าจ้ างพั ฒนาWebsite Application สําหรับการเลือกตั ง

โครงการส่งเสริ มการออมจากสหกรณ์อืน, โครงการ
ส่งเสริ มการออมจากสมาชิก)
6.ค่าสื อประชาสัมพั นธ์ด้านอืนๆ
100,000.00 สําหรับเป็ นสื อประชาสัมพั นธ์งานสหกรณ์ในรู ปแบบต่างๆ
เช่น ป้ายไวนิล ,บูธประชาสัมพั นธ์, ป้ายดิจิตอล ฯลฯ

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
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200,000.00

250,000.00

8.5 ระบบสวั สดิการบุคลากรในการปฏิบัติงาน
8.5.1 โครงการจั ดตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพสําหรับ
เจ้ าหน้าทีสหกรณ์

100,000.00

0.00

8.4 โครงการจัดทํ าแผนงบประมาณประจํ าปี

ต้ นสังกัดปลายทาง

8.3.1 โครงการสนับสนุนค่าดํ าเนินการของหน่วยงาน

8.3 หน่วยงานทีเกียวข้ องกับสหกรณ์

8.2.6 โครงการปรับปรุ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) และปรับปรุ งห้อง

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา
8.2.5 โครงการพั ฒนาระบบบริ หารแบบ O2O
1) จัดซื อคอมพิวเตอร์ O2O
2) ค่าจ้างพั ฒนาโปรแกรม

0.00

39,890.00

50,000.00

0.00

-250,000.00

-160,110.00

-50,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

170,000.00

700,000.00

200,000.00 - เพือเป็ นการส่งเสริ มและสนับสนุนให้เจ้าหน้าทีสหกรณ์
มีเงินออมไว้ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุราชการ หรื อออกจากงาน
เนืองจากไม่ได้ รับเงินบํ านาญเหมือนระบบราชการ โดย
นายจ้ าง (สหกรณ์) เป็ นผู ้ จ่ายเงินสมทบในอั ตราทีไม่ต ํ ากว่า
ลูกจ้างจ่าย
- กฎหมายกํ าหนดให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมได้ใน
อั ตรา 2-15% ของค่าจ้างต่อเดือน

120,000.00 เพือเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนหน่วยงานต้ นสังกัดต่างจั งหวั ดซึ ง
หักเงินเดือนสมาชิกนําส่ งให้สอ.ครู สมุทรปราการหน่วยงานละ
1,000 บาทหรื อตามความเหมาะสม หรื ออาจจั ดหาเป็ นของ
ทีระลึกแก่หน่วยงาน
160,110.00 เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ทํ าแผนงาน
และงบประมาณประจํ าปี ของสหกรณ์

700,000.00 1) เพือปรับเปลียนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทดแทน
เครื องเดิมทีใช้มาเป็ นระยะเวลานาน เพือเพิ มประสิ ทธิภาพ
การทํ างานของ Server และเพือให้มีความปลอดภั ยด้ านข้ อมูล
มากยิ งขึ น สามารถรองรับการทํ างานของระบบสารสนเทศ
ได้ หลายหลายมากขึ น ราคาเครื อง รวมซอฟต์แวร์และตูRack
้
ประมาณ 450,000 บาท
2) ค่าปรับปรุ งห้อง Server เพือให้มีความปลอดภั ยมากขึ น
ราคาประมาณ 200,000 บาท

หน้ า 14
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(1) งบประมาณ
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
(5) +เพิม , - ลด
(8) เหตุผลและความจําเป็ น
ปี บัญชี 2563
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63
500,000.00
155,150.00
-344,850.00
0.00
-155,150.00 ปี 2564 ไม่ต ั งงบประมาณรายจ่าย เนืองจากดํ าเนินการ
48,150.00
แล้ วเสร็ จ ในปี 2563 เรี ยบร้อยแล้ ว
107,000.00

หน้า 41

(1) งบประมาณ
ปี บัญชี 2563

(5) +เพิม , - ลด
จากรับจริง/จ่ ายจริง ปี 63

(8) เหตุผลและความจําเป็ น

- ประมาณการ สหกรณ์สมทบเดือนละ 2% เจ้าหน้าที
ประจํ าไม่เกิน 20 คน เป็ นเงินประมาณ 200,000 บาท /ปี
(โครงการต่อเนืองจากปี 2563)
8.6 กิจกรรมบํ าเพ็ญประโยชน์เพือสังคม CSR
200,000.00
0.00
-200,000.00
150,000.00
150,000.00 - เป้ าหมาย คือสมาชิก เจ้าหน้าที กรรมการ และประชาชน
ประมาณ 80 คน เข้ าร่ วมกิจกรรมกับสหกรณ์
จํ านวน 2 กิจกรรม
1) กิจกรรมรวมนํ าใจ บริ จาคเลือดกับสภากาชาดไทย
(ใช้จ่ายจากงบประมาณ ประเภทค่าใช้จ่ายอืนๆ)
2) กิจกรรมปรับปรุ งพั ฒนาโรงเรี ยน (ใช้จ่ายจากทุน
สาธารณประโยชน์)
- เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดหาอุปกรณ์
และร่ วมบริ จาค หรื อจัดในรู ปแบบอืนตามทีคณะกรรมการ
กํ าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการ
- เพือให้บุคลากรมีจิตสาธารณะและมีความสามั คคีร่วมกัน
และเป็ นการเสริ มสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม
รวมงบแผนพัฒนาระบบงานสหกรณ์
3,212,000.00
1,414,506.64
-1,797,493.36
3,141,000.00
1,726,493.36
รวมงบประมาณรายจ่ าย (ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา)
5,022,000.00
1,572,795.64
-3,449,204.36
4,491,000.00
2,918,204.36
หมายเหตุ.- หมวดรายจ่ายใดไม่พอให้นําหมวดอืนมาถั วเฉลียได้ในวงเงินรวมทีได้รับอนุม ั ติแล้ ว ยกเว้ นหมวดครุ ภ ั ณฑ์ ดิทีนและสิ งก่อสร้าง ให้ถ ั วเฉลียได้ภายในวงเงินรวมของหมวดนั นๆ

ประเภทงบประมาณรายจ่ าย
ส่ วนที 2 งบลงทุนและพัฒนา

หน้ า 15
งบประมาณรายจ่ าย 2564
(2) รับจริง /จ่ ายจริง
(3) สู ง / ตํา
(4) งบประมาณ
ธ.ค.62 - พ.ย.63
กว่ างบประมาณ
ปี บัญชี 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563

มติที่ประชุม

อนุมัติ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563
ผลการดำเนินงานในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 224,151,340.30 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่
ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 59 ในการ
ประชุมครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
ข้อ 28 เพื่อเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดังนี้
รายการ
กำไรสุทธิ
1. หักเป็นทุนสำรอง (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

ปี 2563
%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
224,151,340.30 100.00 209,830,840.50 100.00 223,151,276.68 100.00
22,461,075.63 10.02 20,987,629.08 10.00 22,330,072.19 10.01
30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

กำไรสุทธิทเี่ หลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น จัดสรรดังนี้

รายการ
ปี 2563
1. - เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
4.40
(ไม่เกินร้อยละ 10 ตามกฎกระทรวง)
- จำนวนเงินปันผลที่จา่ ย
140,266,794.12
2. - เงินเฉลี่ยคืน (ตามส่วนดอกเบี้ย
10.00
ที่ชำระระหว่างปี
- จำนวนเงินเฉลี่ยคืนที่จ่าย
43,897,470.55
3. โบนัสแก่กรรมการดำเนินงาน
4,886,000.00
และเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินร้อยละ 10
ของกำไรสุทธิ)
4. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
20,000.00
(ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น)
5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
1,000,000.00
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกิน
50,000.00
ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ)
7. ทุนสวัสดิการ (ไม่เกินร้อยละ 10
11,500,000.00
ของกำไรสุทธิ)
8. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ
20,000.00
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

20,000.00

%

ปี 2562
4.50

%

ปี 2561
4.85

%

62.58 135,804,470.47
9.20

64.72 135,968,502.03
9.50

60.93

19.58
2.18

40,888,740.95
4,570,000.00

19.49
2.18

42,202,702.46
5,300,000.00

18.91
2.38

0.01

20,000.00

0.01

120,000.00

0.05

0.45

30,000.00

0.01

50,000.00

0.02

0.02

30,000.00

0.01

700,000.00

0.32

5.13

7,450,000.00

3.56

16,250,000.00

7.28

0.01

20,000.00

0.01

200,000.00

0.09

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00
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หมายเหตุ .- ปีงบประมาณ 2563 มีรายการยอดคงเหลือ ดังนี้
1. ทุนสำรองของสหกรณ์
2. ทุนรักษาระดับเงินปันผล
3. ทุนสาธารณประโยชน์
4. ทุนสวัสดิการ

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

310,006,270.76 บาท
1,125,639.71 บาท
9,566,812.84 บาท
7,312,137.69 บาท

5. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ จำนวน 750,845.00 บาท
6. ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ
จำนวน 6,934,026.09 บาท
7. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
จำนวน 5,271,925.00 บาท

การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในปี 2563 หลังจากหักเงินเฉลีย่ คืนที่สมาชิกได้รับ เป็นดังนี้
อัตราดอกเบีย้ เงินให้สมาชิกกู้ (สามัญ, ฉุกเฉิน)
(1 ธันวาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)
ร้อยละ 5.75 ต่อปี
(1 พฤษภาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563)
ร้อยละ 5.50 ต่อปี
อัตราดอกเบีย้ เงินกู้เฉลีย่ ปี 2563
ร้อยละ 5.60 ต่อปี
หัก เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก (ร้อยละ 10.00 ของดอกเบี้ยเงินให้กู้)
0.56 ต่อปี
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ (สุทธิ) ที่สมาชิกจ่ายในปี 2563
ร้อยละ 5.04 ต่อปี
** ปี 2562
ร้อยละ 5.22 ต่อปี
** ปี 2561
ร้อยละ 5.43 ต่อปี
** ปี 2560
ร้อยละ 5.58 ต่อปี
** ปี 2559
ร้อยละ 5.69 ต่อปี
** ปี 2558
ร้อยละ 5.78 ต่อปี
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้
1. เป็นของสมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 82.16 ของกำไรสุทธิ คือ
1.1 เงินปันผล (ร้อยละ 62.58)
1.2 เงินเฉลี่ยคืน (ร้อยละ 19.58)
รวม
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 5.62 ของกำไรสุทธิ คือ
2.1 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (ร้อยละ 0.01)
2.2 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ (ร้อยละ 0.45)
2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (ร้อยละ 0.02)
2.4 ทุนสวัสดิการ (ร้อยละ 5.13)
2.5 กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน (ร้อยละ 0.01)
รวม

140,266,794.12 บาท
43,897,470.55 บาท
184,164,264.67 บาท
20,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท
50,000.00 บาท
11,500,000.00 บาท
20,000.00 บาท
12,590,000.00 บาท

3 เป็นทรัพย์สินส่วนรวม (คงอยู่ในสหกรณ์) ร้อยละ 10.03 ของกำไรสุทธิ คือ
3.1 ทุนสำรอง (ร้อยละ 10.02)
22,461,075.63 บาท
3.2 ทุนสร้างและขยายสำนักงานฯ (ร้อยละ 0.01)
20,000.00 บาท
รวม
22,481,075.63 บาท
4. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.18 ของกำไรสุทธิ คือ
- โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ร้อยละ 2.18)
4,886,000.00 บาท
5. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

30,000.00 บาท
224,151,340.30 บาท
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติทปี่ ระชุม

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิตามที่นำเสนอข้างต้น

หน้า 69

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ

ประธานกรรมการ

ขอขอบคุณท่านพีระเดช เดชศราเดโช ผู้แทนสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ที่ท่าน
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อออนไลน์ในครั้งนี้ ด้วย วันนี้เป็ นการประชุมผ่าน
สื่อออนไลน์ครั้งแรก ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ขอเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปียังคงมีตามปกติ ในส่วนเงินของขวัญ และรางวัลต่างๆ
ที่สหกรณ์ฯ มอบให้กับท่านยังมีเหมือนเดิ ม เพียงแค่รอให้สถานการณ์กลับสู่ปกติ
ก่อน ขอเรียนเชิญผู้จัดการพูดคุยกับสมาชิก

ผู้จัดการ

สำหรับวันนี้ ตามที่ท่านประธานกล่าวแล้วว่ าเป็นการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ ของ
สหกรณ์ฯ เป็นครั้งแรก ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีแบบนี้ ซึ่งปีนี้วาระแรก
ที่เมื่อสักครู่ปกติทุกปี สหกรณ์ฯ จะเชิญคณะกรรมการมาแนะนำตัว ซึ่งในวันนี้ก็ มี
คณะกรรมการใหม่ส่วนหนึ่งมาร่วมประชุม ด้วย แต่เนื่องจากห้องประชุมต้องมีการ
จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง จึงจะมีบางท่านอยู่ที่ห้องประชุมชั้น 3 กราบขออภัยด้วย
ส่ ว นหนึ่ ง ที่ อ าจจะไม่ ได้ ม าเห็ น หน้ า ตาผ่ า นจอของสหกรณ์ ฯ ณ วั น นี้ สำหรั บ
รายละเอีย ดสมาชิ กสามารถนำไปพู ด คุย ในการประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี ของ
สหกรณ์ฯ ได้อีกครั้งหนึ่ง ถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดีขึ้น
สหกรณ์ฯ จะมีการจัดประชุมใหญ่ ในเรื่องของการลุ้นของรางวัล หรือค่าอาหารที่
ประธานได้กล่าวเมื่อสักครู่จะแจกในวันประชุมใหญ่
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

หน้า 70

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) นายณัฐพล นุชอุดมอิ่ม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพล นุชอุดม)
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุธิดา คลีพิมาย บันทึกการประชุม
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รายงานการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564
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รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 59/2563
การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
-------------------------------------กรรมการมาประชุม
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายณัฐพล นุชอุดม
กรรมการและเลขานุการ
5. นายกำจัด สุวรรณปาล
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
6. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
7. นายไพฑูรย์ คงเทียน
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
8. นางศิรริ ัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการไม่มาประชุม
1. นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
2. นายพรเทพ คุรุเมธากร
3. นายสมเจต พูลมา
4. นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
5. ดร.สุชาติ ใจสถาน
6. นางชูศรี พุทธเจริญ
7. ดร.ธีระ แทนศิริ

รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
หน้า 73

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom
---------------------------------สมาชิกผู้มาประชุม
สมาชิกทั้งหมด

จำนวน 420 คน
จำนวน 9,574 คน

กรรมการมาประชุม 8 ท่าน ตามลายมือชื่อผู้มาประชุมครั้งนี้
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการ
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายณัฐพล นุชอุดม
กรรมการและเลขานุการ
5. นายกำจัด สุวรรณปาล
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
6. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
7. นายไพฑูรย์ คงเทียน
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
8. นางศิรริ ัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
2. นายโพโรจน์ ตันเจริญ
7. นางสาวปสุตา ภูสอดสี
8. นางสาวระพีพร พัฒนะแสง
9. นางสาวสุนิษา ยามี
10. นางสาวสุธิดา คลีพิมาย

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่ อสมาชิ กมาครบองค์ป ระชุ ม แล้ ว นายอิ ท ธิพั ท ธ์ ธี ระวรรณสาร ประธานกรรมการเป็ น
ประธาน ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีทราบ

ประธานกรรมการ เรี ย นสมาชิ ก ที่ เคารพรั ก ทุ ก ท่ า น ก่ อ นอื่ น ต้ อ งกราบขอขอบคุ ณ สมาชิ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ ใ ห้
ความสำคัญ ความสนใจ ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่ วิส ามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ตามที่
ท่านณัฐพลได้เรียนให้ทราบ เป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์
โควิ ด -19 ทำให้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการประชุ ม เป็ น การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ก็ดี ผ่านช่องทาง Facebook
ก็ดี ต้องขอขอบคุ ณ สมาชิกที่ เคารพทุกท่านที่ได้ติดตามการประชุมในครั้งนี้ ไม่ว่ าจะเป็ น
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ดี และนับว่าเป็ นความท้าทายของการบริหารสหกรณ์ ฯ อย่างมาก
ในสถานการณ์ขณะนี้ด้วยความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของสมาชิก โดยเฉพาะ
ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้มีการประชุมไปก่อนในวาระสำคัญ วันนี้ จะมีวาระที่
เหลื อ อยู่ แต่ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นต่ างๆ คณะกรรมการมิ ได้ นิ่ งนอนใจ วัน นี้ จ ะเห็ น ว่ า
คณะกรรมการชุดใหม่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยเน้นย้ำเพื่อลดรายจ่ายและสร้าง
สภาพคล่องทางการเงิน จะเห็นว่าได้ออกมาตรการทั้งหมด 7 มาตรการด้วยกัน
มาตรการที่ 1 สมาชิกสามารถของดการส่งค่าหุ้นรายเดือน เป็นการชั่วคราวได้ไม่เกิน
12 เดือน
มาตรการที่ 2 สมาชิกสามารถขอผ่อนผันชำระต้นเงินกู้สามัญทุก ประเภท เป็นเวลาไม่
เกิน 12 เดือน
มาตรการที่ 3 การให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงภาวะวิกฤต (เงินกู้ Covid เฟส 3)
ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
มาตรการที่ 4 การให้สินเชื่อโดยใช้บัญชีงินฝากหลักประกันค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 90% ของ
เงินฝากหลักประกันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์
มาตรการที่ 5 ให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19
มาตรการที่ 6 ให้สวัสดิการแก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ เมื่อตรวจพบการแพ้วัคซีน COVID-19
มาตรการที่ 7 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉิน ลงร้อยละ 0.25
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ตระหนั กถึงสมาชิก ผู้สูงวัย ได้มีการเปิดโครงการกู้เงิน
สวัสดิการผู้สูงวัย สำหรับสมาชิ กที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และตามที่ทุกท่านได้ทราบข่าวอย่างดี
ในเรื่องของปัญหาหนี้สินของสมาชิก ซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน ส่งผลต่อเงินปันผลและ
เงิน เฉลี่ ย คื น ของสมาชิ ก คณะกรรมการได้ ด ำเนิ น การแก้ ไขระเบี ย บ ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาและ
อุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ซึ่งขณะนี้มีแนวทางการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ขณะนี้ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศ วันนี้สหกรณ์ฯ จะเปลี่ยนแปลงให้
สหกรณ์เป็นของสมาชิก เป็นที่พึ่งของสมาชิก เพื่อคุณภาพที่ดีของสมาชิก
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1.1 แนะนำคณะกรรมการดำเนินการและผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59/2563 จำนวน 15 ท่าน
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการ
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง รองประธานฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายพรเทพ คุรุเมธากร
รองประธานฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
4. นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
รองประธานฝ่ายวิชาการและระเบียบ
5. นายวินัย หลำวรรณะ
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
6. นายสมเจต พูลมา
กรรมการและเหรัญญิก
7. นายณัฐพล นุชอุดม
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
9. นายกำจัด สุวรรณปาล
กรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
10. นายอดิศักดิ์ กลิ่นจันทร์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
11. ดร.สุชาติ ใจสถาน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
12. ดร.ธีระ แทนศิริ
กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
13. นายไพฑูรย์ คงเทียน
กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
14. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
15. นางชูศรี พุทธเจริญ
กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
2) ที่ปรึกษาสหกรณ์
1. นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
2. นายทศพร ถือพุดซา
ผู้อำนวยการ สพป.สป. เขต 1
3. นายวรรณชัย บุสนาม
ผู้อำนวยการ สพป.สป. เขต 2
4. นายวรพจน์ สิงหราช
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 6
3) คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
1. นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
2. นายบรรหาร เอี่ยมสอาด
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
3. นายไพโรจน์ ตันเจริญ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
4. นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
5. นายสุรัตน์ รื่นเริง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
4) ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
1. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
5) ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ
1. นางสาวปสุตา ภูสอดสี
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
1. นางสาวระพีพร พัฒนะแสง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.2 แจ้งวิธีการรับเงินของขวัญปีใหม่ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าอาหารว่างในวั นประชุม
ใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
➢ เงินของขวัญปีใหม่
สหกรณ์จะทำการโอนเงินของขวัญปีใหม่ เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ATM(บัญชีเงินฝากเล่ม
สีชมพู) ให้กับสมาชิกสามัญ ทุกคนๆ ละ 1,500 บาท โดยจะโอนพร้อมกับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี
ซึง่ เงินส่วนนีม้ ิใช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่
➢ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
หากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืน ตามอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ สหกรณ์จะทำการโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกจะ
ได้รั บ (หลั งจากการหั กค่าเบี้ ย ประกัน ชีวิต /เงินฝากออมทรัพ ย์เพื่ อเป็น หลั กประกันเงินกู้ /เงินสงเคราะห์ ศ พ
ล่วงหน้าสมาคมฌาปนกิจ สสอค. และ สสชสอ. หรือรายการหักอื่นๆ (ถ้ามี) เข้าบัญชีเงินฝาก ATM (บัญชีเงินฝาก
เล่มสีชมพู)ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2563
➢ เงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
สหกรณ์จะทำการโอนเงินค่าอาหารว่างในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 เข้าบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์ATM (บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ให้เฉพาะสมาชิกสามัญที่ได้เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 จำนวน 200 บาท(เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 100 บาท) โดยจะโอนเข้าบัญชี ต่อเมื่อได้
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ซึง่ เงินส่วนนีม้ ใิ ช่เบี้ยประชุม หรือค่าพาหนะในการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่
สมาชิก สามารถนำบั ตร ATM ธนาคารกรุงไทยที่ได้ ผู กกั บบั ญ ชีเงิน ฝากออมทรัพ ย์ ATM
(บัญชีเงินฝากเล่มสีชมพู) ทำรายการกดถอนเงิน (โดยเสียค่าธรรมเนียมในการกดถอน ครั้งละ 8 บาท) จะหักเงิน
ค่าธรรมเนียมทุกครั้งที่มีการกดถอนเงิน
หรือสามารถนำสมุดเงินฝากเล่มสีชมพู ไปติดต่อขอถอนเงินได้ที่สำนักงานสหกรณ์ในวันและ
เวลาทำการ
ผู้จัดการ

