
 
 
 
 
  
 

 
 

(ส าเนา) 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2565 (ครั้งที่ 41) 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด 
วันที่ 10 ธันวาคม 2565  
ณ หอประชุมทองอุไร 4 

โรงเรียนศรัทธาสมุทร อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จังหวดัสมุทรสงคราม 



(ส าเนา) 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 (ครั้งที่ 41) 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จํากัด 
วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 น.  

ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรทัธาสมทุร อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

สมาชิกผู้เข้าประชุม  จํานวน  443  คน  (สมาชิกทั้งหมด  770 คน) 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดท่ี 41 เข้าประชุม  

1. นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นายพิมพ์ลักษณ์   อยู่วัฒนา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายกิติพงษ ์   ทองเหลือ  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  

  4. นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล   กรรมการและเลขานุการ 
  5. นายชัชชัย    ฉันทรัตนโชค   กรรมการและเหรัญญกิ 

6. นางวิมล  คงด้วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ กังเจรญิวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญกิ 
8. นายนิคม    เจริญด ี   กรรมการ  
9. นายอัฏฐวัฒน์   เจริญรัตน์  กรรมการ  
10. นายบุญวัฒน์   ไทรย้อย   กรรมการ  
11. นายณัฐดนัย   สดคมขํา  กรรมการ  
12. นางอารมย ์  อร่ามเมือง  กรรมการ  
13. นางกาญจนส์ุดา ลิมปนลิชาติ  กรรมการ 
14. นายสมโชค  ปลอดทอง  กรรมการ 
15. นายนิพนธ์   เงินคงพันธ์  กรรมการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
   ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวอณัศยา ชาวเวียง   หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
       สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
2. นางสาววลัยพร ธรรมชุตินันท ์  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัตกิาร 

      สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
3. นายไพรัตน์  ฉิมม่วง   ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
       สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดสมุทรสงคราม 
4. นางพวงพิศ  จุลสวัสดิ ์  ผู้แทนผูส้อบบญัชี 
5. นางมยุร ี  กล้าณรงค์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

เปิดประชุมเวลา 07.45 น. 
  -เมื่อที่ประชุมใหญส่ามัญ ประจําปี 2565 พร้อมและองค์ประชุมครบแล้ว นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว 
  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ชุดที่ 41  
  ประธานในทีป่ระชุมกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป   
 
 

ระเบียบวาระที่ 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  : เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

1.1 แนะน าคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
 จ ากัด ชุดท่ี 41 และผู้เข้าร่วมประชุม 

ประธาน  -นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว ประธานที่ประชุม อาศัยอํานาจตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
 พ.ศ. 2542 และข้อ 69 วรรคหนึ่งแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสมุทรสงคราม จํากัด 
 พ.ศ. 2563 กําหนดว่า “องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมี
 สมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน       
 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
 จํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม” ซึ่งขณะนี้         
 มีสมาชิกมาลงทะเบยีนเกนิ 100 คนแล้ว ถือว่าเป็นองค์ประชุม ผมจึงขอเปิดประชุมและดําเนินการ
 ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 ตามระเบียบวาระดังนี้  

 -ขอแนะนําคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 
และผูเ้ข้าร่วมประชุม ดังนี ้

1. นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว   ประธานกรรมการ 
2. นายพิมพ์ลักษณ์   อยู่วัฒนา  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายกิติพงษ ์   ทองเหลือ  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
4. นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายชัชชัย    ฉันทรัตนโชค   กรรมการและเหรัญญกิ 
6. นางวิมล  คงด้วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
7. ว่าที่ ร.ต.อภิชาติ  กังเจรญิวัฒนา  กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญกิ 
8. นายนิคม    เจริญด ี   กรรมการ  
9. นายอัฏฐวัฒน์    เจริญรัตน์  กรรมการ  
10. นายบุญวัฒน์    ไทรย้อย   กรรมการ  
11. นายณัฐดนัย    สดคมขํา  กรรมการ  
12. นางอารมย ์  อร่ามเมือง  กรรมการ  
13. นางกาญจนส์ุดา ลิมปนลิชาติ  กรรมการ 
14. นายสมโชค  ปลอดทอง  กรรมการ 
15. นายนิพนธ์   เงินคงพันธ์  กรรมการ 

 2. แนะนําเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ ดังนี ้
1. นางสาววรรณึง   ชายชาติ         ผู้ช่วยผู้จัดการ รักษาการแทน ผูจ้ัดการ 
2. นายวชิรพล  รัตนไพศาล     หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือและหุ้น 
3. นางสาวอุไรรัตน์  เนตรเถ่ือน เจ้าหน้าที่บญัชี 
4. นางสาวเพ็ญโสภา  วีระนนท ์ เจ้าหน้าที่การเงิน 
5. นางสาวนัยรัตน์  โพธิลังกา เจ้าหน้าที่ธุรการ 

3. แนะนําผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี ้
1. นางมยุร ี  กล้าณรงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

4. แนะนําผู้สอบบัญชีรับอนญุาต ดังนี ้
1. นางพวงพิศ  จุลสวัสดิ ์ ผู้แทนผูส้อบบญัชี 

 
5. แนะนํา... 
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 5. แนะนําผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จงัหวัดสมุทรสงคราม  ดังนี ้
1. นายไพรัตน์  ฉิมม่วง  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

       สํานักงานสหกรณ์จงัหวัดสมุทรสงคราม 
6. แนะนําผู้แทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมทุรสงคราม ดังนี้ 

1. นางสาวอณัศยา  ชาวเวียง  หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
      สํานักงานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 
2. นางสาววลัยพร  ธรรมชุตินันท ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัตกิาร 
      สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม 

ท่ีประชุม -รับทราบ 
1.2 แจ้งขอยกระเบียบวาระเสนอเพ่ือพิจารณา จ านวน 2 วาระ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

  เป็นล าดับแรก   
ประธาน  -เพื่อให้การดําเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 เป็นไปอย่างรวดเร็ว ผมขออนุญาต 
  ยกระเบียบวาระเสนอเพื่อพิจารณา จํานวน 2 วาระ คือ 4.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการการ 
  เลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปี 2565 และ 4.2 การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ  
  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2566 ข้ึนมาพิจารณาก่อนเป็นลําดับแรก 

เพื่อให้ทันต่อระยะเวลาที่กําหนดในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ประจําปี 2566  

-ซึ่งในการบรรจุรายงานการประชุม จะขอจัดทําและใส่มติตามรูปแบบของระเบียบวาระที่ 
กําหนดไว้และแจ้งให้สมาชิกทราบ ต่อไป 

ท่ีประชุม -รับทราบ และเห็นชอบตามทีป่ระธานเสนอ 
1.3 เรื่องอ่ืนให้อยู่ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ 

ประธาน  -เพื่อให้การดําเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2565 เป็นไปอย่างรวดเร็ว เรื่องอื่น ๆ  
  ที่ไม่ได้อยู่ในระเบียบวาระ 1-4 ขอให้เสนอในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
ท่ีประชุม -รับทราบ และเห็นชอบตามทีป่ระธานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 วันท่ี 10 ธันวาคม 2564 
ประธาน -มอบให้ นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล กรรมการและเลขานุการ ดําเนินการในวาระนี ้
เลขานุการ -ขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านร่วมกนัรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 (ครั้งที่ 40) 

วันที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร อําเภอเมืองสมุทรสงคราม 
จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส ง ค ร า ม  ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 5  แ ล ะ ไ ด้ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น  
www.sahakornhealth.net ซึ่งเป็น Website ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ได้ตรวจสอบและ
ทบทวนรายงานการประชุม ภายใน 60 วัน หลังการประชุมใหญ่ พร้อมทั้งได้จัดส่ง (สําเนา) รายงาน
ดังกล่าวไปยังหน่วยงานของสมาชิกเรียบร้อยแลว้เพื่อใหส้มาชิกสหกรณ์ตรวจสอบและรับรองรายงาน 
และเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสหกรณ์ทักท้วงหรือให้แก้ไขรายงานการ
ประชุม จึงถือว่าสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2564 ตามเอกสารในภาคผนวก 1 แนบท้าย 

ท่ีประชุม -มีมตริับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 (ครั้งที่ 40) วันที่ 10 ธันวาคม  
 2564  

ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  :  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 

3.1 รายงานผลการด าเนินงานสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ประธาน -มอบให้ นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค กรรมการและเหรัญญิก ดําเนินการในวาระนี้  
เหรัญญิก -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้ดําเนินกิจการนับตั้งแต่วันเริ่มก่อตั้งเมื่อ 
  วันที่ 8 มีนาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน 39 ปี 10 เดือน กิจการและการดําเนินงานได้เจริญก้าวหน้า 
  ข้ึนอย่างเป็นข้ันตอน มีความมั่นคง มีทุนดําเนินการเพิ่มข้ึน ปัจจุบัน มีสินทรัพย์ (หนี้สิน+ทุน)  
  มากกว่า 988 ล้านบาท ซึ่งผลการดําเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมาสามารถเปรียบเทียบกับปีก่อน 
  ไดด้ังนี ้

ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 
รายการ 31 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2565 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

จํานวนสมาชิก (คน) 1,279 1,284 5 0.39 

ทุนเรอืนหุ้นที่ชําระแล้ว 400,973,190.00 421,136,180.00 20,162,990.00 5.03 

เงินรบัฝากออมทรพัย์ (วันเกิด) 5,282,839.48 5,928,917.73 646,078.25 12.23 

เงินรบัฝากออมทรพัย ์ 1,527,311.16 11,147,149.46 9,619,838.30 629.85 

เงินรบัฝากออมทรพัย์เพื่อทําประกัน 29,422.32 0.00 (29,422.32) (100.00) 

เงินรบัฝากออมทรพัย์พิเศษ 311,674,835.05 356,480,950.18 44,806,115.13 14.38 

เงินรบัฝากออมทรพัย์จากสหกรณ์อื่น 700,000.00 700,000.00 - - 

เงินรบัฝากออมทรพัย์พิเศษ         
จากสหกรณ์อื่น 

55,010,000.00 55,010,000.00 - - 

เงินรบัฝากออมทรพัย์ จากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์ฯ  

1,054,255.59 1,231,362.32 177,106.73 16.80 

เงินกู้ยืมระหว่างป ี 44,600,000.00 83,000,000.00 38,400,000.00 86.10 

ชําระคืนระหว่างป ี 43,465,800.45 25,428,900.00 (18,036,900.45) (41.51) 

เงินกู้ยืมคงเหลอื 10,803,557.08 68,374,657.08 57,571,100.00 532.89 

ทุนสํารอง 32,110,822.68 35,022,294.95 2,911,472.27 9.07 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ 2,853,744.38 3,052,591.38 198,847.00 6.97 

เงินใหส้มาชิกกูร้ะหว่างป ี 368,314,911.45 383,087,068.69 14,772,157.24 4.01 

สมาชิกชําระคืนเงินกูร้ะหว่างป ี 318,712,424.34 317,906,283.32 (806,141.02) (0.25) 

ลูกหนีเ้งินกู้คงเหลอื สิ้นป ี 725,900,921.14 791,081,706.51 65,180,785.37 8.98 

เงินใหส้หกรณ์อื่นกู้ระหว่างป ี 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00 -

รับชําระหว่างป ี 0.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -

เงินใหส้หกรณ์อื่นกู้คงเหลอืสิ้นป ี 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 -

เงินฝากสหกรณ์อื่น 15,000,000.00 0.00 (15,000,000.00) (100.00) 
รายการ... 
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รายการ 31 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2565 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ 0.00 65,000,000.00 65,000,000.00 -

เงินลงทุนสหกรณ์ในหุ้นกู ้ 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 -

ทุนของสหกรณ์ 463,029,395.71 487,714,709.37 24,685,313.66 5.33 

สินทรพัย์รวม 851,222,544.88 988,999,374.70 137,776,829.82 16.19 

กําไรสุทธิ 27,091,638.65 28,669,643.04 1,578,004.39 5.82 
2. สมาชิกภาพ 

จํานวนสมาชิก เมือ่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564     1,279  คน 
สมาชิกสหกรณ์เข้าใหม่ระหว่างป ี -สมาชิก          20   คน 

     -สมาชิกสมทบ         22   คน 
 โอนสถานภาพสมาชิกสมทบเป็นสมาชิก           1   คน 

สมาชิกลาออกระหว่างป ี              10   คน 
สมาชิกสมทบลาออกระหว่างป ี           27   คน 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565               1,284   คน 

     -สมาชิก            763   คน 
     -สมาชิกสมทบ       521   คน 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม เข้า ออก รวม 
สมาชิก 36 37 1,280 40 41 1279 42 37 1,284 
3. ทุนเรือนหุ้น 

-เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สมาชิกมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์เป็นจํานวนรวม 400,973,190.00 บาท 
ซึ่งในระหว่างปี มีการเพิ่มหุ้นรายเดือน จํานวน 24,007,130.00 บาท และถอนหุ้นระหว่างปี  

  (ลาออก) จํานวน 3,844,140.00 บาท จนถึง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 
  จํานวนทั้งสิ้น 421,136,180.00 บาท 

  4. เงินรับฝาก 
-จากการดําเนินงานจนถึง ณ วันที่  31 ตุลาคม 2565 มีเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นเงิน 

 373,557,017.37 บาท และรับฝากจากสหกรณ์อื่นและสมาคมฌาปนกิจฯ เป็นเงิน 56,941,362.32 บาท 
 โดยเฉลี่ยเงินฝากต่อสมาชิกคนหนึ่งเท่ากับ 290,932.26 บาท 

 
 
 
 

ปี... 

ปี ทุนเรือนหุ้น (บาท) เฉลี่ยต่อสมาชิก บาท/คน 
2561 334,118,280.00 266,654.65 
2562 358,296,660.00 279,700.75 
2563 380,279,810.00 297,093.60 
2564 400,973,190.00 313,505.23 
2565 421,136,180.00 327,987.68 
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ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
สินทรัพย์รวม 

(บาท) 
เงินฝากต่อสินทรัพย์รวม 

(ร้อยละ) 
2561 225,829,286.61 633,549,403.13 ร้อยละ 35.65 
2562 269,984,213.45 705,718,848.08 ร้อยละ 38.26 
2563 312,745,207.78 764,458,379.55 ร้อยละ 40.91 
2564 375,278,663.60 851,222,544.88 ร้อยละ 44.09 
2565 430,498,379.69 988,999,374.70 ร้อยละ 43.52 

 

ปี 
เงินรับฝาก 

(บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 

(บาท) 
เงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น 

(ร้อยละ) 
2561 189,689,081.61 334,118,280.00 ร้อยละ 56.77 
2562 223,778,773.45 358,296,660.00 ร้อยละ 62.46 
2563 256,273,947.78 380,279,810.00 ร้อยละ 67.39 
2564 318,514,408.01 400,973,190.00 ร้อยละ 79.44 
2565 373,557,017.37 421,136,180.00 ร้อยละ 88.70 

5. เงินให้กู้แก่สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน SMS     ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
2.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแบบพิเศษ       ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
3. เงินกู้สามัญ           ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
4. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
5. เงินกู้พิเศษปรับโครงสร้างหนี้        ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
6. เงินกู้พิเศษเพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ      ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
7. เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้       ร้อยละ 5.25 บาท ต่อปี 
8. เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา        ร้อยละ 4.75 บาท ต่อปี 
9. เงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว        ร้อยละ 4.25 บาท ต่อปี  
10. เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกฯ (COVID-19)     ร้อยละ 4.25 บาท ต่อปี 
11. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ       ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี 
12. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัย     ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี  
13. เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือที่อยู่อาศัยแบบกู้ร่วม ร้อยละ 3.50 บาท ต่อปี  
14. เงินกู้พิเศษสําหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ     ร้อยละ 3.00 บาท ต่อปี 
     การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่ 3) 
15. เงินกู้พิเศษสําหรับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ     ร้อยละ 3.00 บาท ต่อปี 
     การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่ 4) 
16. เงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย     ร้อยละ 3.00 บาท ต่อปี 
17. เงินกู้พิเศษเพื่อการสวัสดิการ       ร้อยละ 1.00 บาท ต่อปี 

ในระหว่างปี สหกรณ์มีรายละเอียดการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
 2565 โดยมียอดหนี้เงินกู้ตลอดปี แยกตามประเภทเงินกู้ได้ดังนี้ 

 

ประเภท... 
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ประเภทเงินกู้ ยอดยกมา 
1 พ.ย. 2564 

ให้กู้ระหว่างปี รับช าระ 
ระหว่างปี 

คงเหลือ 
31 ต.ค. 2565 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 2,783,699.15 13,475,600.00 13,410,700.15 2,848,599.00 
เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน SMS 495,300.00 4,380,340.00 4,418,740.00 456,900.00 
เงินกูส้ามัญ 438,639,519.68 131,907,192.20 208,276,745.41 362,269,966.47 
เงินกู้พเิศษเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