ในส่วนนี้ได้ดำเนินการการแล้วเมื่อวัน ที่ 29 ธันวาคม 2563 จากที่ได้มีการเปิดประชุม
ใหญ่ในครั้งนั้นเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนั้นได้มี
การโอนเงินของขวัญปีใหม่ให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว ผ่านบัญชีเล่มสีชมพูหรือออมทรัพย์
ATM แต่สิ่งที่ยังมิได้ดำเนินการคือ ค่าอาหารว่าง เนื่องจากไม่ได้มีการจัดประชุมใหญ่ใน
สถานการณ์ปกติ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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1.3 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563
สำนั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด สมุ ท รปราการ ได้ แ จ้ งให้ ส หกรณ์ รั บ ทราบว่ า ได้ ท ำการจั ด ระดั บ
มาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว ปรากฎว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด “อยู่ในระดับ
มาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A)” โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานที่พิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระบวนการ
จัดการภายในสหกรณ์ และกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็น 4 ระดับ
- ระดับมาตรฐานดีเลิศ (ระดับ A) ระดับคะแนน 96-100
- ระดับมาตรฐานดีมาก (ระดับ B) ระดับคะแนน 86-95.99
- ระดับมาตรฐานดี (ระดับ C) ระดับคะแนน 76-85.99
- ไม่ผ่านมาตรฐาน (ระดับ F) ระดับคะแนน 76
ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประกอบด้วย
1. ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง สหกรณ์มีผลการดำเนิ นงานไม่ขาดทุน เว้นแต่ใน
ปีใดมีอุทกภัยหรือภัยธรรมชาติจนเกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์โดยรวม ให้ตัดปีนั้นออก
2. ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปีบัญชีย้อนหลัง ไม่มีการกระทำอันถือได้ว่าทุจริตต่อสหกรณ์
3. ผลการดำเนิน งานในรอบปีบัญชีสุดท้าย สหกรณ์จัดทำงบการเงินแล้วเสร็ จและส่งให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
4. ผลการดำเนิ นงานในรอบปีบัญ ชีสุดท้าย สหกรณ์ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
สมาชิกทั้งหมด ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
5. ต้องจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานประจำรับผิดชอบดำเนินการและธุรกิจของสหกรณ์
หากไม่มีการจัดจ้างต้องมีบุคคลอื่น เช่น กรรมการ สมาชิกที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำ
6. ผลการดำเนิ น งานในรอบ 2 ปีบัญ ชีย้อนหลั ง สหกรณ์ ต้ องมีการจัดสรรกำไรสุ ทธิและจ่าย
เงินทุนสวัสดิการสมาชิก หรือทุนสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
7. ผลการดำเนิ น งานในรอบปี บั ญ ชี สุ ด ท้ าย สหกรณ์ ต้ อ งไม่ ก ระทำการอั น ใดเป็ น การฝ่ าฝื น
กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จำกั ด เข้ า ร่ ว มโครงการประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล โดยผ่านการประเมิน
สหกรณ์สีขาว หมายถึง สหกรณ์ที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริห ารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่าง
เคร่งครัด และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง
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เกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยนำเกณฑ์สำหรับ
ใช้ประเมินเพื่อจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มาใช้เป็นแนวทาง แล้วปรับความเป็นสหกรณ์
เข้าไปในแต่ละหลักเพื่อให้เหมาะสม การประเมินประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่
1. หลักประสิทธิผล น้ำหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
2. หลักประสิทธิภาพ น้ำหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
3. หลักการตอบสนอง น้ำหนัก ร้อยละ 12
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
4. หลักภาระรับผิดชอบ น้ำหนัก ร้อยละ 12
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
5. หลักความโปร่งใส น้ำหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 2 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
6. หลักการมีส่วนร่วม น้ำหนัก ร้อยละ 13
เกณฑ์ประเมิน 4 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
7. หลักมอบอำนาจ น้ำหนัก ร้อยละ 7
เกณฑ์ประเมิน 3 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
8. หลักนิติธรรม น้ำหนัก ร้อยละ 10
เกณฑ์ประเมิน 6 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
9. หลักความเสมอภาค น้ำหนัก ร้อยละ 7
เกณฑ์ประเมิน 5 ข้อ พิจารณา 5 ระดับ
และนำพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์มาตัดคะแนน ได้แก่
1. ทุจริต
ตัดคะแนน 30 คะแนน
2. ข้อบกพร่องทางการบัญชี
ตัดคะแนน 10 คะแนน
3. การกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์
ตัดคะแนน 10 คะแนน
4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ตัดคะแนน 10 คะแนน
การประเมินสหกรณ์
1. การประเมิ น ธรรมาภิ บ าลของสหกรณ์ ให้ ป ระเมิ น ตามแบบประเมิ น สหกรณ์ สี ข าวด้ ว ย
ธรรมาภิบาล โดยสหกรณ์ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล ในแต่ ละหลักที่ทำการประเมิน ระดับคะแนนไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 และรวมกั น ทุ ก หลั ก อยู่ ใ นระดั บ คะแนนตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 85 คะแนนขึ้ น ไป โดยเป็ น
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์สีขาว
2. พิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์ นำมาหักคะแนนที่ได้รับจากการประเมิน
3. การปฏิบัติงาน โดยดำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลตามเกณฑ์นี้ ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
4. การส่งเสริมสหกรณ์ จังหวัดต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 คณะ คือ
4.1 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อทำการตรวจประเมินสหกรณ์ในขั้นต้น เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็น ปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ และแนะนำส่งเสริมให้สหกรณ์มีการปรับปรุง ที่ดีขึ้น
4.2 คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล เพื่อทำการประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ธรร
มาภิบาลที่กำหนดและรายงานผลการประเมิน ให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ
5. เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริ มมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมิน
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ร้อยละ 50
6. ส่งประเมินสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ในระดับจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 59 ประจำปี 2563 ขอเสนอผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 ให้สมาชิกทราบ ดังต่อไปนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จำกัด ได้จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญ ญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2471 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2505 และได้เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2505 นับถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 58 ปีเศษ
สหกรณ์บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีหลักสำคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็น
การลงทุนร่วมกัน และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็น สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุ นของมวลสมาชิกและสถาบัน
ทางการเงินที่ดำเนินการทางธุรกิจกับสหกรณ์ และสวัสดิการต่างๆ
ในรอบปี 2563 ณ วั น ที่ 30 พ ฤศจิ ก ายน 2563 สห กรณ์ มี ทุ น ดำเนิ น งาน จำนวน
8,348,102,848.54 บาท มี ทุ น เรื อ นหุ้ น 3,268,701,069.11 บาท มี เงิน รับ ฝากจากสมาชิก และสหกรณ์ อื่ น
4,493,434,592.09 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 122,168,976.71 บาท และมีกำไรสุทธิ 224,151,340.30 บาท
ทั้ งนี้ เกิ ด ขึ้น จากคณะกรรมการและฝ่ ายจั ด การได้ ร่ว มกั น ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความอุ ต สาหะ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริต การ
ดำเนินงานจึงบรรลุเป้าหมาย มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ สร้างประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก
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2. จำนวนสมาชิก ปี 2563 เปรียบเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ข้อมูลจำนวนสมาชิก
จำนวนสมาชิก ณ วันต้นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออกและโอนไประหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
สมาชิก (สามัญ) เป็นหนี้
สมาชิก (สามัญ) ไม่เป็นหนี้

ปี 2563 (คน)

ปี 2562 (คน)

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

9,359
257

8,983
239

376
18

504
16

737
26

-233
-10

313
6

332
8

-19
-2

36
-

29
-

7
-

9,514
267
6,086
3,428

9,359
257
7,820
1,539

155
10
-1,734
1,889
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3. ผลการดำเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
รายการ

ปี 2563

ปี 2562

เพิม่ /ลด

สินทรัพย์รวม

8,348,102,848.54

8,612,232,995.55

(264,130,147.01)

ทุนเรือนหุ้น

3,268,701,069.11

3,170,333,981.85

98,367,087.26

ทุนสำรอง

310,006,270.76

289,018,641.68

20,987,629.08

ทุนสะสมตำมข้อบังคับ

30,961,386.33

39,985,678.33

(9,024,292.00)

เงินรับฝำกจำกสมำชิก

4,307,627,383.28

4,030,347,062.41

277,280,320.87

40,732,691.09

41,930,128.03

(1,197,436.94)

เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อื่น

145,074,517.72

543,326,378.36

(398,251,860.64)

เงินให้กู้ฉุกเฉินคงเหลือ ณ วันทีส่ ิ้นปี

105,766,913.75

148,078,129.84

(42,311,216.09)

เงินให้กู้สำมัญคงเหลือ ณ วันทีส่ ิ้นปี

7,445,540,933.48

7,538,569,813.89

(93,028,880.41)

เงินให้กู้พเิ ศษคงเหลือ ณ วันทีส่ ิ้นปี

650,930,586.91

677,424,492.00

(26,493,905.09)

250,000,000.00

(250,000,000.00)

8,348,102,848.54

8,612,232,995.55

(264,130,147.01)

รำยได้

465,473,608.91

461,022,183.42

4,451,425.49

รำยจ่ำย

241,322,268.61

251,191,342.92

(9,869,074.31)

กำไรสุทธิ

224,151,340.30

209,830,840.50

14,320,499.80

เงินรับฝำกจำกโรงเรียน

เงินกู้ยืมภำยนอก
ทุนดำเนินงำนทัง้ สิ้น

-
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4. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
การให้เงินกู้แก่สมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในรอบปี 2563 เป็นสัญญาเงินกู้ 3,074 สัญญา เป็นเงิน 825,877,529.72 บาท
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
2.1 เงินกูส้ ามัญ COVID - 19

จำนวน 369 สัญญา
จำนวน 878 สัญญา
จำนวน 910 สัญญา

เป็นจำนวนเงิน
เป็นจำนวนเงิน
เป็นจำนวนเงิน

28,430,900.00 บาท
587,315,832.44 บาท
86,776,000.00 บาท

2.2 เงินกูส้ ามัญ COVID - 19 ต่ำกว่า 30 % จำนวน 890 สัญญา

เป็นจำนวนเงิน

84,342,000.00 บาท

2.3 สามัญชำระหนีส้ ถาบันการเงินอื่น
3. เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้
4. เงินกู้หุ้นบวกเงินรับฝาก
5. เงินกูส้ ามัญ (พิเศษ)

จำนวน

7 สัญญา

เป็นจำนวนเงิน

839,816.47 บาท

จำนวน
จำนวน
จำนวน

14 สัญญา เป็นจำนวนเงิน
5 สัญญา เป็นจำนวนเงิน
1 สัญญา เป็นจำนวนเงิน

32,436,980.81 บาท
4,736,000.00 บาท
1,000,000.00 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน เงินกูส้ ามัญ และเงินกูส้ ามัญพิเศษ ประจำปี 2563
1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ประจำปี 2563
1 พฤษภาคม - 30 พฤศจิกายน 2563 อัตราร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
(เริ่มใช้ระเบียบเงินกู้ฯ เมื่อ 1 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดให้เก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป ร้อยละ 0.50)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ประจำปี 2563 ( เริ่มใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563)
1. ผู้กู้ขอปรับโครงสร้างหนี้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
เบี้ยปรับเพิ่มกรณีปรับโครงสร้างหนี้แล้ว มีการผิดนัดชำระอีก อัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี นับจากวันที่ผิดนัดชำระหนี้
หากจะกู้วนซ้ำ เป็นสัญญากู้เงินประเภทอื่น ผู้กู้จะต้องชำระดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มเติมในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี จากต้นเงิน ณ วันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จนถึงวันที่ทำเรื่องกู้วนซ้ำ
2. ผู้ค้ำประกันที่รับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ (เริ่มใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2563)
งวดชำระที่ 1 - 120 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี
งวดชำระที่ 121 - 240 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี
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5. การรับ-ฝากเงิน ของสหกรณ์ ปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปี 2563
รายการเงินฝากออมทรัพย์
เงิ นฝำกออมทรัพย์พเิ ศษ(สีเขียว)
เงิ นฝำกออมทรัพย์(สีชมพู)
เงิ นฝำกชวนน้องออมทรัพย์
เงิ นฝำกเกษียณเปี่ยมสุข 1
เงิ นฝำกหลักประกันเงินกู้ฉุกเฉิน
เงิ นฝำกหลักประกันเงินกู้สำมัญ
เงิ นฝำกหลักประกันรวมหนี้
เงิ นฝำกบัญชี (สีน้ำเงิ น)
เงิ นฝำก 24 เดือน (เพิม่ ทรัพย์)
เงิ นฝำก (สหกรณ์อื่น)
เงิ นฝำก 24 เดือน (Top Up)
เงิ นฝำกเกษียณเปี่ยมสุข 2
เงิ นฝำกสหกรณ์อื่น 5 ปี
เงิ นฝำกออมทรัพย์ (เพิม่ พูน8)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)
เงิ นฝำกออมทรัพย์ (เพิม่ ค่ำ1)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 3 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)
เงิ นฝำกเกษียณเปี่ยมสุข 3
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 12 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 1 เดือน)
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 99
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 3 เดือน) 101
เงิ นฝำก(สหกรณ์อื่น 6 เดือน) 102
รวม

จานวนบัญชี
2,025
10,322
37
1,002
1,059
4,109
161
2,135
370
1
106
49
10
1
3
21,390

เงินฝาก (บาท)
2,020,086,228.54
555,425,570.70
40,732,691.09
1,020,049,643.09
224,428.18
78,176,862.15
12,965,338.54
224,289,616.54
188,115,567.67
20,000,000.00
183,336,466.62
24,957,661.25
97,918,062.68
10,073,273.22
17,083,181.82
4,493,434,592.09

ปี 2562
อัตรา

สัดส่ วนต่อ

ดอกเบีย้

เงินฝากรวม
44.96
12.36
0.91
22.70
0.00
1.74
0.29
4.99
4.19
0.45
4.08
0.56
2.18
0.22
0.38
100.00

3.00%
3.00%
3.50%
3.75%
1.00%
1.00%
1.00%
3.00%
3.50%
4.00%
3.40%
3.50%
2.75%
1.50%
1.70%
-

จานวนบัญชี
1,817
9,354
37
1,002
1,037
3,806
161
2,078
303
25
185
370
1
137
6
8
106
7
4
1
11
44
2
7
3
20,512

เงินฝาก (บาท)

อัตราดอกเบีย้

1,589,925,961.08
412,269,612.30
41,930,128.03
1,033,302,420.12
304,932.29
61,308,961.74
10,095,148.49
237,291,413.41
1,628,691.29
5,000,000.00
230,682,564.61
192,932,041.41
20,000,000.00
36,550,810.58
1,000,000.00
96,064,051.37
199,890,000.00
131,495,534.35
2,678,213.51
10,000,000.00
199,813,773.51
24,164,505.09
4,135,724.92
61,139,080.70
12,000,000.00
4,615,603,568.80

3.50%
3.25%
4.00%
4.00%
1.00%
1.00%
1.00%
3.25%
4.292%
4.292%
3.75%
4.00%
3.85%
2.925%
3.775%
3.60%
3.616%
2.425%
2.925%
3.3875%
3.75%
2.775%
3.375%
1.60%
-

สัดส่ วนต่อ
เงินฝากรวม
34.45
8.93
0.91
22.39
0.01
1.33
0.22
5.14
0.04
0.11
5.00
4.18
0.43
0.79
0.02
2.08
4.33
2.85
0.06
0.22
4.33
0.52
0.09
1.32
0.26
100.00

เงินฝากเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เพิ่มขึ้น
(ลดลง) %

430,160,267.46
143,155,958.40
(1,197,436.94)
(13,252,777.03)
(80,504.11)
16,867,900.41
2,870,190.05
(13,001,796.87)
(1,628,691.29)
(5,000,000.00)
(230,682,564.61)
(4,816,473.74)
(36,550,810.58)
(1,000,000.00)
(96,064,051.37)
(16,553,533.38)
(131,495,534.35)
(2,678,213.51)
(10,000,000.00)
(199,813,773.51)
793,156.16
(4,135,724.92)
(61,139,080.70)
(12,000,000.00)
(122,168,976.71)

10.51
3.43
(0.00)
0.31
(0.00)
0.41
0.07
(0.15)
(0.04)
(0.11)
(5.00)
0.01
0.01
(0.79)
(0.02)
(2.08)
(0.25)
(2.85)
(0.06)
(0.22)
(4.33)
0.03
(0.09)
(1.32)
(0.26)
2.18
0.22
0.38
(0.00)

6. การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 อนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี
2563 ไว้จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องในการบริหารงานสหกรณ์ รายละเอียด ดังนี้
ลำดับ

ชื่อสถำบั น

สินเชื่อประเภท

วงเงินอนุมัติ

อัตรำดอกเบี้ ย

เงินต้น

ปั จจุบัน

คงเหลือ

1 ธนำคำรกรุงไทย

P/N 90 วัน

500,000,000.00

-

-

2 ธนำคำรแลนด์แอนด์เฮ้ำส์

P/N 90 วัน

500,000,000.00

-

-

3 ธนำคำรธนชำต

P/N 90 วัน

100,000,000.00

-

-

1,100,000,000.00

-

-

รวม

งวดคงเหลือ
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7. การให้สวัสดิการ
ที่

รายการ

จานวน

จานวนเงิน (บาท)

1

สวัสดิกำรทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก

1,507 ทุน

2,869,000.00

2

สวัสดิกำรสมำชิกทีเ่ กษียณอำยุ

230 รำย

4,613,200.00

3

สวัสดิกำรสมำชิกถึงแก่กรรม

37 รำย

10,769,500.00

4

สวัสดิกำรค่ำปลงศพ

37 รำย

481,000.00

5

สวัสดิกำรทุนสมำชิกทีโ่ สด และไม่มบี ุตร

30 รำย

90,000.00

6

สวัสดิกำรสมำชิกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

22 รำย

181,000.00

7

สวัสดิกำรรักษำพยำบำล

261 รำย

261,000.00

8

สวัสดิกำรคลอดบุตรและรับขวัญทำยำทใหม่

121 รำย

121,000.00

9

สวัสดิกำรช่วยเหลืองำนศพบิดำ มำรดำ คูส่ มรสและบุตรสมำชิก

159 รำย

477,000.00
รวมทัง้ สิน้ 19,862,700.00

8. การมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ที่

รายการ

หน่วยงานทีร่ ับสนับสนุน

จานวนเงิน(บาท)

1

มุทิตำจิตเกษียณ วันครู กีฬำและสนับสนุนหน่วยงำน

สพป.สป.เขต 1

110,000.00

2

มุทิตำจิตเกษียณ วันครู กีฬำและสนับสนุนหน่วยงำน

สพป.สป.เขต 2

110,000.00

3

มุทิตำจิตเกษียณ วันครู กีฬำและสนับสนุนหน่วยงำน

สพม.6

110,000.00

4

มุทิตำจิตเกษียณ วันครู กีฬำและสนับสนุนหน่วยงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัด

100,000.00

5

สนับสนุนจัดงำนวันเด็ก วันกิจกรรมสหกรณ์ กฐินพระรำชทำน

สหกรณ์จังหวัดสมุทรปรำกำร

19,000.00

6

เงินสนับสนุนงำนวันดอกแก้วบำน

รร.คลองมหำวงก์

5,000.00

7

เงินสนับสนุนโครงกำร ชสอ.รวมใจ(โควิด-19)

ชสอ.

10,000.00

8

สนับสนุนงำนผูส้ อื่ ข่ำว

ชมรมผูส้ อื่ ข่ำว

4,000.00

9

สนับสนุนเป็นเจ้ำภำพผ้ำป่ำมหำกุศล,โครงกำรบรรพชำ

สกสค, สพป.แพร่2

4,000.00

10 สนับสนุนกฐินพระรำชทำน,ผ้ำป่ำสำมัคคี

คุรุสภำ, สอ.ขศธ.สกลนคร

2,000.00

11 สนับสนุนผ้ำป่ำ,ปันน้ำใจเด็กด้อยโอกำส

สอ.มข, เชียงรำย, เพชรบูรณ์

3,000.00

รวมทัง้ สิน้

477,000.00
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9.งานพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้
ตรวจสอบกิจการ คณะควบคุมภายใน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 49 คน โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ คือ นางสาววิลาวัลย์ ลิปนะวรรณกูล ใน
หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ นายอดิสร ภูริวัฒน์ สำนักงานกฎหมายมหาชนราม
ธรรมวินิจฉัย มาเป็นวิทยากร ในหัวข้อ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ฯลฯ ในวันที่ 12 กันยายน
2563 ณ โรงแรมคูณ สมุทรปราการ ใช้งบประมาณทั้งหมด 77,892.- บาท
โครงการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปี 2563 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มี
การจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562 – 2564) โดยมีการกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ เพื่อให้มุ่งสู่
เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทั ศน์ข องแผนได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ประกอบกับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ นั้น ตัวชี้วัดในการประเมิน ส่วนใหญ่สหกรณ์จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน
โครงการ ให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมถึงแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ด้วย ปรากฎว่า จะครบกำหนดแผน
และโครงการตามกลยุทธ์ประจำปี 2563 นั้น เพื่อให้มีการประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ
ต่างๆตามแผนงานในรอบปีงบประมาณรายจ่าย 2563 และให้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากร
ภายในหน่วยงาน ในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2564 เพื่อกำหนดเป้าหมายและบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
จัดทำรายละเอียดของแผน เพื่อให้ทุกส่วนงานได้นำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น 50,790.-บาท จัดทำแผน ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
โครงการอบรมวางแผนชีวิตและแสดงมุฑิตาจิต แก่สมาชิกผู้ที่จะเกษียณประจำปี 2563 เป็นโครงการที่
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการแสดงมุทิตาจิตนั้นเพื่อเป็น
การตระหนั ก เห็ น ความสำคั ญ และคุ ณ ค่ า ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า งประจำ ที่ อุ ทิ ศ ความรู้
ความสามารถในการทำงานให้กับหน่วยงานสถานศึกษา ถือว่าเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติหน้าที่และเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าต่อ
เยาวชนและประเทศชาติ จนสามารถถือเป็ นแบบอย่ างที่ดี แก่ข้าราชการ โดยโครงการนี้ได้ ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
สมาชิกผู้ที่ครบ 60 ปี มีจำนวน 246 ราย ได้มอบหมายให้ทางฝ่า ยจัดการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28
สิงหาคม 2563 – 19 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 61 คน ซึ่งไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า ผู้เข้าร่วม
โครงการจะต้องมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 130 คน สหกรณ์ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่ าว ทางคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 19 วันที่ 28 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบอนุมัติ จัดซื้อของขวัญแทนคำขอบคุ ณ
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ฯ โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 52,997.-บาท
โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ เป็น การพัฒ นาความรู้ และศักยภาพให้แก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุ กฝ่าย รวมถึงจัดเป็น สวัสดิการให้ แก่สมาชิก และเพื่ อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการฝ่ายจัดการ และ
สมาชิก รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ จากสมาชิกผู้เป็นเจ้าของโดยตรง อีกทั้งยังเป็น
การประชาสัม พั น ธ์ข้อมู ล ความเคลื่อนไหวต่ างๆ ของสหกรณ์ ให้ แก่ส มาชิกได้ รับ ทราบ ทั้ งนี้ ใช้ งบประมาณไปทั้ งสิ้ น
181,679.-บาท
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ตารางการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
ผู้เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
วันที่
1 นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
ประชุม เรื่อง ผลกระทบจากคำสั่ง
14 ธ.ค.62
ศาลปกครองกลางกรณีการหักเงิน
ชำระหนี้สหกรณ์
2 นายณภัค กล่ำหว่า
อบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการ
4-6 ก.พ.63
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว
บริหารงานสหกรณ์
3 นางสาวสุนิษา ยามี
วันสหกรณ์แห่งชาติ
26 ก.พ.63
นางสาววรรณผกานต์ บุบผาสุวรรณ์
นางสาวสุธิดา คลีพิมาย
4 นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
อบรมหลักสูตรกฎหมายเพื่อการ 30มี.ค.-1 เม.ย.63
บริหารงานสหกรณ์
5 นายวินัย หลำวรรณะ
อบรมหลักสูตรการบริหารงาน
27-29 มี.ค.63
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ภายใต้กฎกระทรวงฯฉบับใหม่และ
นายณัฐพล นุชอุดม
พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกิน
ดร.ธีระ แทนศิริ
อัตรา
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายสุรตั น์ รื่นเริง
6 นางสาวสุนิษา ยามี
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
25 มิ.ย.63
ประจำปี 2563
7 นางศศมณฑ์ กฤชน้อย
ประชุมแนวทางปฏิบัตติ าม
13 ก.ค.63
กฎหมายว่าด้วยการปราบปราม
ฟอกเงิน
8 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
อบรมหลักสูตรการแก้ไขข้อบังคับ, 17-19 ก.ค.63
นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
ระเบียบสหกรณ์เพื่อความมั่นคง
นายวินัย หลำวรรณะ
ของสมาชิกและสหกรณ์-กฎหมาย
นายพรเทพ คุรุเมธากร
ล้มละลาย
นายณัฐพล นุชอุดม
นายกำจัด สุวรรณปาล
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
นายพลัฏฐ์ ธนพรรุ่งเพชร
นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายสุรตั น์ รื่นเริง
นางสาวสุนิษา ยามี
นายณภัค กล่ำเหว่า
9 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ
22 ก.ค.63
นางสาวสุนิษา ยามี
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท สหประกันชีวิต
จำกัด (มหาชน)
กรมส่งเสริมสหกรณ์

กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง

กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ลำดับ
ผู้เข้าร่วม
10 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นายณัฐพล นุชอุดม
11

นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร์

12

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

13

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว
นางสาวศรุตยา หมวดศรี
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว

14
15

นางสาวสินไทย เชิดชู

16

นางสาวขนิษฐา เกตุอินทร์

17

นางศศมณฑ์ กฤชน้อย

18

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นายณัฐพล นุชอุดม
นายกำจัด สุวรรณปาล
นางสาวสุนิษา ยามี

19

อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

วันที่
30 ก.ค.63

อบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชี
สหกรณ์
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

3-5 ส.ค.63

อบรมหลักสูตรการเจรจาต่อรอง
และติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่2

18-20 ส.ค.63

ประชุมชี้แจงให้ความรู้งาน
ประกันสังคมประจำปี 2563
ให้กับนายจ้างและลูกจ้าง
อบรมหลักสูตรการบริหารการเงิน
สหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
Thailand 4.0

21 ส.ค.63

ประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ

2-5 ก.ย.63

ภาควิชาสหกรณ์
คณะเศรษฐสตร์
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
บริษัทเอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชีและ
กฏหมาย จำกัด
ชมรมผู้จดั การสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย จำกัด

8 ส.ค.63

อบรมหลักสูตร หลักการบัญชีของ
สหกรณ์และหลักกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบัญชีสหกรณ์
ประชุมสัมมนา เรื่อง ความรับผิด
ของคณะกรรมการและผู้จัดการ
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

12-13 ก.ย.63

อบรมสัมมนา เรื่อง รู้ลึกกับ
กฎกระทรวงใหม่และกฎหมาย
ติดตามหนี้ยุคโควิด-19

26-27 ก.ย.63

15 ต.ค.63

20

นายเสกสัณห์ กิจวรรณ
นางศศมณฑ์ กฤชน้อย

21

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์

ประชุมเพื่อหาแนวทาง รวมทั้ง
กำหนดการที่จะขอจดทะเบียน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
อบรมหลักสูตร กรรมการ
ดำเนินการใหม่

22

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

วันออมแห่งชาติ

18-20 ก.ย.63
19 ก.ย.63

25-28 ต.ค.63
31 ต.ค.63

จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทย ไอซีที
จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย

เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.
กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1
สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด
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ลำดับ
ผู้เข้าร่วม
23 นายณภัค กล่ำหว่า
นางสาวปรวรรณ คำแก้ว
24

นายเสกสัณห์ กิจวรรณ

25

26

ดร.ธีระ แทนศิริ
ดร.สุชาติ ใจสถาน
นางสาวยุพา กิตติดุษฎีธรรม
นายณภัค กล่ำเหว่า

27

นางสาวศรุตยา หมวดศรี

อบรม/สัมมนา/ประชุม/สถานที่
อบรมหลักสูตร การประนอมหนี้
โดยศาลไม่ต้องฟ้องคดีกฎกระทรวง(ฉบับใหม่)
สัมมนา กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.
2562 และตลาดเงิน การลงทุน
อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
(เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม
กฎหมาย)
ประชุม เรื่อง รับทราบแผนงานใน
การปฏิบัติงานของสำนักงาน
สหกรณ์
อมรบหลักสูตร ธุรการมืออาชีพ

28

นายไพโรจน์ ตันเจริญ
นายสุรตั น์ รื่นเริง

สัมมนา เรื่อง การประมาณค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสูญ

วันที่
6-8 พ.ย.63

14 พ.ย. 63

14-15 พ.ย.63

26 พ.ย.63

26-27 พ.ย.63

30 พ.ย.63

จัดโดย
กลุ่มสหกรณ์ออม
ทรัพย์จังหวัดสระบุรี
และพื้นที่ใกล้เคียง
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูไทย จำกัด
เขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออก
สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด
สมุทรปราการ
ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จำกัด
สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย

10. การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มาเยี่ยมชมกิจการ
ในรอบปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ผู้มา
เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน จำนวน 4 สหกรณ์ ดังนี้
- สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
-

สหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การเภสัชกรรม จำกัด

-

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด
-

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสามัญศึกษา จำกัด
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11. การช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนผู้ค้ำ
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 58 ได้มีการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ ประกัน
เงินกู้ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ ในกรณีที่ผู้กู้ พ้นสภาพจาก
งานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และรวมถึงในกรณีที่ผู้เสียชีวิต โดยผู้กู้ ไม่สามารถชำระ
หนี้เงินกู้ได้ครบถ้วน และต้องเรียกชำระหนี้จากผู้ค้ำประกัน
โดยกองทุนผู้คำ้ ประกัน จะมีรายได้ (ที่มาของเงินกองทุน) อยู่ 5 ประเภท ได้แก่
1. เงินสมทบอุดหนุนจากสหกรณ์
2. เงินที่ได้รับจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิก
3. เงินบริจาค
4. ทุนประเดิมจากดอกเบี้ยกองทุนที่ได้รับจากบัญชีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกัน ตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2558 (เดิม)
5. เงินสมทบที่ได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 28
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 กองทุนฯ มีเงินช่วยเหลือรวม 5,271,925.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ในรอบปี บั ญ ชี 2563 มี ผู้ ค้ ำประกั น ซึ่ งรับ ภาระหนี้ แ ทนผู้ กู้ ที่ ถู ก ให้ อ อกจากการเป็ น สมาชิ ก ร้อ งขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวน 12 ราย ได้แก่
ผู้กู้

ผู้ค้ำประกัน
รับภาระจ่ายชำระหนี้

มูลหนี้คงค้าง

1.นางสาวกาญจนา
พิมพาเลีย
เลขทะเบียนสมาชิก 012877
2. นายอุดมศักดิ์
บุญยรังกาญจน์
เลขทะเบียนสมาชิก 011916
3.นางสาวมาลัยพร
ทองประเสริฐ
เลขทะเบียนสมาชิก 013570
4.นายยุทธนา
สามงามจันทร์
เลขทะเบียนสมาชิก 012748

1.นายศิริ เสารี
เลขทะเบียนสมาชิก 012869

0
(ชำระหนี้หมด)

1.นางพนาวัลย์ สระแก้ว
เลขทะเบียนสมาชิก 011219

42,610.00

2,400.00
(3 เดือน)

1.นางสาวปริศนา ชินวงศ์
เลขทะเบียนสมาชิก 014849

47,175.00

6,000.00
(12 เดือน)

1.นางสาวศศิธร พฤกษเกิด
เลขทะเบียนสมาชิก 012749

0
(ชำระหนี้หมด)

2,500.00
(5 เดือน)

5,379.00

5,000.00
(10 เดือน)

5.นางสาวสิรริ ัตน์
วาระกิจ
เลขทะเบียนสมาชิก 013098

1.นางสาวสุพัตรา ชุ่มคำ
เลขทะเบียนสมาชิก 014317

0
(ชำระหนี้หมด)

10,721.81
(9 เดือน)

2.นายดิษฐพล จักรกฤษณ์พิพัฒน์
เลขทะเบียนสมาชิก 012406

รายการ
ชำระของ
ผู้ค้ำประกัน
18,955.32
(5 เดือน)

กองทุนฯช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ไม่เกิน 50% ของ
หนี้คงค้าง
18,955.32
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000/เดือน
(ต้น+ดอก)
2,400.00
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ800/เดือน
(ต้น+ดอก)
6,000.00
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ500/เดือน
(ต้น+ดอก)
2,500.00
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ500/
เดือน (ต้น+ดอก)
5,000.00
รวมเป็นเดือนละ
1,000บาท/เดือน
10,721.81

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน
(ต้น+ดอก)
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ผู้กู้

ผู้ค้ำประกัน
รับภาระจ่ายชำระหนี้

มูลหนี้คงค้าง

รายการ
ชำระของ
ผู้ค้ำประกัน
20,255.67
(6 เดือน)

กองทุนฯช่วยเหลือ
หมายเหตุ
ไม่เกิน 50% ของ
หนี้คงค้าง
20,255.67
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ
1,000/เดือน
12,000.00
(ต้น+ดอก) รวม
เป็นเดือนละ
2,000บาท/เดือน
15,641.88
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระคนละ500/
เดือน (ต้น+ดอก)
13,000.00
รวมเป็นเดือนละ
1,000บาท/เดือน

6.นางสาวเมทิกา
คล่องชัยภูมิ
เลขทะเบียนสมาชิก 012750

1.นางสาวนิภาวดี แก้วเพ็ชร
เลขทะเบียนสมาชิก 013152

0
(ชำระหนี้หมด)

2.นายพรมมาศ ช่วงโชติ
เลขทะเบียนสมาชิก 012966

5,329.17

12,000.00
(12 เดือน)

7.นางสาวสิรริ ัตน์
กรุดน้อย
เลขทะเบียนสมาชิก 015571

1.นายเอ๋ มุสิกลุ
เลขทะเบียนสมาชิก 015146

0
(ชำระหนี้หมด)

15,641.88
(3 เดือน)

2.นายเอกชัย ปั้นมณี
เลขทะเบียนสมาชิก 014846

2,824.87

13,000.00
(12 เดือน)

8.นางสาวอรัญญา ลาลี
เลขทะเบียนสมาชิก 016007

1.นางสาวพัชรินทร์ ดอนน้อยหน่า
เลขทะเบียนสมาชิก 014001

10,674.92

8,000.00
(8 เดือน)

8,000.00

9.น.ส.พัชนุช แก่นนาคำ
เลขทะเบียนสมาชิก 015174

1.นางวรรณภา จินดาทิพย์
เลขทะเบียนสมาชิก 011009

0
(ชำระหนี้หมด)

20,933.00
(9 เดือน)

20,933.00

ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000บาท/
เดือน (ต้น+ดอก)
ผู้ค้ำฯขอผ่อน
ชำระ1,000บาท/
เดือน (ต้น+ดอก)
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
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มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จำกั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2562 เมื่ อ วั น ที่
22 ธัน วาคม 2562 โดยที่ป ระชุม ใหญ่ ฯ มีม ติอ นุมั ติให้ กำหนดวงเงินที่ ส หกรณ์ ฯ อาจกู้ ยื มหรือการค้ำประกั น
ประจำปี 2563 ไว้ไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)
หลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561
ข้อ 7 หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์
ข้อ 7.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
7.2.1 พิ จ ารณาจากทุ น เรือนหุ้ น ที่ ช ำระแล้ ว รวมกั บ ทุ น สำรองของสหกรณ์ ตามงบ
ทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
7.2.2 กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภท
ของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่า
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์
ข้อ 8 วิธีปฏิบัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอวาระการกำหนดวงเงินการกู้ยืม
ของสหกรณ์ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้ความเห็นชอบกำหนดวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่
ว่าจะเป็นการกำหนดวงเงินสูงกว่า หรือต่ำกว่า หรือเท่ากับปีก่อน ให้สหกรณ์ยื่นเสนอขอความเห็นชอบต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วั นประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบภายในกำหนดเวลา
ให้ถือเป็นข้อบกพร่องที่น ายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสั่งการให้คณะกรรมการดำเนินการยื่ นขอความเห็ นชอบให้
เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องคำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์
2) วงเงิ น ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ เห็ น ชอบ หมายถึ ง วงเงิ น ที่ ส หกรณ์ จ ะสามารถ
ก่ อ หนี้ ภ าระผู ก พั น ได้ ซึ่ ง จำกั ด สำหรั บ รอบปี ท างบั ญ ชี ห นึ่ งๆ ตามที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ให้ ค วามเห็ น ชอบ
ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
3) จำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้ว ประกอบด้วย
3.1) จำนวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
3.2) จำนวนเงิ น กู้ ค งเหลื อ เฉพาะส่ ว นที่ ได้ รั บ เงิ น กู้ แ ล้ ว ของสั ญ ญาเงิ น กู้ ที่ ร ะบุ
การจ่ายเงินกู้หลายงวด
3.3) จำนวนเงินกู้คงเหลือของทุ กสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวด
เดียว หรือครั้งเดียว
3.4) จำนวนเงิ น ที่ ร ะบุ ใ นตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น เพื่ อ การค้ ำ ประกั น การกู้ ยื ม หรื อ
การค้ำประกันอื่นซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ออกและยังไม่ได้ชำระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน
3.5) จำนวนเงินที่ รับฝากจากสหกรณ์ อื่ น แต่ทั้ งนี้ ไม่นั บรวมจำนวนเงิน ที่ ชุ มนุ ม
สหกรณ์รับฝากจากสหกรณ์สมาชิก
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3.6) จำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน
ความตามข้อ 3.5 ให้ ใช้กับ สหกรณ์ ที่ได้รับ ความเห็ น ชอบกำหนดวงเงิน การกู้ยื ม
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) วงเงิน และจำนวนเงินการกู้ยืมหรื อการค้ำประกันคงเหลื อ หมายถึง วงเงินที่น าย
ทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามข้อ 2 หักด้วยจำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ภาระผูกพันแล้วตามข้อ 3
จากหลักเกณฑ์ข้างต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สามารถกำหนดวงเงินการกู้ยืม
หรือการค้ำประกัน ประจำปี 2564 ได้จำนวน 5,368 ล้านบาท ดังนี้
วงเงินกู้ยืม

=
=
=

(ทุนเรือนหุ้น + ทุนสำรองของสหกรณ์) x 1.5 เท่า
(3,268,701,069.11 + 310,006,270.76) x 1.5
5,368,061,009.80 บาท

ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2553
หมวด 4 ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปี หนึ่ งๆ ไว้ตามที่จำเป็ น และสมควรแก่การดำเนิน งาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ป ระชุมใหญ่ ยังมิ ได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
สำหรับปีใดก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง
ฯลฯ
หมวด 7 ข้อ 67 (6) ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ฯลฯ
หมวด 8 ข้อ 75 (2) คณะกรรมการดำเนินการมีอ ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาในเรื่องการรับฝาก
การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้
มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่ กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2564จำนวน
3,000,000,000.- (สามพันล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับวงเงินเดิมปี 2563
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท
(สามพันล้านบาทถ้วน)
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พิจารณาอนุมัติโอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองสหกรณ์

ด้ ว ยในปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ที่ โ อนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รปราการ จำกั ด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 219-1-06932-0 และ 219-1-04192-2 แล้วไม่แจ้งการโอน ซึ่งคงค้างอยู่ใน
บั ญ ชี เ งิ น โอนรอตรวจสอบ มี ร ะยะเวลาเกิ น 5 ปี โดยไม่ ส ามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า เป็ น ของสมาชิ ก รายใด
จำนวนทั้งสิ้น 88 รายการ ดังรายละเอียด
ปี
2556
2557
2558
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการ
วันที่ 25 มกราคม 2556
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 25 มีนาคม 2556
วันที่ 29 มีนาคม 2556
วันที่ 29 พฤษภาคม 2556
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
วันที่ 1 กรกฎคม 2556
วันที่ 1 กรกฎคม 2557
วันที่ 5 กันยายน 2556
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
วันที่ 2 ธันวาคม 2556
วันที่ 25 กันยายน 2556
วันที่ 3 ตุลาคม 2556
วันที่ 27 ธันวาคม 2556
วันที่ 2 มกราคม 2557
วันที่ 2 มกราคม 2557
วันที่ 2 มกราคม 2557
วันที่ 2 มกราคม 2557
วันที่ 6 มกราคม 2557
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

จำนวน (รายการ)
17
38
33

จำนวนเงิน (บาท)
31,495.49
76,145.37
85,863.98

จำนวนเงิน(บาท)
21.18
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
1,008.00
1,419.00
3,000.00
7,499.00
4,000.40
40.00
756.00
500.00
31.91
7,125.00
1,095.00
1,500.00
9,765.00
28.00
1,888.37
500.00
1,523.00
180.00

รหัส/สาขา
219/สาขาปากน้ำ
226/สาขาเทพารักษ์
15/สิงห์คอมเพล็กซ์
347/สาขาชากังราว
471/เมืองใหม่บางพลี
225/สาขาถนนปู่เจ้าสมิงพราย
254/สาขาบางพลี
254/สาขาบางพลี
215/สาขาสมุทรปราการ
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
1147/สาขาบางปลา
465/สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
13/สาขาถนนศรีอยุธยา
82/สาขาหัวตะเข้ (ลาดกระบัง)
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
470/สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี
219/สาขาปากน้ำ
1087/ศาลากลางชลบุรี
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ลำดับที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

รายการ
วันที่ 10 เมษายน 2557
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
วันที่ 2 มิถุนายน 2557
วันที่ 10 มิถุนายน 2557
วันที่ 1 กันยายน 2557
วันที่ 1 ตุลาคม 2557
วันที่ 3 ตุลาคม 2557
วันที่ 6 ตุลาคม 2557
วันที่ 22 ตุลาคม 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
วันที่ 31 ตุลาคม 2557
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
วันที่ 8 ธันวาคม 2557
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
วันที่ 9 ธันวาคม 2557
วันที่ 12 ธันวาคม 2557
วันที่ 26 ธันวาคม 2557
วันที่ 29 ธันวาคม 2557
วันที่ 30 ธันวาคม 2557
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วันที่ 13 มกราคม 2558
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

จำนวนเงิน(บาท)
5,500.00
1,000.00
2,150.00
1,698.00
1,000.00
500.00
800.00
500.00
600.00
500.00
5,000.00
1,000.00
4,841.00
3,800.00
3,550.00
1,212.00
500.00
500.00
1,500.00
8,666.00
500.00
1,000.00
460.00
2,708.00
500.00
500.00
2,400.00
2,786.00
1,500.00
1,380.00
2,500.00
1,210.00
1,532.00
950.00
950.00

รหัส/สาขา
216/สาขาพระประแดง
216/สาขาพระประแดง
216/พระประแดง
219/สาขาปากน้ำ
1015/เทสโก โลตัส ศรีนครินทร์
16/สาขาสี่แยกบ้านแขก
845/เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
214/อรัญประเทศ
470/สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี
1297/อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง
1004/ศรีประจันต
219/สาขาปากน้ำ
82/หัวตะเข (ลาดกระบัง)
268/ถนนศรีสมุทร
254/บางพลี
845/เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
573/วี-สแควร์(บิ๊กซี)นครสวรรค์
216/พระประแดง
190/บางบ่อ
226/เทพารักษ์
215/สมุทรปราการ
851/บิ๊กซี บางพลี
470/สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี
470/สาขาย่อยเทสโก้โลตัส บางพลี
1146/ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
1005/บิ๊กซี บางปะกอก
82/หัวตะเข (ลาดกระบัง)
1297/อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง
469/ถนนแพรกษา
47/สุขุมวิท 93
254/บางพลี
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
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ลำดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

รายการ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 9 มีนาคม 2558
วันที่ 16 มีนาคม 2558
วันที่ 30 มีนาคม 2558
วันที่ 2 เมษายน 2558
วันที่ 3 เมษายน 2558
วันที่ 30 เมษายน 2558
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
วันที่ 3 มิถุนายน 2558
วันที่ 1 กรกฎคม 2558
วันที่ 1 กรกฎคม 2558
วันที่ 24 กรกฎคม 2558
วันที่ 4 สิงหาคม 2558
วันที่ 13 สิงหาคม 2558
วันที่ 2 ตุลาคม 2558
วันที่ 7 ตุลาคม 2558
วันที่ 13 ตุลาคม 2558
วันที่ 16 ตุลาคม 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2558
วันที่ 9 ธันวาคม 2558
วันที่ 24 ธันวาคม 2558
วันที่ 25 ธันวาคม 2558
วันที่ 28 ธันวาคม 2558
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน(บาท)
500.00
1,000.00
1,200.00
600.00
800.00
1,000.00
500.00
2,270.00
2,600.00
800.00
6,764.98
14.00
15,000.00
1,350.00
900.00
14,511.00
1,000.00
1,000.00
6,661.00
1,000.00
3,522.00
1,100.00
1,000.00
800.00
6,039.00
1,000.00
4,500.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
193,504.84

รหัส/สาขา
190/สาขาบางบ่อ
1297/สาขาอิมพีเรียลสำโรง
462/สาขาพาลาเดียมเวิลด์ช็อปปิ้ง
219/สาขาปากน้ำ
851/สาขาบิ๊กซีบางพลี
253/สาขาศรีนครินทร์ กม.14
189/สาขาลาดพร้าว102
1147/สาขาบางปลา
190/สาขาบางบ่อ
254/สาขาบางพลี
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
216/สาขาพระประแดง
250/สาขาสำโรง
796/โลตัสบางปู
1147/สาขาบางปลา
219/สาขาปากน้ำ
188/สาขาพัฒนาการ 65
1217/สาขาเมกาบางนา
16สาขาสี่แยกบ้านแขก
1368/โรบินสันร้อยเอ็ด
851/สาขาบิ๊กซีบางพลี
431/สาขาบ้านผือ
219/สาขาปากน้ำ
219/สาขาปากน้ำ
1201/สาขากรมบังคับคดี
219/สาขาปากน้ำ
268/สาขาศรีสมุทร
216/สาขาพระประแดง
1339สาขาโรบินสันสุรินทร์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และหนังสือคำแนะนำกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้พิจารณาสิทธิ
เรีย กร้องดังกล่ าว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ช ย์ มาตรา 193/33 กำหนดสิ ทธิเรียกร้อง ในส่วนของ
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ดอกเบี้ยค้างชำระ เงินที่ต้องชำระเพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวดๆ หรือเงินค้างจ่าย ให้มีอายุความห้า ปี มาตรา 193/30
อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี
มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ให้ นำเสนอที่ป ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการตามระเบียบ และวิธีปฏิบัติของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เกี่ยวกับเงินรอการตรวจสอบที่ค้างนานเกินกว่า 5 ปี
จึงเสนอที่ป ระชุมใหญ่ ส ามัญ ประจำปี 2563 โอนเงินรอตรวจสอบเข้าเป็ นทุนสำรองสหกรณ์
จำนวนทั้งสิ้น 193,504.84 บาท (หนึ่ งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยสี่บาทแปดสิ บสี่สตางค์) โดยบัญชีราย การ
ดังกล่าว จะปิดประกาศให้สมาชิกทราบ เพื่อตรวจสอบในระยะเวลา 6 เดือน (ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) และ
เมื่ อ ครบกำหนดระยะเวลา เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใดทั ก ท้ ว งหรื อ นำหลั ก ฐานมาแสดงเพื่ อ ขอรั บ เงิน ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
รอตรวจสอบเข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ นหลักการโอนเงินรอตรวจสอบที่ค้างนานเกินกว่า 5 ปี
( ระหว่างปี พ.ศ.2556 – พ.ศ.2558 ) จำนวน 88 รายการ
เข้าเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ
และวิธีปฏิบัติของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 11

ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่างๆ ของสหกรณ์

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553
ข้อ 67 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี้
(3) พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(13) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข้อเท็จจริง
ณ สิ้นปีบัญชี (30 พ.ย. 2563) สหกรณ์ฯ มีทุนสะสมประเภทต่างๆ คงเหลือดังนี้
1) ทุนสร้างขยายสำนักงาน
จำนวน 6,934,026.09 บาท
2) ทุนสาธารณประโยชน์
จำนวน 9,566,812.84 บาท
3) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
จำนวน 1,125,639.71 บาท
4) ทุนสวัสดิการ
จำนวน 7,312,137.69 บาท
5) ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ จำนวน 750,845.00 บาท
6) กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
จำนวน 5,271,925.00 บาท
ข้อพิจารณา /ข้อเสนอ
เนื่องจากในแต่ละปีสหกรณ์มีการใช้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อมิ
ให้ กระทบกับ การจั ดสรรกำไรสุ ทธิในปี 2563 ในส่ วนของอัตราเงินปั นผล และเงิน เฉลี่ ยคืนมากนั ก ที่ป ระชุม
คณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 จึงมีมติเห็ น ชอบให้
นำเสนอขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่แล้ว เข้า เป็นทุนสวัสดิการ เพิ่มเติมจาก
การจัดสรรกำไรสุทธิปี 2563 ตามข้อบังคับข้อ 28 ดังนี้
ประเภททุนสะสม
1.ทุนสร้างขยายสำนักงาน
2.ทุนสาธารณประโยชน์
3.ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
4.ทุนสวัสดิการ
5.ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์
6.กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ 30 พ.ย.63
6,934,026.09
9,566,812.84
1,125,639.71
7,312,137.69
750,845.00
5,271,925.00
30,961,386.33

เสนอขอ
เปลี่ยนแปลง
- 3,000,000.00
- 3,000,000.00
+ 6,000,000.00

0.00

ยอดคงเหลือหลัง
เปลี่ยนแปลง
3,934,026.09
6,566,812.84
1,125,639.71
13,312,137.69
750,845.00
5,271,925.00
30,961,386.33

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรทุนสะสมประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามที่นำเสนอ
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พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี
บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ประกาศนายทะเบี ย นสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้ สอบบัญ ชี
ภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 (วรรค1) กรณีเสนองานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มี
ขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลาอย่างน้อย 4 คน
ข้อ 5 เมื่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์มีมติคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนแล้ว ให้สหกรณ์จัดทำหนังสือ
เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับคัดเลือกยื่นต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2562 ได้ มี ม ติ เลื อ กนายสิ รวิ ช ญ์ ไพศาสตร์ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี
ภาคเอกชนประจำปี 2563 โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีผู้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 ราย ในการนี้
คณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 59 ในการประชุมครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาข้อมูล
เบื้องต้น และมีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา จำนวน 1 ราย ดังนี้

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี
1. การเข้าปฏิบัติงาน
- จำนวนครั้ง
- ผู้ช่วย
2. การจัดทำรายงาน
- รายงานระหว่างปี

- รายงานประจำปี
3. บริการอื่น

นายอาภากร เทศพันธ์
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด

- อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง (ครั้งละ 3 - 5 วันทำการ)
- ครั้งละ 4 - 5 คน
- แจ้งผลการสอบบัญชีระหว่างปี สำหรั บระยะเวลา 4
เดือน โดยจะส่งสำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ด้วย ตามที่นายทะเบียนกำหนด
- ตามระเบียบฯ ที่กำหนด
1. ให้คำปรึกษาด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร
2. สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
3. ตรวจสอบปลายปีเสร็จสิ้นภายใน 4 วัน
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4. ค่าธรรมเนียม
- จำนวนเงิน
- การเบิกค่าธรรมเนียม

รวมค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการยืนยัน
ยอดและสอบทานหนี้
- จำนวน 140,000 บาท
- เบิ ก จ่ าย 3 งวด โดยงวดที่ 1 – 2 จำนวน 35,000
บาท จ่ายชำระเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจ ภายใน 3 วันทำ
การ ส่วนงวดที่ 3 จำนวน 70,000 บาท ชำระเมื่อได้รับ
รายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ภายใน 3 วันทำ
การ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ผู้จัดการ

เนื่องจากในปีนี้ยังมิได้มีการประชุมใหญ่สามัญ ซึ่งได้มีการประกอบการมาแล้วจนเกือบ
จบปี 2564 ทางสหกรณ์ฯ จึงได้มีการขอใช้อำนาจของนายทะเบียนในการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชี ตามเอกสารประกอบ โดยสหกรณ์ฯ ได้ให้ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีของสหกรณ์ให้ เนื่ องจากจะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบบัญชีในรอบปี 2564
จึงได้ขออนุญาตใช้อำนาจของนายทะเบียนดำเนินการในส่วนนี้ เพราะฉะนั้นในเบื้องต้น
ที่นำเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมใหญ่ครั้งนี้ เพื่อจะให้สมาชิกได้ทราบข้อมูล และได้มีการขอ
อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้มีการเสนอให้ผู้สอบบัญชี
มติที่ประชุม

รับทราบและอนุมัติค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน จำนวน
140,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายอาภากร เทศพันธ์
จากบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด
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เรื่อง แนะนำคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60/2564

ประธานกรรมการ แนะนำคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งสิ้น จำนวน 15 คน ดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
2 นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการดำเนินการ
รองประธานกรรมการ

3 นายไพฑูรย์ คงเทียน

รองประธานกรรมการ

4 นายณัฐพล นุชอุดม
5 นายกำจัด สุวรรณปาล

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

6 นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
7 นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์

กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ

8 นายธีรพล โพธิ์เมือง

กรรมการดำเนินการ

9 นายวรพจน์ สิงหราช

กรรมการดำเนินการ

10
11
12
13
14
15

กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ
กรรมการดำเนินการ

นายเมธชนัน เสืออากาศ
นายสมพงษ์ หงษา
นางวาสนา แจ่มเจริญ
นายเอกพจน์ กันภัย
นายวินัย หลำวรรณะ
นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ

หมายเหตุ

ลำดับที่ 1 – 7 เป็นกรรมการต่อเนื่องจากชุดที่ 59/2563
ลำดับที่ 8 - 15 เป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 (เลือกตั้ง
ล่วงหน้า) และวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 (เลือกตัง้ ทั่วไป)
มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 15

เห็นชอบเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ชุดที่ 60/2564

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -
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ประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

(ลงชื่อ) นายณัฐพล นุชอุดมอิ่ม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณัฐพล นุชอุดม)
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุธิดา คลีพิมาย บันทึกการประชุม
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
เงินรางวัล 500 บาท จานวน 60 รางวัล
ลาดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ - สกุล

ลาดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ - สกุล

1

19006 ศวิตำ ทัศนิยม

31

13445 ปทิตตำ นำคสัมฤทธิ์

2

14567 อลิษำ จันทร์แซม

32

14006 ทอปัด ศิริภัคธนกุล

3

15486 นำยวรเทพ กรีอินทอง

33

12639 ชุมนุมพร พรหมเดช

4

18578 น้ำฝน จันทรำช

34

16436 สมใจ ชัยพิบูล

5

10345 อิศรำพร ศรีหำนำรถ

35

10938 ปฏิญญำ กลิ่นหอม

6

13339 วำศินำ จิรรุ่งเรืองวงศ์

36

18636 อุทัย สิงห์แก้ว

7

18403 บวรผ่องโสภำคย์ มำตยำคุณ

37

15632 สรณวร วีระเดชำ

8

19197 เบญจพร สีเสน

38

6783

9

14628 ชมพูนุช พรำหมณะนันทน์

39

17116 นำงสำวนิรมล นำงแย้ม

10

17208 จรรยำ ปำนเกิด

40

17215 ยุพยง ล่ำมแขก

11

16565 อมรศักดิ์ เสนำรำช

41

7904

12

12276 วิฑูรย์ บุญมำ

42

14397 วิไลวรรณ กรดแก้ว

13

10608 กุลธวัช หำญรักษ์

43

17653 กฤษชนก โคตรทิพย์

14

10116 ชยำภรณ์ สุคำภำ

44

17356 ว่ำทีร่ ้อยตรีสุเมธ มีพงึ่

15

10573 อำนำจ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ

45

16766 สุมำลี พลเดชำ

16

14968 พรสุดำ สำมัญ

46

10363 รัศมีแข ถือพุดซำ

17

19636 สุภำภรณ์ สมุดรัมย์

47

16076 จริยำภรณ์ เสริมศิริทรัพย์

18

16465 สุลักขณำ ปวะภูตำ

48

11429 อรรณิกำ ไทยขำ

19

19407 ชนกกำนต์ ไตรพรม

49

5218

สิริมำ สันติวิสัฎฐ์

20

9016

สุพล โหมดเขียว

50

6296

เฉิดโฉม แก้วโบรำณ

21

3841

ประไพรัตน์ พูลเอก

51

12723 วันวิสำ ทองเย็น

22

17462 สุนิษำ ปักเขตำนัง

52

13159 มำลิสำ รักษ์วงษ์

23

12239 นำยอดิศกั ดิ์ พรหมวรุณรักษ์

53

12230 สุนทร ปั้นบุญชู

24

12543 ชนิดำภำ อินทรีย์

54

12911 นำงสำววิสุทธร คุณรักษำ

25

13516 สุภำรัตน์ หน่อชัชวำล

55

16478 จำรุพกั ตร์ จ่ำจันทึก

26

16911 นำงเฟือ้ งฟ้ำ หำญรักษ์

56

12152 บังอร วรรณภำผล

27

18879 ณภัชษร มุสิกิจมณี

57

11933 สุนันท์ สรรเพชร

28

17268 ฐิตำภำ ลิ้มธนะกิจ

58

10947 วิศนุย์ คุณมัน่

29

12766 อภิชญำ ดำทองสุก

59

10518 กิ่งดำว เทือกขันตี

30

16429 พัชรี ยิ่งอร่ำม

60

วิลำวัณย์ ศักรินทรศักดิ์

สมศรี ฌำยีเนตร
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เงินรางวัล 1,000 บาท จานวน 20 รางวัล
ลาดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ - สกุล

เงินรางวัล 2,000 บาท จานวน 20 รางวัล
ลาดับที่ เลขสมาชิก

ชื่อ - สกุล

1

10202 วีรยุทธ์ คเชนทร

1

16355 จินตนำ มูลสัน

2

15599 กวินทร์ทิรำ ดวงประทุม

2

17252 กัญญำรัตน์ มุง่ มี

3

16995 พิไลวรรณ บุญเกื้อ

3

17789 สุทธิรักษ์ บุญไชย

4

8789

กนกวรรณ ใหม่เงิน

4

7789

ประสำท เอี่ยมบุญ

5

14989 นำงสำวธัญลักษณ์ เนยสูงเนิน

5

5910

วันชัย ธีระวรรณสำร

6

19439 กฤษณ์ ลักษมีพงศำกุล

6

17686 ดวงกมล โรยสกุล

7

19493 นำยยุทธพิชัย นภำคเวช

7

17535 นำงณัฐสุดำ ดำรงค์สุทธิพงศ์

8

14945 ศศลักษณ์ ศรีสมพงษ์

8

11514 มณฑนำ มำนะประสพสุข

9

8287

อำไพ ลัคนำอนุสรณ์

9

15290 เทอดเกียรติ วงศ์สมบูรณ์

10

9167

นำงอรรัตน์ โรจนสุพจน์

10

12395 เพ็ญนภำ บุญก่อน

11

12392 อรอุมำ ศรีเเอี่ยมจันทร์

11

12848 วรำภรณ์ คำบุญเรือง

12

12356 กิตญดำ ศรีภำดำมวงดี้

12

16843 วำสนำ เกษสุพรรณ์

13

10298 สุภำภรณ์ จตุพรชัยมงคล

13

14994 เพียรอุษำ อร่ำมชัย

14

14165 ทิพย์วัลย์ จูฑะเตมีย์

14

17493 สุวรรณำ สืบสี

15

14274 นำงขวัญเรือน กันภัย

15

10888 ปำนเพ็ชร ยำภักดี

16

14524 ณฐวรรณ์ ถิ่นมำบแค

16

17654 อำรีย์ ธรรมชูโต

17

11908 บุณยวีร์ อดิศยั เดชรินทร์

17

12329 กุหลำบ พุทธ

18

15217 ณิชกำนต์ เสรีรักษ์

18

12736 พรพรรณ โพธิ์ร่มเย็น

19

6141

ทวีวรรณ แน่วแน่

19

16037 นงลักษณ์ ศรีเจริญ

20

4781

จิรศักดิ์ ดำทองสุก

20

19222 ศรินยำ มัฐผำ

เงินรางวัล 5,000 บาท จานวน 1 รางวัล
ลาดับที่ เลขสมาชิก
1

ชื่อ - สกุล

17024 เสมอแข นะเรนสด
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รายงานการประชุมวิสามัญ ครัง้ ที่ 2 พ.ศ.2564
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
---------------------------------สมาชิกผู้มาประชุม
สมาชิกทั้งหมด

จำนวน 317 คน
จำนวน 9,574 คน

กรรมการมาประชุม 11 ท่าน ตามลายมือชื่อผู้มาประชุมครั้งนี้
1. นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการ
2. นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
3. นายไพฑูรย์ คงเทียน
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
4. นายณัฐพล นุชอุดม
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
5. นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
6. นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล
กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการและเลขานุการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
7. นายเอกพจน์ กันภัย
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
8. นางวิลาวรรณ ตันรัตนะ
กรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
9. นางวาสนา แจ่มเจริญ
กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
10. นายวรพจน์ สิงหราช
กรรมการดำเนินการ
11. นายสมพงษ์ หงษา
กรรมการดำเนินการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปสุตา ภูสอดสี
2. นายพีระเดช เดชศราเดโช
3. นางสาวสุนิษา ยามี
4. นางสาวสุธิดา คลีพิมาย

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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-2เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานกรรมการ

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สหกรณ์ได้ขอความอนุเคราะห์เนื่องจากมีเหตุจำเป็น
ในการดำเนิ น การขอเปิ ด ประชุ ม ใหญ่ วิส ามั ญ ครั้ งที่ 2/2564 ก่ อ นอื่ น ต้ อ ง
ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ใส่ใจ และสนใจในกิจการของสหกรณ์ แม้ว่า
ในขณะนี้ทุกท่านก็จะเป็นห่วงตนเองในเรื่องสถานการณ์โควิดก็ตาม แต่ความ
ตระหนกและความตระหนัก ก็จะต้องมาควบคู่กัน ซึ่งในการประชุมวันนี้ทาง
สหกรณ์ก็ได้มีมาตรการควบคุม และดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี
ในเบื้องต้นขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ครั้งแรกที่กำหนดการประชุมใน
วันนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิสก์ แต่เนื่องจากได้รับการร้องขอจาก
สมาชิ ก ผู้ สู งวัย เป็ น จำนวนมาก ขอให้ เปิ ด การประชุม เป็ น ลั ก ษณะที่ ส มาชิ ก
เดินทางมาเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมแบบนี้ได้ ประกอบกับเป็นโอกาสที่
จังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศคลายล็อคในเรื่องสถานการณ์โควิด ให้สามารถ
จัดประชุมในสถานที่เช่นศูนย์การค้าได้ไม่เกินจำนวน 500 คน แต่ทั้งนี้ภายใต้
มาตรการควบคุมอย่างเข้มข้นของสาธารณสุขจังหวัด จึงเป็นที่มาให้สหกรณ์
สามารถจัดประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ ณ อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ได้
นอกจากคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่
วิส ามั ญ ในวั น นี้ แ ล้ ว ทางสหกรณ์ ยั งได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ แ ทนสหกรณ์ จั งหวั ด
สมุทรปราการ จำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขออนุญาตแนะนำ
ได้แก่
1. ท่านปสุตา ภูสอดสี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2. ท่านพีระเดช เดชศราเดโช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์
ณ ขณะนี้เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว จึงขอดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบาง
ประการ ประกอบกับได้มีประกาศกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้ เป็นเหตุให้ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
มีข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎกระทรวง รวมทั้งฝ่ายจัดการเห็นควรแก้ไข
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน จึงขอเสนอให้มีการยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด เพื่อรวบรวมข้อบังคับให้อยู่ในฉบับเดียวกัน และพิจารณาเฉพาะในส่วนที่แก้ไข สำหรับ
ข้ออื่นให้คงใช้ตามเดิม เพื่อถือบังคับใช้ ตามยกร่างข้อบังคับที่นำเสนอ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ได้พิจารณากลั่นกรองการยกร่างข้อบังคับ พ.ศ. .... และให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชุดที่ 60/2564 ในการ
ประชุมครั้งที่ 22/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้นำร่างข้อบังคับฉบับใหม่
เสนอขอความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
สรุปข้อที่เสนอเพื่อพิจารณาแก้ไข และเพิ่มเติม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสหกรณ์จักได้นำข้อบังคับฉบับใหม่ไปจด
ทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ และเมื่อนายทะเบียนได้รับ จด
ทะเบียนแล้วจึงให้มีผลบังคับใช้ได้ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 44
ประธานกรรมการ

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 219 คน
สมาชิ ก ลงมติ เห็ น ชอบการแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
สมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่
จำนวน 214 คน สมาชิกที่ลงมติไม่เห็นชอบ “ไม่ม”ี
เนื่องจากข้อบังคับนี้จะผ่านได้ จะต้องอาศัยเสียงสองในสามของสมาชิกที่เข้ า
ร่วมประชุม ณ ขณะนี้
มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งถือเป็น
องค์ประชุม ให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่
ตามข้อความที่นำเสนอ โดยมีมติเห็นชอบ 214 เสียง งดออกเสียง
5 เสียง
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หมายเหตุ

ข้อ 2 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE LIMITED
ชื่อย่อ “สอ.สป.” หรือ “SPKTCOOP”
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน 23 / 17 - 21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

เพิ่มเติมชื่อย่อ

ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
เพิ่มเติมคำนิยาม
“คณะกรรมการดำเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จ้างไว้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่

สหกรณ์ อ าจย้ า ยที ่ ต ั ้ ง สำนั ก งานได้ ต ามที ่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การพิ จ ารณา
สหกรณ์อ าจย้า ยที ่ต ั้ง สำนัก งานได้ ต ามที ่ค ณะกรรมการดำเนิ น การพิจ ารณา
เห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี เห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการ สหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการ

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตั้งสำนักงาน 23 / 17 - 21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT
COOPERATIVE LIMITED

ข้อความเดิม

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับเดิม และข้อบังคับส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกร่างใหม่

หน้า 1

หน้า 115

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิกทั้งมวล โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจ
ข้อ 4 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจ
กระทำการ ดังต่อไปนี้
กระทำการ ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ
ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้
ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ

สหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ สหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ
ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้ชัดเจนขึ้น
รองรับการให้เงินกู้
กับสมาชิกสมทบ
ด้วย

แก้ไขเพิ่มเติมพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 46
(5) แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจชัดเจนขึ้น
และรองรับธุรกรรม
ที่สหกรณ์ทำกับ
สมาชิกสมทบด้วย
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แก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ
หรือบุคคลอื่นใด
(15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทาง
ราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ชำระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
แก่กิจการของสหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ซื้อและออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ
ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก
ข้อ 7 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และ
เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และ
หมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่
ชำระแล้วทั้งหมด
สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่
กำหนดในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

เพิ่มเติมเพื่อให้
ชัดเจนในการถือใช้
กับกลุ่มสมาชิก
สมทบด้วย

เพิ่มเติมเพื่อให้
ชัดเจนในการถือใช้
กับกลุ่มสมาชิก
สมทบด้วย
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ข้อ 8 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์
ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นราย
เดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อ 9 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปด
สิบเดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะ
ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ
กรณีสมาชิกประสงค์จะหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือการลดจำนวน
การถือหุ้นรายเดือน แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้แจ้งความจำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการชุดที่
60 ในการประชุม
ครั้งที่ 16/2564 เมื่อ
27 ก.ค. 2564 ได้มี
มติอนุมัติเป็น
เอกฉันท์ให้เสนอ
ขอแก้ไขข้อบังคับ
ตามร่างที่นำเสนอ

ข้อ 7 การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงิน ข้อ 8 การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้
ได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน ถ้ากรณีที่
รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
สมาชิกได้รับคำสัง่ ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหนี้และเงินอื่นใดได้
ถ้ากรณีที่สมาชิกได้รับคำสัง่ ให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหนี้
และเงินอื่นใดได้ ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ได้โดยตรงที่สหกรณ์หรือตามวิธีการ
ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ได้โดยตรงที่สหกรณ์
ที่สหกรณ์กำหนด และต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำนาญ หรือลูกจ้างประจำ
เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
หากเกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกอื่นที่ออกจากงาน ความชัดเจนในการ
ประจำโดยไม่มีเงินได้รายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี้เงินกู้ ให้สมาชิก
ถือปฏิบัติ
ชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านธนาคารหรือวิธีการอื่นใดตามที่สหกรณ์กำหนด และต้อง
ชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่ เห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่
เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้
ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมี
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตาม
อยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็น มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบผูกพันต้องชำระหนี้แก่
สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
เจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
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การให้เงินกู้
ข้อ 12 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สมาชิกสมทบของสหกรณ์
(3) สหกรณ์อื่น
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจำกัด
ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจำกัด
แห่งเงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
แห่งเงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ เงินกู้ การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

หมวด 4
การดำเนินงาน
ข้อ 11 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ
จากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือ
ลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

หมวด 4
การดำเนินงาน
ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ
จากสมาชิกหรือสหกรณ์ หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง

การให้เงินกู้
ข้อ 11 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อ 10 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกและสมาชิก
สมทบชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อความเดิม
ข้อ 9 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่า
แล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
สมทบ และ
ข้อกำหนดตาม
กฎกระทรวง

แก้ไขเพิ่มเติมพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 46
(5) แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

หมายเหตุ
เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
สมทบ
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การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและ
ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้อง
เสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้