18,608,238.25 4,730,000.00 5,926,738.70 17,411,499.55 

เงินกู้พเิศษเพื่อการครองชีพ 123,000.49 0.00 123,000.49 0.00 
เงินกู้พเิศษการปรบั 
โครงสร้างหนี ้

9,518,123.58 0.00 2,433,634.17 7,084,489.41 

เงินกู้พเิศษเพื่อสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 

7,388,071.33 4,595,000.00 3,667,044.24 8,316,027.09 

เงินกู้พเิศษเพื่อการรวมหนี ้ 162,943,417.98 14,698,677.72 3,982,221.66 173,659,874.04 
เงินกู้พเิศษเพื่อซื้อที่ดินและหรือ
ที่อยู่อาศัย 

9,828,326.29 5,823,000.00 631,671.24 15,019,655.05 

เงินกู้พเิศษเพื่อซ่อมแซมหรือ  
ต่อเติมที่อยูอ่าศัย 

345,546.58 400,000.00 82,334.29 663,212.29 

เงินกู้พเิศษเพื่อช่วยเหลือ 
สมาชิกฯ (COVID-19) 

1,529,904.38 0.00 1,203,348.82 326,555.56 

เงินกู้พเิศษสําหรบัสมาชิก 
ที่ได้รับผลกระทบการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (ระลอกใหม่ 3) 

71,299,931.92 0.00 60,519,014.10 10,780,917.82 

เงินกู้พเิศษสําหรบัสมาชิก 
ที่ได้รับผลกระทบการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (ระลอกใหม่ 4) 

0.00 202,816,958.77 12,455,745.07 190,361,213.70 

เงินกู้พเิศษเพื่อซื้อยานพาหนะ 2,098,962.04 260,300.00 666,744.98 1,692,517.06 
เงินกู้พเิศษเพื่อการสวัสดิการ 298,879.47 0.00 108,600.00 190,279.47 

รวม 725,900,921.14 383,087,068.69 317,906,283.32 791,081,706.51 
 

ปี ให้กู้ระหว่างปี ช าระคืนระหว่างปี ยอดคงเหลือ 
2561 488,803,807.41 437,480,840.09 579,482,945.18 
2562 524,966,165.35 453,056,999.62 651,392,110.91 
2563 295,062,444.56 270,156,121.44 676,298,434.03 
2564 368,314,911.45 318,712,424.34 725,900,921.14 
2565 383,087,068.69 317,906,283.32 791,081,706.51 

 
            6. รายได.้.. 
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 6. รายได้ รายจา่ย และก าไรสุทธ ิ
     

ปี รายได ้ รายจา่ย ก าไรสุทธ ิ
2561 34,904,849.13 10,273,768.96 24,631,080.17 
2562 39,631,942.61 12,725,055.73 26,906,886.88 
2563 41,013,834.19 13,553,912,70 27,459,921.49 
2564 39,921,370.65 12,829,732.00 27,091,638.65 
2565 41,198,085.07 12,528,442.03 28,669,643.04 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการ และทุนการศึกษา 
 -ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
 ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2564         7,662.53  บาท 
 ได้รับการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564   1,000,000.00  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,007,662.53  บาท 
 จ่ายระหว่างปี 2565       867,650.00  บาท 
 คงเหลือสิ้นปี 2565               140,012.53  บาท 

-ทุนสวัสดิการ เป็นเงินซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกาํไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2564      136,945.72  บาท 
ได้รับการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564   1,600,000.00  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,736,945.72  บาท 
จ่ายระหว่างปี 2565     1,293,503.00  บาท 

คงเหลือสิ้นปี 2565      443,442.72  บาท 
-ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นเงินซึง่ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติให้จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ 
ยอดคงเหลือจากสิ้นปี 2564                0.00  บาท 
ได้รับการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2564       60,000.00  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        60,000.00  บาท 
จ่ายระหว่างปี 2565         60,000.00  บาท 

คงเหลือสิ้นปี 2565                0.00  บาท 
ในปี 2565 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการและทุนส่งเสริมการศึกษา 

  บุตรสมาชิก มีรายการดังต่อไปน้ี 
1. จ่ายทุนสวัสดกิารสงเคราะห์ศพสมาชิก สมาชิกสมทบ บิดา มารดา และบุตรของ 

  สมาชิก จํานวน 32 ราย จํานวน 850,000.00 บาท ได้แก่ 
 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกลุ จํานวนเงิน(บาท) 
1 นางมาลี  วงศ์ไพรินทร ์  34,000.00 
2 นายสุพจน์  สุวรรณวร  27,000.00 
3 นายจรัญ  สงิหจ์ันทร ์  34,000.00 
4 นายพิน  อินทร์ณรงค์  33,000.00 
5 มารดานางทพิวรรณ ผอ่งศิร ิ 5,000.00 
6 บุตรนางเชนิกา  เตมียบุตร 5,000.00 
7 นางทองคํา  เย็นเยือก  28,000.00 

 
 

ลําดับที่... 
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   2.  จ่ายทุนสวัสดิการตา่งๆ 
ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวนเงิน(บาท) 

1 ค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิก   19,650.00 
2 เงินฝากออมทรพัย์(วันเกิด) 332,000.00 
3 ค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 28,853.00 
4 เงินขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุหรอืลาออกราชการ            31,000.00 
5 เงินขวัญถุงสําหรับสมาชิกอายุ 70 ปี ข้ึนไป 32,000.00 

รวมเป็นเงิน 443,503.00 
 
  
 

3. จ่ายเงิน... 

ลําดับที ่ ช่ือ-สกลุ จํานวนเงิน(บาท) 
8 นายจํารสั  วิทิตพันธ์  27,000.00 
9 บิดานายจตุภัทร  วงศ์แป้น 5,000.00 
10 นางบุญแถม  ผลอินหอม 27,000.00 
11 นางจอง  จันทรส์ว่าง  36,000.00 
12 นางโฉมศรี  สุวีรานนท ์  36,000.00 
13 บิดานายสุรศักดิ์  จันทรจ์ินดา 5,000.00 
14 บิดานางสาวศุภลักษณ์  จันทรจ์ินดา 5,000.00 
15 มารดานางสาวพนิดา  ประเสริฐลักษณา 5,000.00 
16 นางอมรศรี  รวมสุข  34,000.00 
17 นางจรญู  โตบุญม ี  32,000.00 
18 นางสาวรําไพ  เกิดสมจิต 27,000.00 
19 นางสําเนียง  เจริญสกุลชัยพร 34,000.00 
20 นางคล้ํา  มะโรงรัตน์  35,000.00 
21 นางทัศนีย์ญาพร  บุญทอง 38,000.00 
22 นางจรี  ดิษฐประเสริฐ  106,000.00 
23 นางบุญนาค  ดวงกลิ่น  32,000.00 
24 นายไพบูลย์  เนตรมงคล 27,000.00 
25 บิดานางสาวเบญจวรรณ จําปาศักดิ ์ 5,000.00 
26 นางฉ่อง  นาคบริพฒัน ์  27,000.00 
27 บิดานางสาวรัชฎาพรรณ  บัวแย้ม 5,000.00 
28 บิดานายณรงค์ชัย  เช่ือมประไพ 5,000.00 
29 นางลูกอินทร์  สุทรารกัษ์ 33,000.00 
30 นางทับทมิ  แสวงลาภ  35,000.00 
31 นางกิมไน้  แซ่ลี ้  30,000.00 
32 นายไพศาล พงค์พุทธชาติ 33,000.00 

รวมเป็นเงิน 850,000.00 
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3. จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  
ลําดับที ่ รายละเอียด จํานวนเงิน(บาท) 

1 บรจิาคเงินค่าบํารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 

848,750.00 

2 ร่วมทําบญุทอดกฐินและบรจิาคอื่นๆ  18,900.00 
รวมเป็นเงิน 867,650.00 

8. กรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม 
ในปี 2565 คณะกรรมการดําเนินการ ได้จัดส่งสมาชิกสหกรณ์ กรรมการดําเนินการ และเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

เข้าร่วมการประชุม  อบรม สัมมนา และฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 15 รายการ เป็นเงิน 61,339.00 บาท ดังนี้   
ลําดับ โครงการ/หลักสูตร 

วัน/สถานที่ 
ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
1 ประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 

จํากัด วันที ่29-30 ตุลาคม 2564  
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

นายพิมพ์ลักษณ์ 1,384.00 

2 ประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 23 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา เขตหลักสี ่กรุงเทพ 