ข้อ 17 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินหรือภาระค้ำประกันซึ่งตน
มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45
การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน
ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนด
ดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
การกำหนดวงเงิ น กู ้ ย ื ม หรื อ การค้ ำ ประกั น ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้า
ตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3)
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน
ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดัง
ว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความ
เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีก่อนไปพลาง

อ้างอิงการกำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือค้ำ
ประกันให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง และ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

เพิ่มเติมสำหรับกลุ่ม
โอนย้าย หรือลาออก
ต้องจัดการภาระค้ำ
ประกันด้วย

ข้อ 12 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่ ข้อ 13 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภท เพิ่มเติมส่วนสมาชิก
เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
ใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ สมทบ
ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกและ
ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
สมาชิกสมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อ
สหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 21 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้
ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การ
จำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับคดี
ความต่างๆ ทั้งในฐานะโจทก์หรือจำเลย และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของ
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือ
กรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน
(2) ใบฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1)
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็น
สำคัญด้วย
ข้อ 23 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันทีเ่ กิดเหตุนั้น
สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ใน
กิจการ อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้
ปฏิบัติดังนี้
หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การ
จำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ
จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน
การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ในข้างบนนี้
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญา
ใช้เงินและตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็น
สำคัญด้วย

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่
สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น
สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับ
แต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น
รอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์
กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี

แก้ไขข้อความพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 66
แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

เพิ่มเติมการลงลายมือ
ชื่อของผู้มีอำนาจ
เกี่ยวกับการ
ดำเนินคดี
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ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการ เพิ่มเติมเพื่อให้ถือ
ของสหกรณ์ต่ อหน่ว ยงานที่ก ำกับ ดูแ ล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่ว ยงานนั้นหรือ ปฏิบัติตาม
ของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกำหนด
กฎกระทรวงกำหนด
กฎกระทรวงด้วย

ข้อ 25 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น เพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
สมุ ด รายงานการประชุ ม ใหญ่ การประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ การประชุ ม ความชัดเจนในการ
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น ถือปฏิบัติ
ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียน
หุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก
หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก
นั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น
สมุ ด รายงานการประชุ ม ตลอดจนทะเบี ย นอื ่ น ๆ ตามที ่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การ
เห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์
ภายในเก้าสิบวันนับแต่ วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียน
หุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก
หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิก
นั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

หมายเหตุ
ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์ มาตรา
66, 67, 68 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อ 24 การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
เสนองบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุม
ใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนา
รายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ ่ ง ให้ เ ก็ บ รั ก ษารายงานประจำปี แ สดงผลการดำเนิ น งานของสหกรณ์
งบการเงิ น ประจำปี พร้ อ มทั ้ ง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ ไ ว้
ณ สำนักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

ข้อความเดิม
ข้อ 23 การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบดุลซึ่ง
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบ
ดุลไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบดุล
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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ข้อความเดิม
กำไรสุทธิประจำปี
ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสาม
หมื่นบาท
กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่
จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น โดยให้คำนวณเงินเฉลี่ย
คืนหักจำนวนเดือนที่ผิดนัดชำระหนี้
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
กำไรสุทธิประจำปี
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่ง
ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงิน
ปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น โดยให้
คำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือนที่ผิดนัดชำระหนี้
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่
ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่
เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
เพิ่มเติมส่วนของ
สมาชิกสมทบ

เพิ่มเติมเพื่อถือปฏิบัติ
ในทางบัญชีให้อ้างอิง
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ด้วย

หมายเหตุ
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เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ปรับแก้ไขเลขข้อ
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 46 และข้อ 47
ที่อา้ งถึง
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบ
สำเนามรณบั ต รที ่ ท างราชการออกให้ แ สดงว่ า สมาชิ ก นั ้ น ๆ ได้ ถ ึ ง แก่ ค วามตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแ ล้ว
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนด

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อน
ทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 45 และข้อ 46
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบ
สำเนามรณบั ต รที ่ ท างราชการออกให้ แ สดงว่ า สมาชิ ก นั ้ น ๆ ได้ ถ ึ ง แก่ ค วามตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนด

แก้ไขข้อความเพื่อให้
สหกรณ์สามารถ
กำหนดแบบการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ได้
ตามความเหมาะสม

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้
ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ท่ีได้
ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้

เพิ่มเติมเพื่อให้
สหกรณ์มีการกำหนด
ระเบียบรองรับการ
ใช้ทุนสะสมประเภท
ต่างๆ
ข้อ 30 สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะ ข้อ 31 สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกหรือ เพิ่มเติมส่วนของ
แบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
สมาชิกสมทบจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
สมาชิกสมทบ
ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม เพื่อจัดสรรเข้าบัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม

(9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ
(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์แ ละให้
กำหนดระเบียบสำหรบแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

(9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ
(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิก ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ
ดังต่อไปนี้
ภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 33 (3) ที่โอน หรือ เพิ่มเติมข้อความ
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
ย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
เพือ่ ให้เกิดความ
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ชัดเจนในการถือ
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ปฏิบัติ
หมวด 6
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ
ปรับปรุงข้อความ
ข้อ 51 การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น ข้อ 52 วิธีรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับ
ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคน
พรบ.สหกรณ์ มาตรา
ตามข้อ 51 (3) พร้อมทั้งต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อ
รับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
41 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรก กำหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัด ที่ 3 พ.ศ.2562
ให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า
เข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ หุ้นตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 54 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ เพิ่มข้อใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบ
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอื่นๆ ให้เป็นไป นายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการรับจดทะเบียน
ตามความในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ระเบียบสหกรณ์
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563

อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ อายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
ทั้งสิ้น
ทั้งสิ้น
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ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจาก
สหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
(2) ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเข้าเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(3) ไม่มีสิทธินับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(4) ไม่มีสิทธิรับสวัสดิการจากสหกรณ์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(4) ได้รับบริการเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้นหรือเป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด
(5) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามสมควร หรือ
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(6) มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ
(3) เป็นกรรมการดำเนินการ
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง
(5) รับสวัสดิการจากสหกรณ์

ข้อความเดิม
ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ได้รับบริการทางธุรกิจ
1.1 ถือหุ้น
1.2 ฝากเงิน
1.3กู้เงินสามัญได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น
(2) ได้รับบริการทางวิชาการ

แก้ไขข้อความเพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563

หมายเหตุ
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ข้อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทำไว้แล้ว ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ และสหกรณ์ จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ
เงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่
พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 59 และข้อ 60
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดย
ให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน

ข้อ 60 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้ง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรค
ก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงิน
ผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่
พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น
ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 61 และข้อ 62
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดย
ให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความ
ตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน

(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(5) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุ
ใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
สมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

แก้ไขข้อความเพื่อให้
สหกรณ์สามารถ
กำหนดแบบการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ได้
ตามความเหมาะสม

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหตุให้ออกของ
สมาชิกสามัญ
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ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุม
ใหญ่วิ ส ามัญภายในสามสิบ วัน นับ แต่ว ันที่ร ับ คำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์
พ.ศ.2542 มาตรา 55

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สหกรณ์
สามารถจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ตามแนวทางที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์
กำหนด

ข้อ 67 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
เรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
เรือ่ งทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
วิธีการประชุม สหกรณ์สามารถจัดการประชุมแบบสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วม
ประชุมภายในห้องประชุมหรือการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสองอย่างรวมกัน
การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่อาจกำหนดขึ้น

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละ
หนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มี
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อ
ชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น เป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้น
กำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ กำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น
สหกรณ์ทั้งสิ้น
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(1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์
(2) รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยู
ด้านต่างๆ ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจาก เนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 5 (1) (3) (7)
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ สหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน
(4) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(4) รั บ ทราบรายงานประจำปี แ สดงผลการดำเนิ น งานของสหกรณ์ จ าก
(7) รั บ ทราบรายงานประจำปี แ สดงผลการดำเนิ น งานของสหกรณ์ จ าก
คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ
(8) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
(9) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(11) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(12) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
กรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
(13) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(14) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(15) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียน
นายทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(16) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

หน้า 15
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หมวด 8
คณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 68 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
หมวด 8
คณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 70 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกแต่ละหน่วยงานซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยให้ปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี

แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52
(5) (6) (7) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการดำเนินงาน
และการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต
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ข้อ 70 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้
กรรมการดำเนิน การสหกรณ์ อ อกจากตำแหน่ง เป็น จำนวนหนึ ่ง ในสองของกรรมการ
ดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้น จาก
ตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันครบวาระ

ข้อ 72 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้
กรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อกจากตำแหน่ง เป็น จำนวนหนึ ่ ง ในสองของกรรมการ
ดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจ ับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้ น) และให้ถือว่า เป็นการพ้น จาก
ตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทน
ตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่
กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน
เกินสองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำเนิ น การต้ อ งพ้น จากตำแหน่ง ทั้ง คณะ ให้ก รรมการ
ในกรณีที่ก รรมการดำเนิน การต้ อ งพ้น จากตำแหน่ง ทั้ง คณะ ให้กรรมการ
ดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก ดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก
และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ

(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด ยูเนี่ยน พ.ศ.2564
กฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
ข้อ 9
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่ เป็น
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลา
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
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ข้อ 75 ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 74 (7) ) ให้กรรมการดำเนินการ
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุม
ดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว เฉพาะ
การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำ
หน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ข้อ 73 ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่าง
ลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 72 (7) ) ให้กรรมการดำเนินการ
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุม
ดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตาม
ความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำ
หน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่

ข้อ 74 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก

ข้อ 72 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่งั ให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
ให้ ก รรมการดำเนิ น การผู ้ ม ี ส ่ ว นได้ เ สี ย ตาม (7) อุ ท ธรณ์ ต ่ อ คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่งได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ

แก้ไขข้อความเพื่อให้
สอดคล้องกับ พรบ
สหกรณ์ หมวด 9/1
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562
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(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์

ข้อ 75 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจหน้ า ที่ด ำเนิ น กิจ การทั้ง ปวงของสหกรณ์ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ข้ อบัง คั บ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ข้อ 77 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความ
จำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
สหกรณ์
(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์
โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
อย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณา
อนุมัติ
(8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ และถอดถอนคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์
ตามความจำเป็น

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่
กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่
ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้

เพิ่มเติมให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วย
การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 5
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(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบดุลและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การอื่น
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้
สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
(11) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(12) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(13) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนของสหกรณ์
(14) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงิน
ประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(17) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(18) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(19) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(20) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(21) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การอื่น
(22) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย
(23) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ
ผู้จัดการ สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(25) เชิญ สมาชิ กหรือบุคคลภายนอกที่ เห็นสมควรเป็น ที่ ปรึกษาของสหกรณ์
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(26) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(27) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(28) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้
(29) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้
ในกิจการสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
(30) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม
ข้อ 78 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน แสวงหาผลประโยชน์โดยมิช อบ ไม่ป ฏิบ ัติ หน้า ที่ ตามคำสั่ งของนายทะเบียน
สหกรณ์ ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึง
ดำเนินการได้ของสหกรณ์ จนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
ตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือได้คัดค้านในที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยปรากฎในรายงานการประชุมหรือได้ทำคำ
คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม

(15) เชิญ สมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็น ที่ป รึกษาของสหกรณ์
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอม
ยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้
(19) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำ
ประกันในฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
เหมาะสม

ข้อ 76 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ
กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนจนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการ
สอบบั ญ ชี หรื อ รายงานการตรวจสอบ เป็ น เหตุ ใ ห้ ส หกรณ์ ไ ด้ ร ั บ ความเสี ย หาย
คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์

เพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตาม มาตรา
51/2 และ 51/3
แห่ง พรบ.สหกรณ์
พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
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ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น
ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย
(9) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 82 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ให้คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสินเชื่อมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

ข้อ 78 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็น
ผู้ดำเนินกิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บ
รักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงาน
ของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย

ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ให้คณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสินเชื่อมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา

เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย

ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์ มาตรา
66 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562
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(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงิ น งวดชำระหนี ้ เ งิ น กู ้ หรื อ ผิ ด นั ด การส่ ง เงิ น งวดชำระหนี ้ เพื ่ อ เสนอความเห็ น ให้ เงิ น งวดชำระหนี ้ เ งิ น กู ้ หรื อ ผิ ด นั ด การส่ ง เงิ น งวดชำระหนี ้ เพื ่ อ เสนอความเห็ น ให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
สมาชิกออกจากสหกรณ์
(5) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย
ข้ อ 82 อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศ ให้ ข้ อ 84 อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศ ให้
คณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศมี อ ำนาจและหน้ า ที ่ ด ำเนิ น กิ จ การตาม คณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศมี อ ำนาจและหน้ า ที ่ ด ำเนิ น กิ จ การตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งใน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
ข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ปรับปรุงข้อความ
(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้ เพื่อให้ชัดเจนในการ
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ ถือปฏิบัติ
อาชีพ
อาชีพ
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมา ในและนอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมา
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
บริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม
เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายย
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 84 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ให้คณะกรรมการ ข้อ 86 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ให้คณะกรรมการ
ฝ่ ายวิช าการและระเบียบมีอ ำนาจและหน้า ที่ดำเนิน กิจ การตามกฎหมาย ข้ อบัง คับ ฝ่ ายวิช าการและระเบียบมีอ ำนาจและหน้ า ที่ ดำเนิน กิจ การตามกฎหมาย ข้อบั ง คับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) งานแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ มติ คำสั่ง และประกาศของ
(1) งานแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ มติ คำสั่ง และประกาศของ
สหกรณ์
สหกรณ์
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ข้อ 86 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการ
บริหารงาน
(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ดูแลความปลอดภัยสถานที่สิ่งแวดล้อม
จัดเก็บดูแลทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์
(3) งานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(4) งานเลขานุการ งานจัดเตรียมห้องประชุม สถานที่ งานปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไป
(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์

(2) มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมงานวิชาการ งานสารบรรณ จัดทำ จัด
จ้าง จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ งานป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
บริหารงานสารบรรณ
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
อาชีพ
(5) งานรักษาเอกสาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ คัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย

เพิ่มเติมเพื่อให้รองรับ
หน้าที่อื่นที่อาจได้รับ
มอบหมาย

ข้อ 89 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกินสามคน โดยให้ เพิ่มเติมข้อความให้
มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
เป็นไปตาม

(2) มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมงานวิชาการ งานสารบรรณ จัดทำ จัด
จ้าง จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ งานป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
บริหารงานสารบรรณ
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบ
อาชีพ
(5) งานรักษาเอกสาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ คัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 88 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการ
บริหารงาน
(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ดูแลความปลอดภัยสถานที่สิ่งแวดล้อม
จัดเก็บดูแลทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์
(3) งานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ
เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(4) งานเลขานุการ งานจัดเตรียมห้องประชุม สถานที่ งานปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารงานทั่วไป
(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
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กฎกระทรวง การ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 ในหมวด 2
ข้อ 6 ประกอบกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 90 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ
บริหารความเสี่ยง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ คณะอนุกรรมการ
ลงทุน พ.ศ.2564
คำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ
(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นัยสำคัญ ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่
ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้ อ วิ น ิ จ ฉั ย ทั ้ ง ปวงของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ให้ เ สนอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
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เพิ่มเติมข้อความให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวง การ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
พ.ศ.2564 ในหมวด 2
ข้อ 7 ประกอบกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 92 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน ลงทุน พ.ศ.2564
มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายด้ า นการบริ ห ารความเสี ่ ย งโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

ข้อ 91 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนไม่เกินสามคน และต้องไม่มีกรรมการ
ดำเนิน การที่ เป็น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ อ ยู ่ ใ นตำแหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้ อวิน ิ จ ฉัยทั้ง ปวงของคณะอนุก รรมการการลงทุ น ให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
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ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็
ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดำเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่
ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราว
นั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 88 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื ่ น ๆ เช่ น คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ประธานในที่ประชุม
ข้อ 94 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสารสนเทศ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ คณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้
ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็น
ประธานในที่ประชุมตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็
ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ หรือกรรมการดำเนินการ หรือ
ตำแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้
โดยให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจน
เสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจำนวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิด
เหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีท่ีไม่
อาจควบคุ ม ให้ ก ารประชุ ม เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยโดยต่ อ เนื ่ อ งกั น สมาชิ ก หรื อ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน
แล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดำเนินการประชุม
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่ม
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และ
คณะอนุกรรมการ
การลงทุน
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หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68 (1) (2)
(3) (4) ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 98 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้รอง
ประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุม
เลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน

แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52
(5) (6) (7) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการดำเนินงาน
และการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 9
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ข้อ 94 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ใน
การจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์

ข้อ 100 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ นอกจากผู้จัดการจะอยู่
ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการ
จัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัด
ให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงิน
ค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์

(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่ เป็น
สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำของตนเอง
(15) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ในการจ้ า งผู ้ จ ั ด การต้ อ งทำหนั ง สื อ สั ญ ญาจ้ า งไว้ เ ป็ น หลั ก ฐานและให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 100 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะ
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้
ปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการ สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
คัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้
สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์
เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการถือ
ปฏิบัติ
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(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหก
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกีย่ วกับเงินกู้ ให้
เดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิ้นปี
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ
ทางบัญชีของสหกรณ์ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
ของสหกรณ์
(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบ
(7) รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้ ของสหกรณ์ รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(8) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดย
ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้ ครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(9) รับ ผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญ ชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(8) รับ ผิด ชอบและดู แลในการจัด ทำบัญ ชีและทะเบียนต่ า ง ๆ ของสหกรณ์ให้
(10) ติ ดต่อ ประสานงานกั บเลขานุการในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุม ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
(9) ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ เลขานุ ก ารในการนั ด เรี ย กประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี คณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อ
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จั ด ทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ข องสหกรณ์ เสนอ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จั ด ทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ข องสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
(13) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่
(14) เข้ า ร่ ว มประชุ ม และชี ้ แ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการ จากที่ประชุมใหญ่
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม
(13) เข้ า ร่ ว มประชุ ม และชี ้ แ จงในการประชุ ม ใหญ่ ประชุ ม คณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม
ประชุม
ประชุม
(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(17) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
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ข้อ 101 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กำหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้ อ 105 การเปลี ่ ย นผู ้ จ ั ด การ ในกรณี ท ี ่ม ี ก ารเปลี ่ย นผู ้ จ ั ด การ ให้ เ ป็ น หน้ า ที ่ของ
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับ
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอัน
แท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 106 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 98 (1) ถึง (15) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ข้อ 95 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง
ด้วยเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
สหกรณ์กำหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ข้ อ 99 การเปลี ่ ย นผู ้ จ ั ด การ ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นผู ้ จ ั ด การ ให้ เ ป็ น หน้ า ที ่ ข อง
คณะกรรมการดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับ
บรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทำงบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริง
ก่อนที่จะส่งมอบงาน

ข้อ 100 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้าง
และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ที่มีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามข้อ 68 (1) (2) (3) (4) ทั้ง นี้ ตามระเบีย บของสหกรณ์ ซึ่ง
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(18) เสนอรายการหรื อ รายงานของสหกรณ์ ต ่ อ ทางราชการตามแบบและ
(17) เสนอรายการหรื อ รายงานของสหกรณ์ ต ่ อ ทางราชการตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
(18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
(19) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการ
ใช้ในกิจการสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
(20) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงว่าด้วย
การดำเนินงานและ
การกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 9
ปรับปรุงข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์ มาตรา
66 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2562
แก้ไขข้อความเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง
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ข้อ 109 วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราว

ข้อ 103 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจาก
ตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 108 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน
การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยมีจำนวนห้าคน ซึ่งให้เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ”
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ำ
กว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และให้มี
ประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบกิจการ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และระเบียบนี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการ
สหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนห้าคน โดยให้
ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 53
วรรคสอง แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563
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ข้อ 110 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ
ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้อ 104 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ข้อ 111 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การ
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ บัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
หนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการของคณะกรรมการ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญา
ดำเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของ
จ้างและหลักประกัน
คณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ประจำปีของสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่ง นายทะเบียน
(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
สหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือคำสั่งของส่วน
ปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่างๆ ของสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์

ข้อ 103/1 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการออกจาก
ตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

ประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน
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ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการ
ตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการ
ดำเนินสหกรณ์แก้ไข โดยมิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์
วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกต
หรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเฉพาะด้านเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน
ครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว้
(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม
นโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และ
ระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการลงทุน
ของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้
ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
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(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ใน
รายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์และที่ประชุมใหญ่
ข้อ 112 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ
รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา และเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อ
ชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของ
ทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบ
กิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้
รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการ
ตรวจสอบ
ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้น ข้อ 113 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ - คงเดิม การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้
สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
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ข้อ 115 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้วางใจ
และทำให้สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสำนึกรับผิดชอบ
(1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ
เสื่อมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์
(1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพล
เหนือการตัดสินใจในการประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบ
กิจการ จะต้อง

ข้อ 114 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจง ตอบ
ข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของ
สหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์
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หมวด 11
หมวด 11
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 106 การแก้ไขเพิ่ มเติมข้อ บั งคับ จะกระทำได้ก ็แ ต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการ ข้อ 116 การแก้ไขเพิ่ มเติมข้อ บั งคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธ ีการ
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้ง
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
ไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อ
(2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อ
มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน
ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน
การที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
การที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
สามของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ
ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชือ่ ทำ
จำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือ
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้ ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข

(2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการ
ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย
(2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์
(2.3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทำให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป
(3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจ
หน้าที่ที่กำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับของสหกรณ์
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญของตนอย่าง
ต่อเนื่อง
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(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 107 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 117 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิก
ของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคลซึง่ มีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อม
เพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วย
ด้วยเหตุผล
เหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการ
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิก ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความ
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แ ห่ง
นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนด
(5) ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมา ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียน
แล้วให้มีผลใช้บังคับได้
บังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
(6) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนด
ระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมา
บังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมข้อความ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์
พ.ศ.2542 มาตรา 44

หน้า 38

หน้า 152

(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้
แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบ

(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ
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ยกร่างข้อบังคับ
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
พ.ศ. 25..
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ..... ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด เมื่อ
วันที่ ... เดือน ...... พ.ศ. .... ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ถึงฉบับที่ 7 เสียทั้งหมด และ
ให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ. .... ตั้งแต่วันที่ได้รับจดทะเบียนตาม
ข้อบังคับด้านล่างนี้ ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562

ฉบับที่ยกเลิก
1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.2553
2. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
3. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
4. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
5. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
6. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
7. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2563 เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2563
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
พ.ศ. 25...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ข้อ 1 ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“คณะกรรมการดำเนิ น การ” หมายถึ ง คณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
สมุทรปราการ จำกัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึ ง ประธานกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
สมุทรปราการ จำกัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายถึง ผู้ที่สหกรณ์จา้ งไว้ปฏิบัติงานเต็มเวลาในสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด

หมวด 1
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
ข้อ 2 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
SAMUTPRAKARN TEACHER SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

ชื่อย่อ
ประเภท
ที่ตั้งสำนักงาน

“สอ.สป.” หรือ “SPKTCOOP”
สหกรณ์ออมทรัพย์
23 / 17 - 21 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สำนักงานของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
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หน้า 3
ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สัญลักษณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

หมวด 2
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิกทั้งมวล โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก และ
สมาชิกสมทบ
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร
ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 4 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ
ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รบั ฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากร
หรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทัง้ นี้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(2) จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อนื่
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญ
แก่กิจการของสหกรณ์
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(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ซื้อและออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือ
บุคคลอื่นใด
(15) กระทำการต่ าง ๆ ตามที่ อนุ ญ าตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่า
ซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง
จำนำหรือรับจำนำ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

หมวด 3
ทุน
ข้อ 5 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) ออกหุ้น
(2) รับฝากเงิน
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

หุ้น
ข้อ 6 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท
ข้อ 7 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่าย
ควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการแต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
สมาชิกและสมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถถือหุ้นสูงสุดได้ไม่เกินจำนวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่กำหนด
ในระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
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เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกและสมาชิกสมทบสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกและสมาชิกสมทบผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ข้อ 8 การชำระค่าหุน้ รายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
ถ้ากรณีที่สมาชิกได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่นอกจังหวัด ไม่สามารถหักหุ้นหนี้และเงิน
อื่นใดได้ ให้สมาชิกชำระเงินที่ต้องหัก ณ ที่จา่ ย ได้โดยตรงที่สหกรณ์หรือตามวิธีการที่สหกรณ์กำหนด และต้อง
ชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสทิ ธิรับเงินบำนาญ หรือลูกจ้างประจำหาก
เกษียณอายุราชการโดยไม่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จรายเดือน หรือสมาชิกอื่นที่ออกจากงานประจำโดยไม่มีเงินได้
รายเดือน การชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี้เงินกู้ ให้สมาชิกชำระเป็นเงินสดหรือชำระผ่านธนาคารหรือ
วิธีการอื่นใดตามที่สหกรณ์กำหนด และต้องชำระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า
สมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่
สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 9 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบ
เดือนหรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าวงเงินกู้สามัญ และไม่มีหนี้สินอยู่ตอ่ สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน
จะงดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
กรณีสมาชิกประสงค์จะหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว หรือการลดจำนวนการถือหุ้น
รายเดื อน แต่ ต้องไม่ ต่ำกว่าอั ตราที่ กำหนดไว้ในระเบี ยบ ให้ แ จ้งความจำนงเป็ น หนั งสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 10 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกและสมาชิกสมทบชำระ
เต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4
การดำเนินงาน
ข้อ 11 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำ จาก
สมาชิกและสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ในกฎกระทรวงและที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
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การให้เงินกู้
ข้อ 12 การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สมาชิกสมทบของสหกรณ์
(3) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้
ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจำกัดแห่ง
เงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือสหกรณ์อื่นซึง่ ประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอ
คำขอกู้ตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ทกี่ ำหนดไว้
ข้อ 13 ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบไม่ว่าประเภทใด ๆ
จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
ให้ คณะกรรมการดำเนิน การสอดส่อง และกวดขันการใช้เงิน กู้ของสมาชิ กและสมาชิก
สมทบให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
ข้อ 14 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
(2) เงิน กู้ส ามัญ ในกรณี ที่ สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่ อการอัน
จำเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญ แก่สมาชิกนั้นได้ตาม
ระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงิ น กู้ พิ เศษ เมื่ อ สหกรณ์ มี ฐ านะการเงิน ก้ าวหน้ าพอที่ จ ะช่ วยเหลื อ ให้ เงิน กู้ เพื่ อ
ส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดำเนินการ
อาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้ น ได้ตามที่ เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุค วามมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้
ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 15 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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ข้อ 16 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา
ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่องผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กอู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ในกรณีทผี่ ู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถ
ชำระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระ
เป็นงวดรายเดือนจนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ
ข้อ 17 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการชำระหนี้สินหรือภาระค้ำประกันซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคง
เป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
ข้อ 18 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์ อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน
ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวงและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
การกำหนดวงเงิ น กู้ ยื ม หรื อ การค้ ำ ประกั น ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ หลั ก เกณฑ์ ที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง
ข้อ 20 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตรา
สารการเงิน หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด สำหรั บ ใช้ เป็ น ทุ น ดำเนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ได้ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 19
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การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้ อ 21 การลงลายมื อ ชื่ อ แทนสหกรณ์ การลงลายมื อชื่ อ เพื่ อ ให้ มี ผ ลผู ก พั น สหกรณ์ ในกิ จ การ
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนั งสือกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ เป็ นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิ ก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ การดำเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ ทั้งในฐานะโจทก์
หรือจำเลย และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน
(2) ใบฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมือ
ชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสำคัญด้วย
ข้อ 22 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้จัดการ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 23 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุ
อื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง
สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายนของทุกปี
ข้ อ 24 การเสนองบการเงิ น ประจำปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การเสนอ
งบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงิน
ประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ งบการเงินประจำปี
พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
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ข้อ 25 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุด
รายงานการประชุ ม ใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนิ นการ การประชุม คณะกรรมการอื่น ตลอดจน
ทะเบียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น
ให้ ส หกรณ์ ส่ ง สำเนาทะเบี ย นสมาชิ ก และทะเบี ย นหุ้ น แก่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ ภ ายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน
ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทำงาน แต่ จ ะดู บั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ เงิน ค่ าหุ้ น เงิน ฝาก หรือ เงิน กู้ ข องสมาชิ ก รายอื่ น ไม่ ได้
นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์
ข้อ 26 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ข้อ 27 การกำกับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบั ญ ชี หรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่ งเป็ น
หนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์
ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้
คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร
ข้อ 28 การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นหรือกฎกระทรวงกำหนด

กำไรสุทธิประจำปี
ข้อ 29 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญ ชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตรา
ที่กำหนดในกฎกระทรวง ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
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(2) เป็ น เงิน เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก และสมาชิ ก สมทบตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท ำไว้ กั บ
สหกรณ์ ในระหว่างปีตามมติที่ ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยเดือนใดในปีบัญชี มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น โดยให้คำนวณเงินเฉลี่ยคืนหักจำนวนเดือน
ที่ผิดนัดชำระหนี้
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เป็นทุ นรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็น
เงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) เป็นเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันไม่เกินร้อยละสองของกำไรสุทธิ
(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
การใช้จ่ายทุนสะสมตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำหนดระเบียบ
สำหรบแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

ทุนสำรอง
ข้อ 30 ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ
ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
นั้นเป็นทุนสำรองของสหกรณ์
อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนด
อายุความ ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง
กำไรสุท ธิประจำปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนิ นการเสนอแนะให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
จัดสรรตามข้อ 29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลง
ก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
ข้อ 31 สภาพแห่งทุ นสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์ โดยส่วนรวม สมาชิกหรือสมาชิก
สมทบจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้า
บัญชี ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
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หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 32 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ
(1) ผู้ที่ มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญ ชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระ
ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกและได้
ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีรายได้เป็นเงินเดือน หรือเงินบำนาญ หรือค่าจ้างประจำ หรือค่าจ้างชั่วคราวตาม
สัญญาจ้างอย่างน้อยจำนวนสิบสองเดือนในสังกัดใดสังกัดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ก. กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
ข. กระทรวงวัฒนธรรม หรือ
ค. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในด้านการศึกษาหรือในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
จ. เป็นพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ หรือ
ฉ. เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด หรือ
ช. เป็นบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกแห่งสหกรณ์นี้ก่อนประกาศใช้ข้อบังคับฉบับนี้
(4) เป็นผู้มคี วามประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 38) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาของผู้ ส มั ค รในหน่ ว ยงานนั้ น รับ รอง แต่ ถ้ าผู้ ส มั ค รเป็ น ผู้ ด ำรงตำแหน่ งในระดั บ สู งสุ ด ของ
หน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดสมุทรปราการก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตน
ในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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ข้อ 35 ค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า
ผู้ เข้ าเป็ น สมาชิ ก จะต้ อ งชำระค่ าธรรมเนี ย มแรกเข้ าให้ แ ก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท แต่ถ้าผู้สมัครที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้หรือสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่น ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 36 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะสมาชิก
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพือ่ ให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 37 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้
โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการ
โอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์
ข้อ 38 การรับ โอนสมาชิ กสหกรณ์ อื่น สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพ ย์อื่น ซึ่งย้ายหรือโอนมารับ
ราชการในสังกัดตามข้อ 33 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดใน ข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว
การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิม นั้น ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญ ชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
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การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้อง
ทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้า
มิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มี
สิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 46 และข้อ 47
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออก
ให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอน
จำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 33 (3) ที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 42 การลาออกจากสหกรณ์
สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจำนงเป็ น หนั ง สื อ ต่ อ คณะกรรมการดำเนิ น การ และเมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
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ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ
(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่ จั ด การแก้ ไขหลั ก ประกั น สำหรับ เงิน กู้ ที่ เกิ ด บกพร่อ งให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือ
ของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือ ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ ถู กให้ออกจากสหกรณ์ มีสิท ธิยื่ นอุท ธรณ์ ต่อที่ ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สุด
ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่งเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุม
กลุ่มทราบโดยเร็ว
ข้อ 45 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิก
ที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะ
ตายหรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้
ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดหรือลดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน
ค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 46 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับ
เงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้ว
ก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
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ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่ อ งจากตนได้ โอนหรื อ ย้ าย หรือ ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้ อ 33 (3) โดยไม่ มี ค วามผิ ด นั้ น
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้น
ที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ย
โดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ
เมื่ อ สหกรณ์ มี ก ารคำนวณมู ล ค่ าเงิน ค่ าหุ้ น จ่ า ยคื น ต่ อ หุ้ น แล้ ว ในปี ต่ อ ๆ ไป สหกรณ์ ต้ อ ง
คำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 6 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 47 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
ตามข้อ 46 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

กลุ่มสมาชิก
ข้อ 48 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรม
ของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจำนวนกรรมการบริหารกลุ่ม การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และ
การประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 49 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 50 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ
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ข้อ 51 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) ก. เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก หรือ
ข. เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ
(4) เป็นผู้ทมี่ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) เป็นผู้ทจี่ ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
ข้อ 52 วิธีรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กำหนดไว้ โดยให้ยื่นพร้อมหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกตามข้อ 51 (3) พร้อมทั้งต้องมี
สมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้อง
จัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือ
ครบถ้วน
เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 53 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ าของสมาชิ กสมทบ
ผู้ส มั ค รเข้าเป็ น สมาชิ ก สมทบต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์
จะเรียกคืน ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 54 การถือหุ้น
สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอื่นๆ ให้เป็นไปตามความ
ในข้อบังคับหมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม และให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 55 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลีย่ คืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก
(3) ฝากเงินกับสหกรณ์ตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(4) ได้รับบริการเงินกู้จากสหกรณ์รวมกันทุกประเภทไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า
หุ้นและหรือเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะนัน้ หรือเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(5) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามสมควร หรือเป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนด
(6) มีส่วนร่วมในธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์
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(ข) หน้าทีข่ องสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งทีส่ หกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข็มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง
และมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสทิ ธิในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใดๆ
(3) เป็นกรรมการดำเนินการ
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง
(5) รับสวัสดิการจากสหกรณ์

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 51
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) หากสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 51 (3) ก ต้องขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ตามที่กำหนดในข้อบังคับ ไม่ถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้นๆ ต้องขาดจาก
สมาชิกภาพด้วย
ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 58 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
(3) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
(4) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(5) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
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เมื่ อ คณะกรรมการดำเนิ น การได้ ส อบสวนพิ จ ารณาปรากฏว่ า สมาชิ ก สมทบมี เหตุ ใดๆ
ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการ
ดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 59 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญ ชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี่ ย นแปลงในเรื่ อ งชื่ อ สั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยู่ ต้ อ งแจ้ งให้ ส หกรณ์ ท ราบภายในสิ บ ห้ าวั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 60 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง
หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิ กถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว
ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ
และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดา
ที่สมาชิกสมทบผู้ตาย มีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่
ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็น ที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 61 และข้อ 62
ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายใน
กำหนดหนึ่ งปี นั บแต่วันที่ สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ ท าง
ราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้าวัน
ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
ข้อ 61 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบ
ขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวัน
สิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละ
สิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่
ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินรับฝาก เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
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ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่
สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้น
แล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ
เมื่ อ สหกรณ์ มี ก ารคำนวณมู ล ค่ าเงิน ค่ าหุ้ น จ่ า ยคื น ต่ อ หุ้ น แล้ ว ในปี ต่ อ ๆ ไป สหกรณ์ ต้ อ ง
คำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่
กำหนดไว้ในข้อ 6 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 62 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกสมทบตามข้อ 61 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 63 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก

หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 64 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
วิธีการประชุม สหกรณ์สามารถจัดการประชุมแบบสมาชิกเดินทางมาเข้าร่วมประชุมภายใน
ห้องประชุมหรือการประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน
การประชุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่อาจกำหนดขึ้น
ข้อ 65 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
เมื่อมีเหตุอันสมควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวัน
นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และ
ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ เรีย กประชุม ใหญ่ วิส ามั ญ ภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ รับ คำร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร
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ข้อ 66 การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
วันเวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้น
เป็ น การด่ วน อาจแจ้ งล่ วงหน้ าได้ ต ามสมควร ทั้ งนี้ ให้ ป ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือ
เลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 67 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
ข้อ 68 การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่ อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 67 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม
ข้อ 69 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์
(2) รับทราบผลการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่น
และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน
(4) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(5) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์
(7) รับ ทราบรายงานประจำปี แ สดงผลการดำเนิ น งานของสหกรณ์ จ ากคณะกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(8) พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(9) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
(10) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์
(11) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(12) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(13) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
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(14) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(15) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย
(16) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

หมวด 8
คณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 70 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวงกำหนด โดยให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูก ไล่ อ อก ปลดออก หรือให้ อ อกจากราชการ องค์ การหน่ วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ งกรรมการเพราะเหตุทุ จริตต่อ
หน้าที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็ น กรรมการหรือ ผู้ จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ งเลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
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(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็ นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 71 อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ใหญ่ แ ละที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ทุกครั้ง
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี
(4) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
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(ง) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
ข้อ 72 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือ
ว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่
นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
แทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ 73 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการขึ้น
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับ
เลือกตั้ง
ข้อ 74 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผดิ นัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร
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ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ที่
ประชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ งคณะกรรมการดำเนิ น การใหม่ ทั้ งคณะอยู่ ในตำแหน่ งได้ เช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก
ข้อ 75 ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ (เว้ น แต่ เพราะเหตุ ต ามข้ อ 74 (7) ) ให้ ก รรมการดำเนิ น การที่ ยั งดำรงตำแหน่ งอยู่
ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง
แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ขึ้นโดยเร็ว
เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้นเป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทน
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้
เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้
ข้อ 76 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
ให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ หรื อ เลขานุ ก าร เรี ย กประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และ
เรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของ สหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ 77 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) จั ดให้ มี ข้ อ กำหนดเกี่ ยวกับ จริยธรรมของกรรมการ ผู้จั ด การ ผู้ มี อำนาจในการจั ด การ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์
(3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบ
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(4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ
(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว
และมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
(7) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
(8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง กำหนดอำนาจหน้าที่ และถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามความจำเป็น
(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกีย่ วข้องเพื่อแสดง
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้
(10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มกี ารจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
(11) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(12) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์
(13) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ์
(14) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและ
รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(15) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(16) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทปี่ ระชุมใหญ่อนุมัติ
(17) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งหรือจ้างและกำหนดค่าตอบแทนของผู้จดั การตลอดจน
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(18) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(19) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(20) จัดให้มแี ละดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(21) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น
(22) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(23) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
(24) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
สมาชิกและผูแ้ ทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
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(25) เชิ ญ สมาชิก หรือ บุ ค คลภายนอกที่ เห็ น สมควรเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(26) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(27) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(28) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออก
เสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้
เป็นสมาชิก ทัง้ นี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้นกำหนดไว้
(29) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ
สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
(30) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 78 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ
ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน แสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ไม่ปฏิ บัติหน้าที่ ตามคำสั่งของนายทะเบี ยนสหกรณ์ ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์ หรือ
ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ จนทำให้เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือ
สมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตาม
รายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำการอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยปรากฎใน
รายงานการประชุมหรือได้ทำคำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการ
ประชุม

คณะกรรมการอื่น
ข้อ 79 คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ
จากคณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ จำนวนเจ็ด คน โดยให้ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เหรัญ ญิ ก และเลขานุ การของคณะกรรมการดำเนิ น การเป็ น กรรมการอำนวยการ และให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการเป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ
คณะกรรมการอำนวยการให้ อ ยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ ากั บ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ
ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทำบั ญ ชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ทำบั ญ ชี แ ละงบการเงิน รวมทั้ งบั ญ ชี ก ำไรขาดทุ น และรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย
(9) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 81 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการฝ่าย
การเงินและสินเชื่อ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน โดยให้มีตำแหน่ง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ า ยการเงิ น และสิ น เชื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นตำแหน่ ง ได้ เท่ า กั บ กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อนั้น
ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ต้องมีกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ
เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ให้นำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 82 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อ ให้คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
และสิ น เชื่ อ มี อ ำนาจหน้ าที่ ในการพิ จารณาวินิ จ ฉั ย อนุ มั ติ ก ารให้ เงิน กู้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้น้นั
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่ อ เห็ น ว่าหลั ก ประกั น สำหรับ เงิน กู้ ร ายใดเกิ ด บกพร่อ งก็ ต้ อ งกำหนดให้ ผู้ กู้ จั ด การแก้ ไขให้ คื น ดี ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระ
หนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
(5) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้ อ 83 คณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศ คณะกรรมการดำเนิ น การอาจตั้ ง
คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนกรรมการไม่เกิน
สามคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ ายสวัส ดิ ก ารและสารสนเทศให้ อยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ าที่ ก ำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศนั้น
ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ต้องมีกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
และสารสนเทศมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 84 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและสารสนเทศ ให้คณะกรรมการฝ่าย
สวัสดิการและสารสนเทศมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ
(3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
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(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 85 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการและระเบียบ จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน โดยให้มี
ตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการและระเบี ย บให้ อ ยู่ ใ นตำแหน่ ง ได้ เท่ า ที่ ก ำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบนั้น
ให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบี ยบ ต้องมีกรรมการฝ่ายวิชาการและ
ระเบียบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม
ให้ ค ณะกรรมการฝ่ ายวิ ช าการและระเบี ย บรายงานผลการปฏิ บั ติ งานให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 86 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ให้คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
และระเบียบมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) งานแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ มติ คำสัง่ และประกาศของสหกรณ์
(2) มี ห น้ าที่ ก ำกั บ ดู แ ล ควบคุ ม ส่ งเสริม งานวิช าการ งานสารบรรณ จั ด ทำ จั ด จ้ าง
จัดเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ งานป้องกัน ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการบริหารงานสารบรรณ
(3) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่การประกอบอาชีพ
(5) งานรักษาเอกสาร บันทึกการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และการประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(6) งานจัดสรรตำแหน่งหน้าที่ คัดเลือก แต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 87 คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการฝ่าย
บริหารทั่วไป จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนกรรมการไม่เกินสามคน โดยให้มีตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปนั้น
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ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ต้องมีกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไปรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 88 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป
มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) มีหน้าที่กำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริมงานวางแผนพัฒนาประเมินผลการบริหารงาน
(2) จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปี ดูแลความปลอดภัยสถานที่สิ่งแวดล้อม จัดเก็บดูแล
ทรัพย์สิน พัสดุครุภัณฑ์
(3) งานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุมสัมมนาให้ความรู้แก่กรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ และสมาชิกสหกรณ์ ตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(4) งานเลขานุการ งานจัดเตรียมห้องประชุม สถานที่ งานปรับปรุงพัฒนาการบริหารงาน
ทั่วไป
(5) งานรับสมัครจัดเก็บข้อมูลพัฒนาสมาชิกสหกรณ์
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้ อ 89 คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การแต่ งตั้ ง กรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่เกินสามคน โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการ
คนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจแต่ งตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ให้ อ ยู่ ใ นตำแหน่ ง ได้ เ ท่ า กั บ กำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน
เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ข้อ 90 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนิ น การพิ จารณา โดยครอบคลุม ถึ ง ความเสี่ย งประเภทต่ างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสิ น เชื่อ การลงทุ น
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ

หน้า 182

หน้า 31
(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนดำเนินงานที่ค วรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญ หาที่มีนัยสำคัญ
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์
(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
(7) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
ข้อ 91 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนไม่เกินสามคน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจแต่ งตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
คณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ กรรมการการลงทุ น ให้ อยู่ ในตำแหน่ งได้เท่ ากั บ กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ข้อ 92 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุน มีอำนาจ
และหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริห ารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิ จารณาเพื่ อเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์ จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม
(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
(6) ปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
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ข้อ 93 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการอาจมี
คำสั่ งแต่ งตั้งอนุ กรรมการต่ าง ๆ เพื่ อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของสหกรณ์ โดยมี อ ำนาจหน้ าที่ ต ามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 94 ประธานในที่ป ระชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น คณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ า ยการเงิ น และสิ น เชื่ อ คณะกรรมการฝ่ า ยสวั ส ดิ ก ารและสารสนเทศ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ กรรมการการลงทุ น ให้ ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ถ้ าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม
ตามลำดับแต่ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคน
หนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ หรือกรรมการดำเนินการ หรือตำแหน่งประธานกรรมการ ถ้ามี
การร้องขอให้เปลี่ ยนตัวประธานในที่ ประชุม ก็ให้ กระทำได้โดยให้ที่ป ระชุม เลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมี
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก หรืออยู่แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ประธานในที่ประชุมจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่
อาจควบคุมให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถ้าประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช่กรณีที่ไม่อาจควบคุมให้
การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยต่อเนื่องกัน สมาชิกหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานแล้ ว แต่ ก รณี จำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำนวนสมาชิ ก หรื อ คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานแล้วแต่กรณี ที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้เปิดประชุมต่อไป ก็ให้
ดำเนิ นการประชุมตามระเบี ยบวาระการประชุม นั้น ต่ อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยให้
รองประธานเป็นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานไม่อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
คนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้นแทน

การออกเสียงและการวินจิ ฉัยปัญหาในที่ประชุม
ข้อ 95 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียง
ในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออก
เสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้
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ข้อ 96 การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการหรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์