นายพิมพ์ลักษณ์ 2,740.00 

3 โครงการอบรม “พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลและประเด็น 
ข้อพิพาทที่พบในสหกรณ์ ที่ควรรู้” ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 
วันที่ 22-23 มกราคม 2565 
ณ สุวรรณาริเวอร์ไซด ์รีสอร์ท อําเภอเมือง จงัหวดัชัยนาท 

นายพิมพ์ลักษณ์, 
น.ส.นัยรัตน์ 

3,290.00 

4 เดินทางไปทําสญัญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จํากัด 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จํากัด 

นายพิมพ์ลักษณ์, 
น.ส.วรรณึง, 
นายวชิรพล 

2,620.00 

5 พิธีเปิดอาคารสํานักงาน “อาคารสะพานบุญ” และประชุมใหญส่ามัญ
ประจําปี 2565 สสธท. และประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2565 กสธท. 
วันที่ 19 กุมภาพันธ ์2565 
ณ อาคารสะพานบญุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์ 
 

1,261.00 

6 อบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่าง
ผู้ชํานาญการ” รุ่นที่ 23 สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันที่ 21-26 มีนาคม 2565 
ณ โรงแรมซินนาม่อน เรสซิเดนซ์ เขตจตุจักร กรุงเทพ 

นายพิมพ์ลักษณ์ 15,579.00 

7 อบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ของเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 
วันที่ 26-27 มีนาคม 2565  
ณ โรงแรมบีชชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

น.ส.กรรณิการ์ 1,747.00 

 

ลําดับ... 
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ลําดับ โครงการ/หลักสูตร 

วัน/สถานที่ 
ผู้อบรม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
8 ประชุมสัมมนา เร่ือง “ก้าวไปสู่สิง่ทีด่ีกว่าดว้ยกันกับ สสธท.”  

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2565 
ณ อาคารสะพานบญุ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์, 
น.ส.นัยรัตน์ 

4,570.00 

9 ประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2565 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
จํากัด วันที ่20 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงแรมทีเคพาเลซ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 

นายพิมพ์ลักษณ์ 1,440.00 

10 สัมมนาเร่ือง “พระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลสาํหรับสหกรณ์   
พ.ศ. 2562 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่
ประเทศไทย จํากัด 
ณ โรงแรมลองบชี ชะอํา อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์,
นายกิติพงษ์, 

นายอัฏฐวฒัน์, 
นายวชิรพล 

2,583.00 

11 ประชุมใหญ่สามญัประจําป ี2564 ของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565  
ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูราชบุร ีจํากัด 

นายพิมพ์ลักษณ์ 765.00 

12 สัมมนา UPDATE กฎ ระเบียบ คําสัง่ เก่ียวกับการบญัชีสหกรณ์ทั้งระบบ     
ปี 2565 ของบรษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชีและกฎหมาย จาํกัด 
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 
ณ โรงแรมเอส รัชดา เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

น.ส.วรรณึง 
 

7,835.00 

13 อบรมหลักสูตร “กรรมการดําเนินการใหม่” รุ่นที ่27 ชุมนุมสหกรณ์       
ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จาํกัด 
วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2565  
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อําเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี 

นายสมโชค 11,790.00 

14 กิจกรรมโครงการ “ฉลองครบรอบ 50 ปี ชสอ.” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด 
วันที่ 1 กันยายน 2565 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จาํกัด อําเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์, 
น.ส.วรรณึง, 
นายวชิรพล 

2,015.00 

15 กิจกรรมโครงการสง่เสริมการออมเน่ืองในวันออมแหง่ชาติ ประจําปี 2565 
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จาํกัด อําเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

นายพิมพ์ลักษณ์, 
น.ส.วรรณึง, 

 

1,720.00 

 

9. โครงการอบรม สัมมนา ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ท่ีสหกรณ์ด าเนินการ ปี 2565 
 ป ี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้ดําเนินการจัดทําโครงการอบรม  

สัมมนา ฝึกอบรม และศึกษาดูงานร่วมกับสมาชิก รวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม/โครงการ เป็นเงิน 44,642.65 บาท ดังนี ้  
 
 
 
 

ลําดับ... 
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ลําดับ กิจกรรม/โครงการ 

วัน/สถานที่ 
ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
1 กิจกรรมศึกษาดงูานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลดิสิน จาํกัด 

วันที่ 12 กุมภาพันธ ์2565  
ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ เขตบางรัก กรุงเทพ 

คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที ่

5,495.00 

2 โครงการ 39 ปี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมุทรสงคราม 
จํากัด ประจําปี 2565 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที ่

17,763.00 

3 โครงการสหกรณ์สัญจร ประจําปี 2565 
วันที่ 2,8-10,14,20 มิถุนายน 2565 
และวันที่ 11 สิงหาคม 2565 

คณะกรรมการดําเนินการ
เจ้าหน้าที ่และสมาชิก 

14,360.00 

4 โครงการถวายเทียนพรรษา สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 
ณ วัดน้อยแสงจันทร์ อําเภอเมอืงสมุทรสงคราม  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที ่

2,991.00 

5 กิจกรรมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 

คณะกรรมการดําเนินการ
และเจ้าหน้าที ่

4,033.65 

10. รายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดท าโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ Web Application สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 

-ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 จํานวนเงิน 
 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
 นั้น 

-ขณะนี้อยู่ในระหว่างดําเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3 และอยู่ในระหว่างการทดลอง
 ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โดยขณะนี้สมาชิกสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมเพื่อดูข้อมูลส่วนบุคคล
 ผ่านมือถือในระบบ Android  และผ่าน Website  
11. รายงานความคืบหน้าการด าเนินการก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
(แห่งใหม่) 

-ตามที่  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 ได้มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ให้สหกรณ์
 ดําเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด (แห่งใหม่) 
 และสหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการซื้อที่ดินเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 แล้วนั้น 

-สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้ดําเนินการถมดินและทําทางเช่ือมทางเข้า-
 ออกทางหลวงชนบท เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจ้างออกแบบอาคารสํานักงานสหกรณ์      
 ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 

 
 
 
 

12. ผลประโยชน์... 
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12. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน กรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ ประจ าปีบัญชี 2565 (ตามกฎกระทรวงการด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์และสหกรณ์เครดิต    
ยูเน่ียน พ.ศ.2564) 

1. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40  มีดังน้ี 
1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โบนัส 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าเช่า 
ที่พัก 

ค่าพาหนะ รวม 

1 นายสุรศักดิ ์  ช้างคนม ี ประธานกรรมการ 65,998.04  2,400.00 - - - 68,398.04 

2 นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา 
รองประธาน

กรรมการ คนที่ 1 
52,998.04 2,400.00 400.00 - 984.00 56,782.04 

3 นายอัฏฐวัฒน์   เจริญรัตน์ 
รองประธาน

กรรมการ คนที่ 2 
56,029.62 2,900.00 - - - 58,929.62 

4 นางวิมล   คงด้วง 
กรรมการและ
เลขานุการ 

54,598.04 2,400.00 - - - 56,998.04 

5 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค 
กรรมการและ

เหรัญญิก 
55,582.41 2,900.00 - - - 58,482.41 

6 นายนิพนธ์ เงินคงพันธ ์
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
41,656.42 1,900.00 - - - 43,556.42 

7 ว่าที ่ร.ต.อภิชาติ   กังเจริญวัฒนา 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 

43,350.83 1,900.00 - - - 45,250.83 

8 นายกิติพงษ ์ ทองเหลือ กรรมการ 48,535.21 2,400.00 - - - 50,935.21 
9 นายเทิดพันธุ ์  บุญทอง กรรมการ 49,182.41 2,400.00 - - - 51,582.41 
10 นายนิคม เจริญดี กรรมการ 43,103.63 1,900.00 - - - 45,003.63 
11 นายเสกสรรณ์   สกุลเอ้ือ กรรมการ 40,209.22 1,900.00 - - - 42,109.22 
12 นางลักขณา   ไม่น้อย กรรมการ 41,998.04 1,900.00 - - - 43,898.04 
13 นายทรงศักดิ ์  สังข์มณีโชต ิ กรรมการ 40,209.22 1,900.00 - - - 42,109.22 
14 นายบุญวัฒน ์ ไทรย้อย กรรมการ 43,798.04 1,900.00 - - - 45,698.04 
15 นายณัฐดนัย   สดคมขํา กรรมการ 42,750.83 1,200.00 - - - 43,950.83 

2. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 41  มีดังน้ี 
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่าโทรศัพท ์
ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ รวม 

1 นายพิเชษฐ์ จ่ันแก้ว ประธานกรรมการ 13,400.00 - - - - 13,400.00 

2 นายพิมพ์ลักษณ์   อยู่วัฒนา 
รองประธาน

กรรมการ คนที่ 1 
18,700.00 5,000.00 - 6,400.00 7,744.00 37,844.00 

3 นายกิติพงษ ์  ทองเหลือ 
รองประธาน

กรรมการ คนที่ 2 
15,700.00 - - 400.00 - 16,100.00 

4 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล 
กรรมการและ
เลขานุการ 

13,900.00 - - 
- 

730.00 14,630.00 

5 นายชัชชัย   ฉันทรัตนโชค 
กรรมการและ

เหรัญญิก 
21,900.00 - - 

- - 
21,900.00 

6 นางวิมล   คงด้วง 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
14,200.00 - - 

- - 
14,200.00 

7 ว่าที่ ร.ต.อภิชาต ิ  กังเจริญวัฒนา 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเหรัญญิก 

14,500.00 - - 
- - 

14,500.00 

8 นายนิคม  เจริญดี กรรมการ 18,200.00 - - - - 18,200.00 
9 นายอัฏฐวัฒน์   เจริญรัตน์ กรรมการ 18,700.00 - - 400.00 - 19,100.00 
10 นายณัฐดนัย สดคมขํา กรรมการ 13,700.00 - - - - 13,700.00 
11 นางกาญจน์สุดา ลิมปนิลชาติ กรรมการ 13,700.00 - - - - 13,700.00 

ลําดับที่... 
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ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่าโทรศัพท ์
ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษา 

ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ รวม 

12 นายนิพนธ์  เงินคงพันธ ์ กรรมการ 8,900.00 - - - - 8,900.00 
13 นายสมโชค ปลอดทอง กรรมการ 13,700.00 - - 1,600.00 1,190.00 16,490.00 
14 นายบุญวัฒน ์  ไทรย้อย กรรมการ 11,000.00 - - - - 11,000.00 
15 นางอารมย ์ อร่ามเมือง กรรมการ 12,000.00 - - - - 12,000.00 
16 นายเก้ือกูล   สถาพรวจนา ที่ปรึกษา - - 5,000.00 - - 5,000.00 

2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าลงทะเบียนอบรม ค่าที่พัก รวม 

1 นายพิมพ์ลักษณ์   อยู่วัฒนา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 7,200.00 7,744.00 14,944.00 
2 นายสมโชค ปลอดทอง กรรมการ 4,500.00 4,500.00 9,000.00 

3. ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
มีดังน้ี 

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง 
เงินเดือน/

ค่าจ้าง 

เงิน
ประจํา

ตําแหน่ง 
โบนัส 

ค่าตอบแทน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ค่า 
เบ้ียเล้ียง 

ค่า
ยานพาห

นะ 
รวม 

1 น.ส.วรรณึง ชายชาต ิ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
รักษาการแทน 

ผู้จัดการ 
578,220.00 12,000.00 23,326.43 6,700.00 2,400.00 1,755.00 624,401.43 

3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง ค่าเครื่องแบบ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียนอบรม รวม 

1 น.ส.วรรณึง ชายชาต ิ
ผู้ช่วยผู้จัดการ 
รักษาการแทน 

ผู้จัดการ 
800.00 1,200.00 5,000.00 7,000.00 

13. รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ ใน
รอบปีบัญชี 2565 

-ในรอบปบีัญชี 2565 ไม่มีการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูก 
  ลงโทษของสหกรณ์ 
ท่ีประชุม  -มีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานสหกรณ์ฯ ประจําป ี2565 

3.2 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
ประธาน -ขอเชิญผู้ตรวจสอบกจิการ ประจําปี 2565 นําเสนอและรายงานผลการตรวจสอบกิจการให้ 
  ที่ประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2565 ทราบ ในระเบียบวาระนี้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ (คุณมยุรี) -ตามที่ ที่ประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2564  
  ได้มีมติเลอืกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุข  
  สมุทรสงคราม จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นั้น  
  ข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ่ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี  
  2565 โดยสรุปตามเอกสาร ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

รายงาน... 
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3.2 ด้านผล... 
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ประเภท... 
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ในระหว่างปี... 
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ท่ีประชุม -มีมติรับทราบรายงานการตรวจสอบกจิการ สําหรับปีทางบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4... 



- 19 - 
   
ระเบียบวาระที่ 4  : เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 

4.1 การเลือกต้ังประธานกรรมการการเลือกต้ัง และกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าปี  
  2565 
ประธาน -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน

กรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  
ข้อ 4 วรรคแปด กําหนดว่า “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิก

สหกรณ์ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ให้เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง” และ 
วรรคเก้า “กรรมการการเลือกตั้ง หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอช่ือ โดยที่ประชุม
ใหญ่สหกรณ์ รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”  

ข้อ 10 วรรคหนึ่ง กําหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอช่ือประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง วรรคสอง “ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง เสนอช่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 6 คน แต่ไม่เกิน 16 คน เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลอืกตั้ง” และวรรคสาม “ให้คณะกรรมการการเลอืกตั้งดําเนินการ
เลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธ์ิและยุติธรรม”  

หมวดที่ 3 ส่วนที่ 3 การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ดําเนินการตามข้อ 43 
การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ ให้ดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดสมุทรสงคราม หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดสมุทรสงครามกําหนด และตามข้อ 44 - 46   

ข้อ 47 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการการเลอืกตั้งจัดทาํรายงานผล
การนับคะแนนการเลือกตั้ง และรายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบต่อไป 

ข้อ 48 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลอืกตั้ง ให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นที่ยุติ   

 -ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ว่าด้วยการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561  
  ข้อ 3 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 15 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

  สมุทรสงคราม จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และ  
  ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

        “ข้อ 15 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเวลาเริ่มต้นลงคะแนน และเวลา 
  สิ้นสุดการลงคะแนน ช้ีแจงวิธีการลงคะแนน การใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนน  
  แล้วแต่กรณี 

          การกําหนดเวลาเริ่มต้นเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง และเวลาสิ้นสุดปิดการลงคะแนน       
  ในวันประชุมใหญ่ ให้เป็นตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด และให้ประธานกรรมการการ 
  เลือกตั้งประกาศเปิดและปิดการลงคะแนน” 

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 28 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทร- 
  สงคราม จํากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบ 
  กิจการ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 
 

“ข้อ 28... 
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         “ข้อ 28 เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดหีบบัตร 
  เลือกตั้ง ในที่เปิดเผยแสดงให้ผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง เห็นว่าหีบบัตรเลือกตั้งเป็นหีบ 
  บัตรเปล่า แล้วให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งใส่กุญแจ” 

-ในปีนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 41 ได้มีมต ิและประกาศสหกรณ์กําหนด 
  ค่าตอบแทน และค่าพาหนะ ไว้ดังนี้  

 - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  จํานวน  1,000 บาท 
     - กรรมการการเลอืกตั้ง   จํานวน    500 บาท  

-และสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้เปิดให้มีการสรรหาประธานกรรมการ
การเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3-19 ตุลาคม 2565 และผู้ได้รับการสรรหา 
ตําแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้ง มีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้สมัครประธานกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน 1 ท่าน 

1.1 นางมิ่งสมร    ขันกําเหนิด   
2. ผู้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน 9 ท่าน 

  2.1 นางศุรพัฒณ์    ม้วนสุธา 
2.2 นายสมโชค    โชติชัยวงศ์   
2.3 นางจุฑามาส   ใจพรหม 
2.4 นางสุวรรณา    ครุธใหญ่   
2.5 นางพรพิมชญา    พริกคง 
2.6 นางดวงเดือน   เช่ือธรรมสอน 
2.7 นางซาฬีฌาม์   ชัยเจริญชนม์  
2.8 นางกัญญา    มีชะคะ 
2.9 นางสาวลัดดาวัลย์   นภาธาราทิพย์ 

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
ท่ีประชุม -มีมตดิ้วยเสียงข้างมากเลือกตั้ง นางมิ่งสมร ขันกําเหนิด เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด   
  ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  