รายงานการประชุม
ข้อ 97 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม การประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่อง
ที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดำเนินการหรือ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ข้อ 98 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรือให้ อ อกจากราชการ องค์ การหน่ วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ ประชุมใหญ่ มี มติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุ จริตต่อ
หน้าที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ งเลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
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กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมาย ที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(15) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดัง
กำหนดไว้ใน ข้อ 100 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่ง
ของผู้จัดการสหกรณ์
ข้อ 99 การดำรงตำแหน่ งผู้ จัดการสหกรณ์ สหกรณ์ จัดจ้างผู้จัดการให้เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด
ข้อ 100 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ นอกจากผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการแล้ว ให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวน
การถือหุ้นในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตาม
แบบและระเบียบของสหกรณ์
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล
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(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็ น ธุระกวดขั น ในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัด ให้ มีใบสำคัญ โดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญ และเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
(9) ติ ดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุม คณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกำหนด
(18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการ
สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้อ 101 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
กำหนด
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
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(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำ
การหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์
(7) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย
ข้อ 102 การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ 103 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการ
จัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้
ให้คณะกรรมการดำเนิน การมอบหมายงานในหน้ าที่ ผู้จัดการให้ กรรมการดำเนิ น การคนใดคนหนึ่ งตามที่
เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 5 ปี
ข้อ 104 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้
ผู้ใดดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน
ข้อ 105 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเนิ น การต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบหลั ก ฐานทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น กั บ บรรดาทรั พ ย์ สิ น และหนี้ สิ น
ตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 106 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 98
(1) ถึง (15) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด

หมวด 10
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 107 ที่ ป รึ ก ษาและที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ คณะกรรมการดำเนิ น การอาจเชิ ญ สมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
จำนวน ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์กำหนด

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 108 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณ สมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
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หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์โดยมีจำนวนห้าคน ซึ่งให้เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ”
คณะผู้ ตรวจสอบกิจการ ต้ องมีอย่างน้อ ยหนึ่งคน เป็ น ผู้มีวุฒิ การศึก ษา ไม่ต่ำกว่าระดับ
ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 109 วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป
จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่
ตนมาดำรงตำแหน่งแทน
ข้อ 110 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
ข้อ 111 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการ
ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของการบั น ทึ ก บั ญ ชี เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
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(2) ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลการดำเนิ น การของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่ง นายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า
(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี
คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะ
ด้านเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง
ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง
(2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
(3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
การตรวจสอบเกี่ยวกับการให้ สินเชื่อประเภทต่าง ของสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดใน
สัญ ญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
(4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง
(5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่ง
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นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่
ข้อ 112 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลักษณ์ อักษรประจำเดือนและประจำปี เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมา และเข้า
ร่วมประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อ 113 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิด
แก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 114 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
(1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจง ตอบข้อ
ซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบกิจการ
(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือน และจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง
(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดำเนิน
กิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้ อ 115 จริย ธรรมของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิจ การพึ งประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนี้
(1) ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้วางใจ และทำ
ให้สมาชิกยอมรับและเชื่อว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสำนึกรับผิดชอบ
(1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(1.3) ไม่มสี ่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ
เสื่อมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์
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(1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการดำเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ความเที่ ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้ องแสดงความเที่ ยงธรรมในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
กลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในการประเมินผล
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบกิจการ จะต้อง
(2.1) ไม่ มี ส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัม พั นธ์ที่ บั่ น ทอนหรืออาจบั่ นทอนการ
ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง รวมไปถึงการกระทำหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย
(2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่พึงได้ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหกรณ์
(2.3) เปิ ด เผยความจริงทั้ งหมดที่ ท ราบ ซึ่ งหากละเว้ น ไม่ เปิ ด เผยแล้ วอาจทำให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป
(3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่
กำหนด เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
(3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับของสหกรณ์
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชำนาญของตนอย่างต่อเนื่อง

หมวด 11
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ข้อ 116 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์ จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่ม เติ มข้อบั งคับได้ เมื่อมี การ
พิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการดำเนินการ
มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการดำเนิน การที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้นให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ
ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก หรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
แล้วแต่กรณี
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(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจ
แก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบั งคับที่ ได้แก้ไขเพิ่ม เติมแล้วต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้จดทะเบียนแล้วให้มีผลใช้บังคับได้
(6) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือ
คำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 117 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ
เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(12) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) (5) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้ อ 118 การดำเนิ น คดี เกี่ ยวกั บ ความเสี ย หาย ในกรณี ที่ ทรัพย์ สินของสหกรณ์ ถู กยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 16 ข้อ 117 (3) (4) แต่มิได้รับชำระ
ตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ
ข้อ 119 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอ
ปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น

หน้า 193

หน้า 42
ข้ อ 120 ทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ การจำหน่ ายอสั งหาริม ทรั พ ย์ ข องสหกรณ์ ต้ อ งได้ รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
ข้อ 121 การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชี
โดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระ
หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ
ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2)
เงินที่ จ่ายตามข้ อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้ งสิ้นต้ องไม่เกิ นยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิ
ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ
ข้อ 122 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย

บทเฉพาะกาล
ข้อ 123 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้
และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่

(ลงชื่อ)

อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
ประธานกรรมการ
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
(ลงชื่อ)
นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร
เลขานุการ
(นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร)
เหตุผล - เนือ่ งจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราใน
พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562 ประกอบกับมีข้อกำหนดตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด พ.ศ.2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม มีข้อกำหนดไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกล่าว จึง
ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและยกร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด พ.ศ.25... ขึ้นและใช้
ข้อบังคับฉบับนี้แทน
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....

ด้วยคณะกรรมการฝ่ ายวิช าการและระเบี ยบ ได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ ยนรูปแบบการ
สรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการสรรหากรรมการนั้น ควร
ได้ตัวแทนสมาชิกจากหน่วยสังกัดนั้นอย่างแท้จริง โดยสมาชิกสังกัดใดควรจะมีสิทธิเลือกตั วแทนของตน ไม่ใช่
เป็นการเลือกตัวแทนสมาชิกจากทุกสัง กัด ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักสากลในการเลือกตัวแทนของตน ดังนั้นทาง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ จึงเสนอแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
คณะกรรมการดำเนิ น การ ชุด ที่ 60/2564 ในการประชุม ครั้งที่ 22/2564 เมื่ อ วัน ที่ 28
ตุล าคม 2564 ที่ป ระชุมมีมติด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากเห็ นชอบให้ นำเสนอร่างระเบียบฯ ที่ขอยกร่างตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ และจากการข้อเสนอแนะของที่ป ระชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณา
คณะกรรมการดำเนิ น การ ชุด ที่ 60/2564 ในการประชุม ครั้งที่ 23/2564 เมื่ อ วัน ที่ 10
พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมได้มีการทบทวนร่างระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนิ น การอี ก ครั้ ง และมี ก ารปรั บ ปรุ งข้ อ ความโดยตั ด ประเด็ น คำว่ า “ที่ ป ฏิ บั ติ งานในจั งหวั ด
สมุทรปราการ” ตามร่างระเบี ยบข้อ 10 ออก เพื่อให้ สิ ทธิในการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการแก่
สมาชิกทุกคน และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้
นำเสนอร่ างระเบี ย บฯ หลั งจากที่ ป รั บ ปรุ งข้ อความในข้ อ 10 แล้ ว เพื่ อนำเสนอให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ วิส ามั ญ
พิจารณาต่อไป
ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 68 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกแต่ละ
หน่ วยงาน โดยให้ ป ฏิบั ติเป็ น ไปตามระเบี ย บว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลื อกตั้งเป็น กรรมการ
ดำเนินการ และระเบียบนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้ กรรมการดำเนิ น การเลื อกตั้งในระหว่างกัน เองขึ้น ดำรงตำแหน่ งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และ
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ฯลฯ
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2563
ข้อ 30 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก
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-5การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ
นำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานกรรมการ

ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายในระเบียบวาระนี้ ขออนุญาตให้ท่าน
ไพฑูรย์ คงเทียน ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบใน
การยกร่างระเบียบฉบับนี้ ได้ชี้แจงเหตุผลต่างๆ ต่อที่ประชุม

นายไพฑูรย์ คงเทียน

เรียนท่านประธานสหกรณ์ ท่านคณะกรรมการ ท่านผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัด
สมุทรปราการ และสมาชิกทุกท่าน กระผม นายไพฑูรย์ คงเทียน รองประธาน
กรรมการสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบี ยบ
ขอนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบการสรรหากรรมการในครั้งนี้นั้น
นอกจากจะแก้ไขระเบียบการสรรหากรรมการแล้ว ยังมีระเบียบอื่นๆ คือการ
แก้ไขเกี่ยวกับระเบียบการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการด้วย จึงขออนุญาตชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับทั้ง 2 ระเบียบนี้ในคราวเดียวกัน เนื่องจากมีความจำเป็น หาก
สหกรณ์ไม่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญในวันนี้เกิดขึ้น จะส่งผลให้การสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เกิดผลกระทบ เนื่องจากว่าทางกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ได้ออกระเบี ยบเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยมีข้อ
กำหนดให้ ส หกรณ์ เปลี่ ย นแปลงระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อมิ ให้ ขั ดหรือแย้ งกั บ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 2 ปีงบประมาณ
ดังนั้นหากสหกรณ์ไม่แก้ไขระเบียบการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ยังคง
ใช้ระเบียบเดิมในการสรรหานั้น จะส่งผลให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ที่ได้รับ
การสรรหาเข้ามานั้น มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ซึ่งก็จะขัดกับระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์ที่แนะนำมา ฉะนั้นจึงเป็นที่มาและที่ไป ที่จะต้องจัดให้มี
การประชุมใหญ่วิสามัญเกิดขึ้นในวันนี้ เพื่อแก้ไขทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสหกรณ์
ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ 1
ส่ ว นประเด็ น ที่ 2 ในเรื่ อ งระเบี ย บการสรรหากรรมการดำเนิ น การ ก็ มี
สมาชิกจำนวนมากกล่าวกันมาโดยตลอดว่า ตามระเบียบเดิมนั้นสมาชิกต้อง
เลือกกันทั้งจังหวัด เช่น สมาชิกสังกัดประถม ก็ต้องไปเลือกตัวแทนกรรมการ
จากสังกัดมัธยม หรือสังกัดเทศบาล หรือสังกัดอาชีวะ หรือสังกัดเอกชน เป็นต้น
ซึ่งสมาชิกมิได้รู้จักผู้สมัครจากสังกัดอื่นๆ ซึ่งคำพูดนี้สมาชิกได้กล่าวกันมาหลาย
ปีแล้ว สมาชิกมักจะสอบถามว่า เมื่อตนเองสังกัดประถม 1 จะสามารถเลือก
เฉพาะตัวแทนกรรมการจากสังกัดประถม 1 ได้หรือไม่ หรือตนเองสังกัดมัธยม
ก็ต้องการจะเลือกผู้สมัครกรรมการเฉพาะจากสังกัดมัธยมได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้
ได้มีคำพูดมาโดยตลอด จึงนำมาสู่คณะกรรมการชุดปัจจุบันที่ได้มอบนโยบายให้
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คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ ได้มาศึกษาเพื่อจะมีการแก้ไขระเบียบ
การสรรหากรรมการ จึงเป็ น ที่ ม าและที่ ไปซึ่งนำเข้าสู่ ว าระการประชุม ใหญ่
วิสามัญพิจารณาในวันนี้ ดังนั้นจึงขอฝากท่านสมาชิก ในห้องประชุมแห่งนี้ ได้
พิจารณาว่าระเบียบการสรรหากรรมการที่นำเสนอในวันนี้เหมาะสมหรือไม่ ถ้า
คิดว่าเหมาะสม คือตัวแทนของสมาชิกอยู่หน่วยใด ท่านก็เลือกเฉพาะตัวแทน
ของท่าน เฉพาะหน่วยของท่าน ถ้าเหมาะสมก็ฝากท่านสมาชิกได้พิจารณา
ประธานกรรมการ

ต้องขอขอบคุณท่านไพฑูรย์ คงเทียน ได้กรุณาชี้แจงที่มาและที่ไป ในการยกร่าง
ระเบียบฉบับนี้ขึ้น

นายสมบูรณ์ คิดเห็น
สมาชิกเลขที่ 8970

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง เป็นการเลือกเฉพาะสังกัด
ของตนเอง ซึ่ ง ระบบนี้ เราได้ เคยใช้ ม าก่ อ นเป็ น สหกรณ์ แ รกๆ ผมก็ เ คยเป็ น
กรรมการสหกรณ์ สมัยการเลือกตั้งในลัก ษณะนี้ เมื่อปีประมาณ 2530 กว่าๆ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะมีความเหมาะสม หากเราอยู่สั งกัดประถม จะต้องไป
เลือกกรรมการสังกัดอื่น เช่น สังกัดมัธยม สัง กัดอาชีวะ ก็เห็นว่าไม่เหมาะสม
ด้วยประการทั้งปวง เพราะเราไม่รู้จักกัน ไม่ทราบความประพฤติของผู้ลงสมัคร

ประธานกรรมการ

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 224 คน
สมาชิกลงมติเห็นชอบการยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
พ.ศ. .... จำนวน 221 คน สมาชิกทีล่ งมติไม่เห็นชอบ “ไม่มี”

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. .... ตามข้อความ
ที่นำเสนอ โดยมีมติเห็นชอบ 221 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง
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ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน .
กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ
สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
เขตสรรหา หมายถึง เขตสรรหากรรมการดำเนินการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา
ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่

ข้อ 4

ข้อความตามระเบียบเดิม
ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธาน .
กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ให้ดำเนินการ
สรรหากรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
หน่วยสรรหา หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการและกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญ่ ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่

ข้อ 4

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่

ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยกร่างใหม่

ปรับแก้ไขเขตสรรหา
เป็นหน่วยสรรหา

หมายเหตุ
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ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้
9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธิ์
ออกเสียง
9.2 การออกเสียงสำหรับสรรหากรรมการ สมาชิกสามารถออกเสียงได้เฉพาะ
ผู้สมัครกรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนน
สรรหากรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิส์ มัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิก ที่ตนเองสังกัดอยู่
ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินจิ ฉัยเป็นทีส่ ุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่

ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออกเสียง
ได้ในเขตสรรหาที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิล์ งคะแนนสรรหาประธาน
กรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่ง
ที่ว่างทั้ง 2 เขตสรรหา

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิส์ มัครรับการสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์นี้ ตามหน่วยสมาชิกที่
ปฏิบัติงานในปัจจุบันหรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์
สมัครรับการสรรหาตามหน่วยสมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่

ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นทีส่ ุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่

ข้อความเดิม
ไม่เปลี่ยนแปลง

แก้ไขหลักการใช้
สิทธิ์เลือกตั้งสำหรับ
ตำแหน่งกรรมการ
ให้สมาชิกใช้สิทธิ์ได้
เฉพาะหน่วยสมาชิก
ที่ตนสังกัดเท่านั้น

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
หมายเหตุ
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน ปรับแก้ไขจากเขต
กรรมการจากหน่วยสมาชิก ดังนี้
สรรหาเป็นหน่วย
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ สมาชิก
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป

ข้อความตามระเบียบเดิม
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวน
กรรมการจากเขตสรรหา ดังนี้
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของ
จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
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ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จดั การ ผูม้ ีอำนาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รบั การยกเว้นจาก
หน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมาย ที่มลี ักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผูจ้ ดั การของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นเี้ ป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นไี้ ม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิ ุคคลที่เป็นสมาชิกของ
บริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ทตี่ นเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท () ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทสี่ มัครรับการสรรหา ให้ถือว่า
บัตรเสีย

ข้อความตามระเบียบเดิม
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปที ี่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท () ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ทสี่ มัครรับการสรรหา หรือใส่
บัตรผิดหีบให้ถือว่าบัตรเสีย

ตัดประเด็นการใส่
บัตรผิดหีบออก

หมายเหตุ
แก้ไขเพิ่มเติมให้
สอดคล้อง พรบ.
สหกรณ์ มาตรา 52
(5) (6) (7) แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ.2562 ประกอบ
กับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 9
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ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละเขตสรรหา ให้เป็นไป
ตามสัดส่วนของสมาชิกแต่ละเขตสรรหา โดยถือเอาจำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน
ของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละเขตสรรหา
เมื่อได้สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการแต่ละเขตสรรหาแล้ว ให้นำมาคำนวณ
สัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก โดยใช้จำนวนสมาชิกในแต่ละเขตสรรหา
เป็นฐาน ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิก
ถ้าคำนวณจำนวนกรรมการดำเนินการแล้ว เขตสรรหาใด หน่วยสมาชิกใด ที่มี
เศษทศนิยมมากกว่าให้มีสิทธิ์ได้รบั สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มจนครบ จำนวน
14 คน ตามข้อ 7.2
เขตสรรหาที่ 1
หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประถมอำเภอพระประแดง ประถมอำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ บำนาญประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
หน่วยสมาชิกที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์
หน่วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี
ให้เป็นไปตามสัดส่วนของสมาชิกหน่วยสมาชิกของตนเอง โดยถือเอาจำนวนสมาชิก ณ
วันที่ 30 กันยายนของทุกปี เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิก
สรรหา
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวน
สมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นๆ
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการในแต่ละหน่วยสมาชิกในปีนั้นได้มาจาก
สัดส่วนของจำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วย
สมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยให้เก็บ
พักไว้ก่อน
ถ้าคำนวณจำนวนของกรรมการดำเนินการทุกหน่วยสมาชิกแล้ว หากจำนวน
กรรมการดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วย
สมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษทศนิยมมากทีส่ ุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการ
ดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ 14 คน
หน่วยการสรรหาสมาชิก
หน่วยสมาชิกที่ 1 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระ
ประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าทีใ่ นสำนักงาน และ
สถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก

จัดหน่วยสมาชิกใหม่
แยกตามสังกัด
หน่วยงานหลัก
เพื่อให้สมาชิกได้ใช้
สิทธิ์เลือกตั้งใน
หน่วยงานของ
ตนเอง

หมายเหตุ
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ข้อความตามระเบียบเดิม
หน่วยสมาชิกที่ 5 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากร
สังกัดวัฒนธรรมจังหวัดและบำนาญวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและบุคลากรสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบำนาญสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ และสมาชิกอื่น ๆ ที่สงั กัดทั้ง 3 อำเภอนี้และเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
สหกรณ์
เขตสรรหาที่ 2
หน่วยสมาชิกที่ 1 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดประถมอำเภอบางพลี ประถมอำเภอบางบ่อ ประถมอำเภอบางเสาธง บำนาญ
ประถมทั้ง 3 อำเภอ และข้าราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
หน่วยสมาชิกที่ 2 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดมัธยมและบำนาญมัธยม อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง
หน่วยสมาชิกที่ 3 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการ
ทำงานจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ
อำเภอบางเสาธง
หน่วยสมาชิกที่ 4 ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดอาชีวะและบำนาญอาชีวะ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียนและบำนาญศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ข้าราชการหรือบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบำนาญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง และสมาชิกอื่น ๆ
ที่สังกัดทั้ง 3 อำเภอนี้
หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงาน
นี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือ
ลาออก

หน่วยสมาชิกที่ 2 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจาก
อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบาง
เสาธง ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอ
บางเสาธง รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
3) สมาชิกสังกัดอื่นๆ ประกอบด้วย ข้าราชการ หรือบุคลากรทางการศึกษาที่
สังกัดศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัฒนธรรมจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมือง
สมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ ที่มไิ ด้
สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5

หมายเหตุ
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ข้อความตามระเบียบเดิม

หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัตหิ น้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษา
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคยเป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงาน
จากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อน
เกษียณอายุ หรือลาออก

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรือลาออกจากหน่วยงานนีร้ วมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย
หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก

หมายเหตุ

( ร่าง )
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
พ.ศ. ....
--------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8) และ
ข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ..... ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รบั การเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ งเป็ น กรรมการดำเนิ น การ พ.ศ. 2563 และบรรดาระเบี ย บ ประกาศ คำสั่ ง มติ ห รือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง สมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
กรรมการดำเนินการ หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหา
กรรมการดำเนินการตามระเบียบนี้
หน่วยสรรหา หมายถึง หน่วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
หน่วยสมาชิก หมายถึง กลุม่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผูส้ มัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ
และกรรมการดำเนินการก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
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-2ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 23 เพื่อนำเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่
ให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการโดยที่ประชุมใหญ่
หมวด 1
การสรรหา
ข้อ 5 คณะกรรมการดำเนิ นการ มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการ
จำนวน 1 คน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน
ผู้มีสิทธิ์ถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่ประจำปี ตามวรรคหนึ่ง
ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาตามข้อ 6
ข้อ 6 ก่ อ นวั น ประชุ ม ใหญ่ ให้ มี ก ารสรรหาผู้ ส มั ค รเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการดำเนิ น การ และ
กรรมการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ให้กำหนดจำนวนกรรมการ
จากหน่วยสมาชิก ดังนี้
7.1 ประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน ไม่ต้องสังกัดหน่วยสมาชิกใดๆ
7.2 กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย กรรมการตามสัดส่วนของจำนวน
สมาชิกในแต่ละหน่วยสมาชิกที่กรรมการดำเนินการมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 8 วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 9 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน ดังนี้
9.1 การออกเสียงสำหรับสรรหาประธานกรรมการ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน มีสิทธิ์ออกเสียง
9.2 การออกเสี ย งสำหรั บ สรรหากรรมการ สมาชิ ก สามารถออกเสี ย งได้ เฉพาะผู้ ส มั ค ร
กรรมการในหน่วยสมาชิกของตนเองเท่านั้น และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ
ได้ไม่เกินจำนวนตามประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ข้อ 10 ผู้ มี สิ ท ธิ์ส มั ค รรับ การสรรหา ได้ แ ก่ สมาชิก สหกรณ์ นี้ ตามหน่ วยสมาชิ กที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
ปัจจุบัน หรือก่อนการเกษียณอายุ หรือลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาตามหน่วย
สมาชิกที่ตนเองสังกัดอยู่
ข้อ 11 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถู กไล่ อ อก ปลดออก หรือให้ อ อกจากราชการ องค์ก ารหน่ วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถู ก สั่ งให้ พ้ น จากตำแหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การ ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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-3(6) เป็ น กรรมการหรื อ ผู้ จั ด การในสหกรณ์ ที่ ถู ก สั่ งเลิ ก ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับ
การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุ มสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นี้ไม่เกินหนึ่งปี
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ
(14) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของ
ตนเอง
(15) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(16) ลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กฎกระทรวงกำหนด
ข้อ 12 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา วันเวลารับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร สถานที่รับสมัคร
วัน เวลาสรรหา สถานที่ ส รรหา การประกาศผลการสรรหา และอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ให้ ค ณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดและประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหา
ให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
ข้อ 13 จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 14 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาตามข้อ 12
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการ ซึ่งยังมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อไปประสงค์จะสมัครรับการ
สรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ต้องยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการก่อนวันประกาศ
รับการสรรหา เมื่อยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้ ก่อนวันรับสมัครการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
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-4ข้อ 16 ผู้ที่สมัครรับการสรรหา จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน
เวลาที่ ค ณะกรรมการดำเนิ น การกำหนด และให้ ส หกรณ์ จั ด หมายเลขประจำตั ว ผู้ ส มั ค รรั บ การสรรหา
เรียงตามลำดับการสมัคร ก่อน-หลัง ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหา ส่งใบสมัครพร้อมกันให้ผู้สมัครจับฉลาก
หมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหาเรียงตามลำดับต่อเนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
คนสุดท้ายก่อนหน้าที่ออกให้แล้ว
ข้อ 17 เมื่อสิ้นสุดกำหนดการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับการสรรหา
ประกอบด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล รูปถ่าย และประวัติโดยสังเขปของผู้สมัครรับการสรรหา โดยติดประกาศไว้ในที่
เปิดเผยอันเหมาะสมบริเวณสำนักงานสหกรณ์ และแจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 18 ในกรณีที่ผู้สมัครรายใดขอถอนการสมัครรับการสรรหา ต้องทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน
กรรมการหลังวันประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา ภายใน 7 วันทำการ ให้ประธานกรรมการประกาศถอน
การสมัครรับการสรรหาของผู้สมัครรายนั้น และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ถอนชื่อออกทันที โดยให้คงหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครไว้ตามเดิม
ข้อ 19 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในบัตรลงคะแนนหากใช้
เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย
ข้อ 20 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพื่อขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือชี้นำให้สมาชิกลงคะแนนให้
ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน
ข้อ 21 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้วให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ ณ หน่วยสรรหา
ข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการดำเนินการตามแบบรายงาน
ที่สหกรณ์ กำหนด และให้ สหกรณ์ เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ห้ามทำลายก่อน 90 วัน
ข้อ 23 ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ที่ได้รับการ
สรรหาในตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการตามจำนวนที่ประกาศตำแหน่งที่ว่าง
ในแต่ละหน่วยสมาชิก
ข้อ 24 ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อหาผู้ที่
ได้ รับการสรรหาในวัน ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนิ น การ และกรรมการดำเนิ น การ ณ
สำนักงานสหกรณ์
ข้อ 25 การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการ ในกรณีมีผู้สมัครรับการ
สรรหาไม่เกินจำนวนประธานกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการดำเนินการที่มีตำแหน่งว่างตามข้อ 7 สหกรณ์
ไม่ต้องดำเนินการสรรหาให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว
ข้อ 26 การกำหนดสัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยสมาชิกในแต่ละปี ให้เป็นไปตาม
สัด ส่ วนของสมาชิ ก หน่ วยสมาชิ ก ของตนเอง โดยถื อ เอาจำนวนสมาชิ ก ณ วั น ที่ 30 กั น ยายนของทุ ก ปี
เป็นเกณฑ์ในการคำนวณสัดส่วนกรรมการแต่ละหน่วยสมาชิกสรรหา
สัดส่วนจำนวนกรรมการดำเนินการทั้ง 14 คน ได้มาจากสัดส่วนของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
ทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นๆ
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-5สั ด ส่วนจำนวนกรรมการดำเนิ น การในแต่ ล ะหน่ วยสมาชิ ก ในปี นั้ น ได้ ม าจากสัด ส่ วนของ
จำนวนสมาชิกของหน่วยสมาชิกตนเอง เมื่อเทียบกับสมาชิกทั้งหมดทุกหน่วยสมาชิกรวมกันในปีนั้นเป็นจำนวนเต็ม
เศษของจำนวนเต็มใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยให้เก็บพักไว้ก่อน
ถ้ า คำนวณจำนวนของกรรมการดำเนิ น การทุ ก หน่ วยสมาชิ ก แล้ ว หากจำนวนกรรมการ
ดำเนินการยังไม่ครบ 14 คน ให้ดูเศษทศนิยมของจำนวนเต็มในแต่ละหน่วยสมาชิก ถ้าหน่วยสมาชิกใดมีเศษ
ทศนิยมมากที่สุดให้หน่วยนั้นได้จำนวนกรรมการดำเนินการเพิ่มอีก 1 คน เรียงในแต่ละหน่วยสมาชิกจนครบ
14 คน
หน่วยการสรรหาสมาชิก
หน่วยสมาชิกที่ 1 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระ
สมุทรเจดีย์ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิกสังกัดอาชีวะศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอ
พระสมุทรเจดีย์ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการ
บำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์
รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
3) สมาชิ ก สั ง กั ด อื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ หรื อ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ สั ง กั ด
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือลาออก หรือ
เกษียณอายุการทำงานจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ รวมถึง
สมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก และสมาชิกอื่นๆ
ที่มิได้สังกัดในหน่วยสมาชิกที่ 2 ถึง 5
หน่วยสมาชิกที่ 2 ได้แก่
1) สมาชิกสังกัดประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
สำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง รวมถึงสมาชิก
ที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
2) สมาชิ ก สั ง กั ด อาชี ว ะศึ ก ษาในเขตอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่ อ อำเภอบางเสาธง
ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด และข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุ
หรื อ ลาออกจากอำเภอเมื อ งบางพลี อำเภอบางบ่ อ อำเภอบางเสาธง รวมถึ งสมาชิ ก ที่ เคยปฏิ บั ติ งานใน
หน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
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-6หน่วยสมาชิกที่ 3 สมาชิกที่สังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ และ
ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อน
การโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 4 สมาชิกทีส่ ังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย
สมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
สมุทรปราการ และ ข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุหรือลาออกจากหน่วยงานนี้รวมถึงสมาชิกที่เคย
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หน่วยสมาชิกที่ 5 สมาชิกที่สังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย สมาชิกที่
ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน และสถานศึกษา ในสังกัดสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ หรือผู้ที่เคย
เป็นครูและลาออก หรือเกษียณอายุการทำงานจากหน่วยงานนี้ รวมถึงสมาชิกที่เคยปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้
ก่อนการโอนย้าย หรือก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก
หมวด 2
การเลือกตั้ง
ข้อ 27 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 28 ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นผู้ที่
ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ เพื่อให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ ในการดำเนินการ
ตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการ
ข้อ 30 ให้ สหกรณ์ โดยประธานกรรมการ เป็ นผู้ล งนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่
ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิก
ข้างมาก
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อนำเข้าบรรจุ
เป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน............... พ.ศ. .......
(ลงชื่อ)

อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องพิจารณายกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วย
การสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....

เนื่องด้วยทางสหกรณ์ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการกำหนด
ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับขนาด
และประเภทของสหกรณ์ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อมั่นด้านบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ให้เกิดความโปร่งใส เชื่อถือได้ และการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับให้เป็นผลดี
แก่สหกรณ์และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกนั้น
สำนั กงานสหกรณ์ จังหวัดสมุท รปราการ ได้รับ แจ้งจากกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ว่า ได้ยกร่าง
ตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับของสหกรณ์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อให้สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เพื่อถือใช้ต่อไป ดังนั้นทางฝ่ายจัดการจึงขอเสนอให้ยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือ กตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. .... ขึ้นถือใช้ใหม่เพื่อให้สอดคล้อง
กับข้อบังคับต่อไป
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบในการประชุมครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองร่ า งระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการสรรหาผู้ ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ. .... และให้ น ำเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
คณะกรรมการดำเนิ น การ ชุด ที่ 60/2564 ในการประชุม ครั้งที่ 22/2564 เมื่ อ วัน ที่ 28
ตุลาคม 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและระเบียบ
ได้กลั่นกรองมา และจากการข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่วิสามัญพิจารณา
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561
ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียง
สมาชิกข้างมาก
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อ
นำเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
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ประธานกรรมการ

ณ ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 223 คน
สมาชิกลงมติเห็นชอบการยกร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. .... จำนวน 218 คน สมาชิกที่ลงมติไม่เห็นชอบ “ไม่มี”

มติที่ประชุม

เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. .... ตามข้อความ
ที่นำเสนอ โดยมีมติเห็นชอบ 218 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง

หน้า 211

หน้า 212

หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 5 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 5 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ใน 2 ปี

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย

ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้
หน่วยสรรหา หมายถึง หน่วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปรับแก้ไขเขตสรรหา
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
เป็นหน่วยสรรหา
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22 เพื่อนำเสนอชื่อในที่
ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่

หมายเหตุ

ข้อ 4

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่

ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้
เขตสรรหา หมายถึง เขตสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เขตสรรหา
ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ก่อนการประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22 เพื่อนำเสนอชื่อใน
ที่ประชุมใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่

ข้อ 4

ข้อความตามระเบียบเดิม

ตารางเปรียบเทียบระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และยกร่างใหม่
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ข้อ 6 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ข้อ 6 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
(3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
รัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
สหกรณ์อื่น
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
กิจการของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(6) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้
อนุญาต
(7) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก
ภาค เอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
จากตำแหน่งผู้จดั การ หรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
สหกรณ์

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ข้อความตามระเบียบเดิม
บัญชีที่ผ่านมา และต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(2) ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรม
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
(2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่ สหกรณ์
รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 8.2 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ
(3) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่ ปริญญาตรีทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
(4) ไม่เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์
(5) ไม่เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้
ออกจากตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 8

หมายเหตุ
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 7

หน้า 2

หน้า 214

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น
โดยจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย
1 คน
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มี
การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือ
นิติบุคคลอื่น โดยแยกการสรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ข้อ 8 ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ มีจำนวนไม่เกิน 5 คน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53

(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่
น้อยกว่า สองปีบัญชีของสหกรณ์
(11) กรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ผี ิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์นี้

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ

ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ ควรประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

ข้อความตามระเบียบเดิม
(8) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมี
ผู้มีวุฒิการศึกษาที่
กำหนดอย่างน้อย
1 คน
ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สรรหาผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยยกเลิก
การแบ่งสัดส่วนตาม
เขตสรรหา และให้
ใช้วิธีการสรรหาจาก
ทั้งจังหวัด

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
8.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด จำนวน 4 คน
8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน
หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด จำนวน 1 คน
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง
และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน
4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งใดว่างก่อนพ้นวาระ ให้สหกรณ์ดำเนินการ
สรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ
ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจาก
วันที่ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 16 บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ ปรับเปลี่ยนเพื่อให้
ข้อ 8.2 และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการ สอดคล้องกับวิธีการ
สรรหาในคราวเดียวกัน
สรรหาใหม่

ข้อความตามระเบียบเดิม

ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคน โดยไปออก
เสียงได้ในเขตสรรหา ที่สมาชิกสังกัดอยู่ และสมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้
ผู้สมัครรับการสรรหาได้ไม่เกินจำนวน 5 คน โดยแบ่งสัดส่วนการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ดังนี้
เขตสรรหาที่ 1 ประกอบด้วย สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอเมือง
สมุทรปราการอำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบ
กิจการ ไม่เกิน 3 คน
เขตสรรหาที่ 2 ประกอบด้วย สมาชิกทุกสังกัดที่อยู่ในเขต อำเภอบางพลี
อำเภอบางบ่อ อำเภอบางเสาธง ได้สัดส่วนจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน 2 คน
ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการตำแหน่งว่างก่อนพ้นวาระในเขตสรรหาใด ให้
สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างในเขตสรรหานั้น และให้
อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ
ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับ
จากที่ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้อง
ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 16 บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตร
ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน
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หมวด 3
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 25 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่
ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มี
การเลือกตั้งใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ตอ่ ไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุม
ใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับ
วาระการดำรงตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน
ข้อ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

หมวด 3
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 25 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้

ข้อ 26 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ

ข้อ 23 ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก ข้อ 23 ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก
เพื่อหาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ หน่วยสรรหา เพือ่ หาผู้ที่ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงาน
สหกรณ์

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 14

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ใหม่
ตามข้อ 8
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติงาน

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
หมายเหตุ
ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในบัตรลงคะแนน ตัดประเด็นการใส่
หากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย
บัตรผิดหีบออก

ข้อ 22 ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้ ข้อ 22 ให้สหกรณ์สรุปผลการนับคะแนนเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ซึ่งผู้
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละเขตสรรหา
ได้รับการสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหาตาม
ข้อ 8

ข้อความตามระเบียบเดิม
ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในบัตร
ลงคะแนนหากใช้เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา หรือใส่
บัตรผิดหีบให้ถือว่าบัตรเสีย
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ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 13
เรื่องผู้ตรวจสอบ
สำรอง

ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหา
ต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญด้วย ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้
อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนน
รองลงมาไว้เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ
กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5)
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 30 ภายหลังการได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ว ให้เรียกว่า
“คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือก
ตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่

ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาจากเขตสรรหา
เพื่อให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ในการดำเนินการตาม
ระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ข้อ 30 ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่

ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 9
สำหรับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขนาดใหญ่

หมายเหตุ
ปรับปรุงเพื่อให้
สอดคล้องกับ
ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
พ.ศ.2563 ข้อ 15

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
(1) ตาย
(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
(2) ตาย
ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า 30 วัน
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจาก
หรือยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
สหกรณ์มีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ข้อความตามระเบียบเดิม
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ข้อความตามระเบียบเดิม
หมวด 5
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 32 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ
1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่าง
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ
1.3 ให้ความสำคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ์
(2) ความซื่อตรง
2.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว
2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น
(3) ความเป็นกลาง
3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์
3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ
(4) ความรู้ ความสามารถ
4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
(5) การรักษาความลับ
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคำใน
ฐานะพยานตามกฎหมาย
(6) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์
นอกเหนือจากค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ
สหกรณ์

หมายเหตุ
ยกเลิกเนื่องจาก
นำไปกำหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับที่
ยกร่างใหม่

ข้อความที่ขอยกร่างใหม่
ยกเลิกหมวด 5

หน้า 7

- ร่าง - ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. ....
------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ข้อ 75 (8) และ
ข้อ 107 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60/2564 ครั้งที่ 22/2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
ได้กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้ วยการสรรหาบุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้ง
เป็ น ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. .... โดยได้รับความเห็ นชอบจากที่ประชุมใหญ่ วิส ามัญ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2564
วันที่ ..... พฤศจิกายน 2564 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะ
ได้ รั บ การเลื อ กตั้ งเป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ พ.ศ. 2561 และบรรดาระเบี ย บ ประกาศ คำสั่ ง มติ หรือ
ข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ประธานกรรมการ หมายถึง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จำกัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
เจ้าหน้าที่สรรหา หมายถึง คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำเนินการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนี้
หน่ ว ยสรรหา หมายถึ ง หน่ ว ยการสรรหาผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
สมุทรปราการ จำกัด ตามระเบียบนี้
วิธีการสรรหา หมายถึง การสรรหาผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนการ
ประชุมใหญ่ โดยการลงคะแนนสรรหา
การสรรหา หมายถึง การลงคะแนนให้สมาชิกผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
การลงคะแนนโดยตรงและลับ หมายถึง ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีลงคะแนนลับ
ผู้ที่ได้รับการสรรหา หมายถึง ผู้ที่ได้คะแนนสรรหาตามข้อ 22 เพื่อนำเสนอชื่อในที่ประชุม
ใหญ่ให้เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
การเลือกตั้ง หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยที่ประชุมใหญ่
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หมวด 1
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 5 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
(2) ต้ องผ่ านการอบรมหลั ก สู ตรที่ เกี่ยวข้อ งกับ การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(3) ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ตามข้ อ 8.2 ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่ ำกว่า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ทางด้านการเงิน หรือการบัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์
ข้อ 6 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำ
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นี้ หรือ
สหกรณ์อื่น
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น
(8) เป็นผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้
(10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นี้ เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีบัญชีของสหกรณ์
(11) กรณี เป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัด การชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เว้นแต่การผิดนัด
นั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
(12) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติ
บุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(14) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญ ชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และจะต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ อย่างน้อย 1 คน
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ
หมวด 2
การสรรหา
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ก่อนวันประชุมใหญ่ให้มีการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน จากสมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลอื่น โดยแยกการ
สรรหาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
8.1 ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู้ค วามสามารถในด้ านการเงิน การบั ญ ชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์
กำหนด จำนวน 4 คน
8.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ มีวุฒิ การศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปริญญาตรีด้านการเงิน หรือการ
บัญชี หรือการบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คน
ข้อ 9 วิธีการสรรหาให้กระทำโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ
ข้อ 10 ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนสรรหา ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียง และสมาชิก
คนหนึ่งมีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาให้ผู้สมัครรับการสรรหาตามข้อ 8.1 ไม่เกิน 4 คน และข้อ 8.2 ไม่เกิน 1 คน
ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การตำแหน่ ง ใดว่ า งก่ อ นพ้ น วาระ ให้ ส หกรณ์ ดำเนิ นการสรรหา
ผู้ตรวจสอบกิจการแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น และให้อยู่ในวาระได้ไม่เกินวาระที่เหลือ
ให้สหกรณ์ดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 60 วันนับจากวันที่ตำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการว่าง และถ้ามีวาระคงเหลือไม่ถึง 60 วัน ก็ไม่ต้องดำเนินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 11 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสรรหา วันเวลารับสมัคร ระยะเวลารับสมัคร สถานที่รับสมัคร
วันเวลาสรรหา สถานที่สรรหา การประกาศผลการสรรหา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการกำหนด
และประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันสมัครไม่น้อยกว่า 7 วัน และดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประชุมใหญ่ เพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 12 จำนวนคูหาลงคะแนน ให้เจ้าหน้าที่สรรหากำหนดตามที่เห็นสมควร
ข้อ 13 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา โดยแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน และให้สมาชิกแจ้งเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อ ก่อนวันสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการประกาศรับสมัครผู้รับการสรรหา และดำเนินการสรรหาในคราวเดียวกันกับ
วันสรรหากรรมการดำเนินการ
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ข้อ 15 ผู้ที่สมัครรับการสรรหา จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ภายในวัน
เวลา ที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ 16 บัตรลงคะแนนสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ใช้บัตรจำนวน 2 ใบตามข้อ 8.1 และ ข้อ 8.2
และให้ใช้บัตรสีที่แตกต่างจากบัตรลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ ซึ่งทำการสรรหาในคราวเดียวกัน
ข้อ 17 หีบใส่บัตรลงคะแนนจะต้องใช้กระดาษติดหีบสีเดียวกับบัตรลงคะแนน และระบุตำแหน่งที่
สรรหาอย่างชัดเจนติดหีบ
ข้อ 18 การลงคะแนนสรรหาให้ใช้วิธีทำเครื่องหมายกากบาท (×) ลงในบัตรลงคะแนน หากใช้
เครื่องหมายอื่นหรือกากบาทเกินจำนวนผู้ที่สมัครรับการสรรหา ให้ถือว่าบัตรเสีย
ข้อ 19 ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใดเพื่อขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว หรือชี้นำให้สมาชิกลงคะแนนให้ ผู้ใด
ผู้หนึ่ง หรือเข้าไปในคูหาและบริเวณที่ลงคะแนนในระหว่างเปิดการลงคะแนน
ข้อ 20 เมื่อปิดการลงคะแนนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่สรรหานับคะแนนโดยเปิดเผยจนแล้วเสร็จ ณ หน่วยสรรหา
ข้อ 21 ให้เจ้าหน้าที่สรรหารายงานผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการตามแบบรายงานที่สหกรณ์
กำหนด และให้สหกรณ์เก็บหลักฐานการสรรหาทั้งหมดไว้ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
จำกัด ห้ามทำลายก่อน 90 วัน
ข้อ 22 ให้ ส หกรณ์ ส รุ ป ผลการนั บ คะแนนเรี ย งตามลำดั บ คะแนนจากมากไปหาน้ อ ย ซึ่ งผู้ ได้ รั บ
การสรรหาตามจำนวนประกาศตำแหน่งที่ว่างในแต่ละกลุ่มผู้สมัครรับการสรรหา ตามข้อ 8
ข้อ 23 ในกรณีผลการสรรหามีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันจับสลาก เพื่อหาผู้ที่
ได้รับการสรรหา ในวันประกาศผลการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ณ สำนักงานสหกรณ์
ข้อ 24 การสรรหาผู้ ต รวจสอบกิจการ ในกรณี มีผู้ ส มัค รรับ การสรรหาไม่ เกินจำนวนผู้ ตรวจสอบ
กิจการที่พึงมีตามระเบียบนี้ สหกรณ์ไม่ต้องดำเนินการสรรหา ให้ถือว่าบุคคลนั้นผ่านการสรรหาแล้ว
หมวด 3
วาระการดำรงตำแหน่งและการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 25 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่
มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบ
วาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบ
กิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ มาแทนต่อเนื่องจาก
ผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน
ข้อ 26 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(2) ตาย
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(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลในวันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบ ดี ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ วิ นิ จ ฉัย ว่ าขาดคุ ณ สมบั ติ หรือ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
หมวด 4
การเลือกตั้ง
ข้อ 27 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้กระทำในที่ประชุมใหญ่
ข้อ 28 ผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามระเบียบนี้
ข้อ 29 ให้ประธานกรรมการในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 เพื่อให้สมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาต้องแสดงตนต่อ ที่ประชุมใหญด้วย
ในการดำเนินการตามระเบียบนี้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ในการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหา ตามข้อ 23 ให้เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมาไว้เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองตามลำดับ
กรณี มี ผู้ ตรวจสอบกิจ การคนใดต้องพ้น จากตำแหน่ งตามข้อ 26 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 30 ภายหลั งการได้รั บ เลื อกตั้งเป็น ผู้ ตรวจสอบกิจการ ตามข้อ 29 แล้ ว ให้ เรียกว่า “คณะผู้
ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้สหกรณ์โดยประธานกรรมการ เป็นผู้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ แจ้งให้สมาชิกทราบภายใน 7 วัน หลังจากการประชุมใหญ่
ข้อ 31 การขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ โดยถือเสียงสมาชิกข้างมาก
การดำเนินการตามความในวรรคแรก จะต้องเสนอคณะกรรมการเพื่อนำเข้าบรรจุเป็น วาระ
การประชุมก่อน จึงจะดำเนินการขอใช้และแก้ไขระเบียบนี้ได้
ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ..... พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด
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-9ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ประธานกรรมการ

ขอเรียนให้กับสมาชิกได้รับทราบว่าจากปัญหาและความต้องการของสมาชิก
วันนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 60/2564 ในทุกปัญหาเราจะนำมา
แก้ไข ในทุกความต้องการโดยเฉพาะในประเด็นที่ท่านสมาชิก ผอ.สมบูรณ์ ได้
นำเสนอ สมาชิกได้มีการร้องขอมาอย่างยาวนานว่าเมื่อใดถึงจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการโดยสมาชิกเลือกในแต่ละสังกัด วันนี้คณะกรรมการชุดที่ 60 ก็ได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 60/2564 ต้องกราบขอขอบคุณท่าน
สมาชิกทุกๆ ท่านในวันนี้ที่ได้สละเวลาในวันหยุดของท่านมาร่วมพิจารณาใน
ข้อบังคับ และร่างระเบียบจำนวน 2 ฉบับ ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 10.20 น.

(ลงชื่อ) อิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานในที่ประชุม
(นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) นวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวนวลอนงค์ วงษ์เพ็ชร์)
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุธิดา คลีพิมาย บันทึกการประชุม
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