 ข้อ 10 วรรคสอง “ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เสนอช่ือคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
  6 คนแต่ไม่เกิน 16 คน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองให้เป็นกรรมการการเลือกตั้ง”  
  จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 ร่วมกันพิจารณา และให้ความเห็นชอบแต่งตั้งสมาชิก 
  ผู้มีรายช่ือดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปี 2565 ต่อไป 
ท่ีประชุมใหญ่ -มีมตริบัรองใหผู้้สมัครกรรมการการเลือกตั้ง เป็นกรรมการการเลือกตั้ง จํานวน  9 คน ประกอบด้วย 

1 นางศุรพัฒณ์     ม้วนสุธา 
2 นายสมโชค    โชติชัยวงศ์   
3 นางจุฑามาส    ใจพรหม 
4. นางสุวรรณา     ครุธใหญ่   
5 นางพรพิมชญา    พริกคง 
6 นางดวงเดือน   เช่ือธรรมสอน 
7 นางซาฬีฌาม์    ชัยเจริญชนม์  
8 นางกัญญา    มีชะคะ 
9 นางสาวลัดดาวัลย์   นภาธาราทิพย์ 

ประธาน... 
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ประธานกรรมการการเลือกต้ัง -ขอเชิญคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมเพื่อมอบหมายหน้าที่          
  ความรับผิดชอบ ณ เวลาน้ี และเมื่อดําเนินการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเสร็จแล้ว จะแจ้ง
  รายละเอียดในการใช้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้งให้สมาชิกทราบในโอกาสต่อไป  
ท่ีประชุม -รับทราบ  

4.2 การเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 
ประธาน -ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานกรรมการการเลือกตั้งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563  ข้อ 72 กําหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน   
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 ให้คณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเอง ข้ึนดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ      
คนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และหรือเหรัญญิกคนหนึ่ง และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
คนหนึ่ง หรือผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ” 

 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 78      
มีจํานวนทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้ 

  1. กรรมการด าเนินการ 
ลําดับที่ ช่ือ-สกลุ ตําแหน่ง วาระการดํารงตําแหน่ง 

1 นางวิมล   คงด้วง กรรมการดําเนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2
2 นายณัฐดนัย   สดคมขํา กรรมการดําเนินการ วาระที่ 2 ปีที่ 2
3 นายพิมพ์ลกัษณ์   อยู่วัฒนา กรรมการดําเนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
4 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ กรรมการดําเนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
5 นายนิพนธ์  เงินคงพันธ์ กรรมการดําเนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
6 นายนิคม   เจริญด ี กรรมการดําเนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2
7 นายบุญวัฒน์   ไทรย้อย กรรมการดําเนินการ วาระที่ 1 ปีที่ 2

-ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับสหกรณ์ คือ  
-นางมยุรี  กล้าณรงค์  

-ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563 ข้อ 106 กําหนดว่า 
“ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 1 คน” 
ข้อ108 กําหนดว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์     
ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ   
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา” 

ประธาน -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้เปิดรับสมัครกรรมการดําเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 3-19 ตุลาคม 2565 และเมื่อสิ้นสุดเวลาปรากฏว่ามีผู้สมัครตําแหน่ง 
กรรมการดําเนินการ จํานวน 9 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 2 คน และในโอกาสนี้ ผมขอ
อนุญาตแนะนําผู้สมัครกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 

1. ผู้สมัคร... 
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  1. ผู้สมัครตําแหน่ง กรรมการดําเนินการ 

ลําดับที่ ช่ือ-สกลุ หมายเลขประจําตัว 
1 นายพิมพ์ลกัษณ์   อยู่วัฒนา 1 

2 นายสุพจน์   ทองเงินเจรญิ 2 

3 นายทรงศักดิ์   สังข์มณีโชต ิ 3 

4 นางลักขณา   ไม่น้อย 4 

5 นายบุญวัฒน์   ไทรย้อย 5 

6 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ 6 

7 นางสาวชณัณธร    บุญราศร ี 7 

8 นายเทิดพันธ์ุ   บุญทอง 8 

9 นายทองใส   คําบาง 9 
2. ผู้สมัครตําแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ลําดับที่ ช่ือ-สกลุ หมายเลขประจําตัว 
1 พล.ต.กฤษฎา หลิมจํารสั 1 

2 นางผานิต เกษเกศา 2 

-สมาชิกสหกรณ์ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน มีสิทธ์ิเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเป็นกรรมการดําเนินการ 
ได้ไม่เกิน จํานวน 7 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่ปี 2566-2567 และมีสิทธ์ิเลือกผู้รับ
สมัครเลือกตั้ง เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้ จํานวน 1 ท่าน จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
ดําเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากให้ดําเนินการเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ  
  ประจําปี 2566 ด้วยการเลือกตั้งแบบลับ  
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง หลังจากที่ได้ประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้ว มีมติในการดําเนินการ

เลือกตั้ง ดังนี้ 
1. ให้มีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 

2566 จํานวน 1 คน  ด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง  
2. เริ่มเปิดหีบให้ลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ปิดหีบเวลา 12.00 น. ตามที่

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 41 กําหนด 
3. หลักฐานที่ใช้ในการแสดงต่อคณะกรรมการการเลอืกตั้งเพื่อขอรบับตัรเลือกตั้ง ได้แก่ บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ถ้าไม่มีบัตรใดๆ ต้อง
ให้กรรมการประจําหน่วยรับรอง 

4. ลงลายมือช่ือใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วยเครื่องลงคะแนนอัตโนมัติ       
ในคูหาลงคะแนน โดยเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ไม่เกินจํานวนที่
กําหนด 

5. สถานที่เลือกตั้งใช้บริเวณลานเอนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมทองอุไร 4 โรงเรียน
ศรัทธาสมุทร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
6. การตรวจ... 
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  6. การตรวจและรวมคะแนน เมื่อปิดหีบแล้ว จะดําเนินการประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง    

ณ บริเวณสถานที่ เลือกตั้ง  จัดทํารายงานผลการนับคะแนนตามแบบที่กําหนด ส่งไปยัง
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 รับรองการ
เลือกตั้งต่อไป  

ท่ีประชุม -รับทราบ 
4.3 การพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธาน -เนื่องจาก พ.ต.อ.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ติดภารกิจ จึงได้มอบมายให้ นางพวงพิศ จุลสวัสดิ์ 
เป็นผู้แทนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2565 ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565  
และขอเชิญนางพวงพิศ นําเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณางบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2565 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ 

นางพวงพิศ -ขอให้สมาชิกทุกท่านดูรายงานในระเบียบวาระที่ 4.3 และหากสมาชิกท่านใด มีข้อสงสัยสามารถ
ซักถามได้ในระหว่างที่มีการช้ีแจง 
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รายงานผล... 
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2. ผลการ... 
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แบบ RQ 2… 
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รหสัสหกรณ์... 
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รายงาน... 
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ตรวจพบ... 
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สหกรณ์... 
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ปี 2565... 
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สหกรณ์... 
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ปี 2565... 
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สหกรณ์... 
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ปี 2565... 
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สหกรณ์... 
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3. เงินฝาก... 
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5. เงินให้กู้... 
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4. สินทรัพย.์.. 
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9. เงินกู้ยืม... 
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11. หนี้สิน... 
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นายเทิดพันธ์ุ... 
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นายเทิดพันธุ์  -ขอสอบถามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 เงินลงทุน ซึ่งสหกรณ์ลงทุนหุ้นกู้ 5 รายการ รวม
 เป็นเงิน 25,000,000.00 บาท แต่มีรายการหักค่าเผื่อปรับมูลค่าเงินลงทุน 166,000 บาท และ
 มูลค่ายุติธรรม คงเหลือ 24,834,000.00 บาท 
นางพวงพิศ  -เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนระยะยาว ซึ่งในทางบัญชีจะต้องบันทึกตามมูลค่ายุติธรรม ซึ่งในวันสิ้นปี
 ทางบัญชีจะรับรู้เท่าไร กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึน  
ประธาน -การลงทุนของสหกรณ์ การลงทุนตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ประกอบประกาศ
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของ
 สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีการลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้  หุ้นสามัญคือตราสารทุน หุ้นกู้
 คือตราสารหนี้ และตราสารต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไปเท่านั้น     
 โดยหุ้นกู้ที่สหกรณ์ลงทุนซื้อนั้นจะการันตีอัตราดอกเบี้ยตามวันที่สหกรณ์ซื้อ และมีการการันตีว่า
 ดอกเบี้ยจ่ายตรงเวลา และสหกรณ์สามารถนําหุ้นกู้ดังกล่าวไปคํ้าประกันเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ย
 เงินกู้ที่ถูกกว่าอัตราปกติ  
นายรุ่ง -การลงทุนหุ้นกู้ในระยะยาว สหกรณ์สามารถขายได้ไหม 
ประธาน -ถ้ากรณีมีอัตราดอกเบี้ยที่น่าพอใจ สหกรณ์สามารถขายหุ้นกู้ได ้ 
นายเทิดพันธุ์ -ขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสหกรณ์กู้เงินจาก ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย 2.75-2.96 บาทต่อปี     
 และมีหนี้คงเหลือ 67 ล้านบาท แต่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณาสุขสระแก้ว จํากัด กู้ยืมเงิน
 จํานวน 15 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 2.70 ต่อปี 
ผช.ผจก.รก.ผจก. -สหกรณ์กู้จากธ.ก.ส. มาเพื่อจ่ายเงินกู้โควิด-19 ระลอกใหม่ 4 โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม     
 ตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ ในส่วนที่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จํากัด กู้ยืมเงิน 
 จํานวน 15 ล้านบาทนั้น เนื่องจากเมื่อต้นปี 2565 สหกรณ์มีเงินคงเหลือเป็นจํานวนมาก และยังไม่
 มีการลงทุนในหุ้นกู้ หรือฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น หรือโครงการให้เงินกู้แก่สมาชิก หากฝากไว้
 กับธ.กรุงไทย จะได้ดอกเบี้ย 0.25 บาทต่อปี ประกอบกับสอ.สระแก้ว ได้ติดต่อขอกู้เงินเข้ามา 
 คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติอนุมัติให้สอ.สระแก้ว กู้เงินจํานวน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 
 2.70 บาทต่อปี ผ่อนชําระ 12 งวด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
 ประธาน  -ปัจจุบันสหกรณ์มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อช่วยในการบริหารจัดการของสหกรณ์ถูกต้อง 
  มากขึ้น โดยอัตราต้นทุนต่อหน่วยของสหกรณ์อยู่ที่ 2.5  
นายเทิดพันธุ ์ -ขอสอบถามเรื่องโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ซึ่งทําสัญญาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 จํานวนเงิน 
 1.2 ล้านบาท และกําหนดส่งมอบภายใน 360 วัน  
ประธาน -เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 บริษัทไอโซแคร์จึงขอเลื่อนการส่งมอบงาน คณะกรรมการ
 ดําเนินการได้พิจารณาจากผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นหลัก ประกอบโปรแกรมได้เดินหน้าไปแล้ว
 ประมาณ 50 % และจ่ายงวดแรกไปแล้วจํานวนเงิน 360,000 บาท คณะกรรมการดําเนินการจึงมี
 มติให้ขยายเวลาในการตรวจรับโปรแกรมต่อไป 
นายเทิดพันธุ์ -ขอสอบถามค่ารับรองเพิ่มข้ึนมา และค่าเบี้ยเลี้ยงพานหะ 
เหรัญญิก -โดยปกตค่ิาเบี้ยเลี้ยงพาหนะจะประมาณแสนกว่าบาท แตใ่นปีก่อนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
 จึงไม่สามารถเดินทางไปอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได ้ในปีนี้สถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย คณะกรรมการ-
 ดําเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ จึงได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ  
  -ในส่วนของค่ารับรองนั้น เนื่องจากในปีนี้มีสหกรณ์อื่น สสธท. มาดูงานและขออนุเคราะห์ค่าอาหาร 
 และเจ้าหน้าที่จากบริษัทไอโซร์แคร์  เข้ามาพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ที่สหกรณ์ จึงมีค่าใช้จ่าย
 สูง แตใ่นป ี2566 ค่าใช้จ่ายน่าจะอยู่ในระดับปกติ ซึ่งสมาชิกดูได้จากการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
 ปี 2566 หมวดค่ารับรอง ที่คณะกรรมการดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในจํานวนเงินเท่าเดิม 

นายรุ่ง... 
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นายรุ่ง -ขอสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ในอัตราส่วนที่ต้อง
 ปรับปรุง  
นางพวงพิศ -ในด้านหนี้สินต่อทุน อยู่ในอัตรา 1.027 ถ้าทุนต่อหนี้สินไม่เกิน 0.5 อยู่ในเกณฑ์ดี  

-ในด้านทุนสํารองตอ่สินทรัพย์ อยู่ในอัตรา 0.035 ถ้าสหกรณ์จะอยู่ในเกณฑ์ดีต้องมากกว่า 1.00  
-ในด้านผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ อยู่ในอัตรา 3.115 ถ้าตามเกณฑ์มาตรฐานต้องมากกว่า 4.00  

  จึงจะอยู่ในเกณฑ์ดี 
นางสาวอณัศยา -สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม เป็นหน่วยงานที่กํากับสหกรณ์ในด้านการเงิน
  และการบัญชี ในวันน้ีมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  -ตามที่สหกรณ์มีนโยบายด้านการลงทุน แต่ในมุมมองตามหลักการสหกรณ์ เราบริหารสหกรณ์
  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกโดยนําเงินของสมาชิกมาช่วยเหลือสมาชิกที่ขาดแคลน แต่ในส่วนของการ
  ลงทุน สหกรณ์อื่นที่ยังลงทุนได้เพราะมีเงินล้น สหกรณ์จึงต้องนําไปบริหารจัดการเพื่อนําเงินมา
  ปันผลเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก แต่กรณีสหกรณ์รับฝากจากสหกรณ์อื่น หรือกู้จากธนาคารเพื่อลงทุน  
  ในหุ้นกู้หรือหุ้นสหกรณ์อื่น หรือให้สหกรณ์อื่นกู้ ตามระเบียบสามารถกระทําได้ แต่ขอให้ 
  คณะกรรมการดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง วิเคราะห์สถานะทางการเงินของสหกรณ์ที่ให้กู้ 
  เพราะหากสหกรณ์ที่ขอกู้เป็นสหกรณ์ที่ขาดทุน สหกรณ์ผู้ให้กู้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม
  จํานวน  ส่วนลงทุนในหุ้นกู้ ถ้ากรณีเกิดเหตุเหมือนการบินไทย เจ้าหนี้ก็ด้อยสิทธิด้วยเช่นกัน  
  -ตามที่สหกรณ์ได้มีการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เพื่อสมาชิกตรวจสอบข้อมูลของ
  ตนเองได้ ขอให้สมาชิกช่วยลงทะเบียนใช้งานเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ซึ่งเป็นบทบาท
  หน้าที่ของสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง    
ท่ีประชุม -มีมตดิ้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2565 ตามรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  ที่เสนอต่อที่ประชุม 

4.4 การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565 
ประธาน -ขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาในวาระนี้ ดังนี้  
 -ปี 2565 สหกรณ์ฯมีกําไรสุทธิหลังจากหัก ค่าใช้จ่ ายในการดําเนินงานแล้ว รวมทั้ งสิ้ น 

28,669,643.04 บาท (-ยี่สิบแปดล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์-)     
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่  13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่  18 
พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบให้ดําเนินการจดัสรรกําไรสุทธิ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ.2563 ข้อ 28 และเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ  ดังต่อไปนี้ 

รายการ 
ปี 2565 ปี 2564 

บาท % บาท % 
1. ก าไรสุทธิ 28,669,643.04  27,091,638.65 100.00 

1.1ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของกําไรสทุธิ 2,881,205.63 10.05 2,911,472.27 10.75 
  1.2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00 0.10 30,000.00 0.11 
 
 
 
 
 

2. กําไร... 
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2. ก าไรสุทธิท่ีเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1.1 - 1.2  ข้างบนน้ี  อาจจัดสรรดังต่อไปน้ี 
  2.1 เงินปันผลตามหุ้น 20,464,617.71 

(ร้อยละ 5.00) 
71.38 17,754,217.57 

(ร้อยละ 4.60) 
65.53 

  2.2 เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ย 3,033,819.70 
(ร้อยละ 8.30) 

10.58 2,935,948.81 
(ร้อยละ 8.20) 

10.84 

  2.3 เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที ่ 800,000.00 2.79 800,000.00 2.95 
  2.4 ทุนสาธารณประโยชน ์
       (คงเหลอื 140,012.53 บาท) 

700,000.00 2.44 1,000,000.00 3.69 

  2.5 ทุนสวัสดิการ 
       (คงเหลอื 443,442.72 บาท) 

700,000.00 2.44 1,600,000.00 5.91 

  2.6 ทุนการศึกษา 
       (คงเหลอื 0.00 บาท) 

60,000.00 0.21 60,000.00 0.22 

  2.7 ทุนปรบัปรุงสํานักงาน 
       (คงเหลอื 1,691,385.87 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

  2.8 ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 
       (คงเหลอื 777,750.26 บาท) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมจัดสรร 28,669,643.04 100.00 27,091,638.65 100.00 
ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2565    

4.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2566 
ประธาน  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565  
  ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีทั้งปวงของสหกรณ์  
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ.2563 ข้อ 25 โดยตาม 
  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
  ภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดครบทุกข้อดังนี้ 
   1. มีทุนของสหกรณ์ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทข้ึนไป หรือมีทุนต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด แต่ 
  สมัครใจให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี 
   2. ผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชี 
  สหกรณ์กําหนด อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
  -สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ปีบัญชีสหกรณ์ 2565 ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 
  31 ตุลาคม 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ คือ 
   1) สหกรณ์มีทุน 487,714,709.37 บาท  และ 
   2) ผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
  -ในการนี้ สหกรณ์สามารถพิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนทําหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น และ 
  สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 
  ดําเนินการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ เพื่อทําหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
  บริการสอบบัญชี สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 จํานวน 2 ราย/คณะ คือ        
  1. นางสาวสมศรี  จ่ายประหยัด  5 หมู่ที่ 8 ถนนเพชรหึงษ์  ตําบลบางกระเจ้า  อําเภอ 
  พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน   
  50,000.00 บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง  
  ครั้งละไม่น้อยกว่า 4 วันทําการ โดยมีจํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3-4 คน 
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2. นางสุพิทยา  จันธิมา บริษัท พิทยาออดิท จ ากัด สํานักงานใหญ่ 304/882 หมู่ที่ 3 แขวง 
  ตลาดบางเขน เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจํานวนเงิน  
  60,000.00 บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 

 ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ โดยมีจํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4 คน  
นางสาวจุฑามาส –ขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี เช่น ประสบการณ์การทํางาน เพื่อให้สมาชิก 
  ประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
ผช.ผจก.รก.ผจก. –ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม ดังนี้ 
  นางสาวสมศรี  จ่ายประหยัด ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรสาคร จํากัด 
2. ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อการพัฒนา 
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านช่องวังจันทร์ จํากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการสัตว์ทหารบก จํากัด 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จํากัด 
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่ จํากัด 

  นางสุพิทยา  จันธิมา บริษัท พิทยาออดิท จ ากัด ปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  
  ต่างๆ ดังนี้ 

1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จํากัด 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ธนบุรีประกอบรถยนต์ จํากัด 
3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จํากัด 
4. ร้านสหกรณ์พระนคร จํากัด 
5. สหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงาน ทศท. จํากัด 
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จํากัด 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี จํากัด 
8. สหกรณ์ยูเนี่ยนสายสัมพันธ์ จรต. จํากัด 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จํากัด 
10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคโดมาพลาสติก จํากัด 
11. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จํากัด 
12. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จํากัด 
13. สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จํากัด 
14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาบุรีรัมย์ จํากัด 
15. สหกรณ์ออมทรัพย์เชฟรอนประเทศไทย จํากัด 

ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมาก พิจารณาคัดเลือก นางสาวสมศรี  จ่ายประหยัด เป็นผู้สอบบัญชี  
  ประจําปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  

-และที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้พิจารณาคัดเลือก นางสุพิทยา  จันธิมา  
  บริษัท พิทยาออดิท จํากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชี (สํารอง) หากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
  ให้ความเห็นไม่รับรองผู้สอบบัญชี (รายแรก) เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2566 ของสหกรณ์ 
  ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 

 
 

4.6 การพิจารณา... 
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4.6 การพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนฝึกอบรม และงบประมาณรายจ่าย-
  รายได ้ประจ าปี 2566 
ประธาน -คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  ชุดที่ 41 ได้จัดทํา

พิจารณา (ร่าง) แผนการดําเนินงานและแผนฝึกอบรม และ(ร่าง)งบประมาณรายจ่าย – รายได้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ประจําปี 2566 เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2565 พิจารณาอนุมัติ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ ตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ 
พ.ศ.2563 ข้อ 71 (6)  ดังนี้ 

(ร่าง)แผนด าเนินงานและแผนฝึกอบรม 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสมุทรสงคราม จ ากัด ประจ าปี 2566 

แผนการด าเนินงาน ปี 2565 ปี 2565 ปี 2566 
 แผนงาน ผลงาน  แผนงาน 

1. แผนการรับสมัครสมาชิก และการระดมทุน 
   1.1 การรับสมาชิก (ราย) 50 42 

 
30 

   1.2 การรับเงินฝากออมทรพัย์/พิเศษ/ ประจํา (บาท) 23,726,052.22 55,042,609.36 100,000,000.00 
   1.3 การถือหุ้นของสมาชิก (บาท) 39,720,190.00 20,693,380.00 20,000,000.00 
   1.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น/สมาคม (บาท) 1,235,744.41 177,106.73 1,000,000.00 
2. แผนการด าเนินงานธุรกิจสินเชื่อ 
   2.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างป ี    
        - เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามญั/พิเศษ (บาท) 320,000,000.00 383,087,068.69 200,000,000.00 
   2.2 การรับคืนเงินกูจ้ากสมาชิกระหว่างป ี    
        - เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามญั/พิเศษ (บาท) 310,000,000.00 317,906,283.32 300,000,000.00 
   2.3 การรับชําระดอกเบี้ยระหว่างป ี    
        - เงินกู้ ฉุกเฉิน/สามญั/พิเศษ (บาท) 38,000,000.00 36,604,807.30 35,000,000,000 
   2.4 การกู้ยมืจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน (บาท) 50,000,000.00 83,000,000.00 100,000,000.00 
3. แผนการลงทุน 

3.1 การลงทุน 
3.1.1 พันธบัตร/รัฐวิสาหกจิ 
-พันธบัตรที่มีอายุไมเ่กิน 10 ปี รวมกับกองทุนเปิดที่เป็นไป 
ตามกรอบการลงทุนของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
-พันธบัตรที่มีอายุมากกว่า 10 ปี 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
-ไม่เกินร้อยละ 1 
ของสินทรัพย ์

3.1.2 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 
-ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ด้อยสิทธิหรือมี 
หลักประกัน และได้รบัการจัดอันดบัความน่าเช่ือถือ ตั้งแต่  
credit rating A- ข้ึนไป 

 
25,000,000.00 

 
25,000,000.00 

 
-ไม่เกินร้อยละ 20 
ของสินทรัพย ์

 
 
 
 

แผนการ... 
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แผนการด าเนินงาน ปี 2565 ปี 2565 ปี 2566 
 แผนงาน ผลงาน  แผนงาน 

3.1.3 เงินใหส้หกรณ์อื่นกูห้รือเงินฝากสหกรณ์อื่น 
-ให้สหกรณ์อื่นกูร้วมกันทกุสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ กู้ได้ไม่เกิน  
2 สัญญา (ระยะสิ้น ระยะกลาง) 
-ฝากหรอืใหส้หกรณ์อื่นกู ้

 
 
 

15,000,000.00 

 
 
 

15,000,000.00 

 
-ไม่เกินร้อยละ 10 
ของสินทรัพย ์
-ไม่เกินร้อยละ 10 
ของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสํารอง 

3.1.4 ฝากชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ 
-เงินฝากชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
 
-เงินฝากชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย จํากัด 
-ระยะเวลาเฉลี่ยคืนคงเหลือของการฝากเงินแต่ละที่ 

 
60,000,00.00 

 
- 
- 

 
60,000,00.00 

 
- 
- 

 
-ไม่เกินร้อยละ 
1.5 ของสินทรพัย ์

3.1.5 ลงทุนในหุ้นรัฐวิสาหกจิและกองทุนโครงการพื้นฐานที่ 
     กฎหมายอนุญาตให้ลงทุนได ้

- - -ไม่เกินร้อยละ 3 
ของสินทรัพย ์

3.1.6 นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 ถึง 5 ให้เสนอ 
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
-ข้อกําหนดของการลงทุนในบริษัทหรือองค์กรเอกชน  
(Company limit)  
-ข้อกําหนดของการลงทุนในรัฐวิสาหกจิ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
-ไม่เกินร้อยละ 1 
ของสินทรัพย ์

3.2 ผลตอบแทนการลงทุน (บาท) 5,000,000.00 3,834,910.96 7,000,000.00 
3.3 ก่อสร้างสํานักงานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 

สมุทรสงคราม จํากัด (บาท) 
10,000,000.00 2,662,000.00 21,000,000.00 

 

แผนการฝึกอบรมและโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน ปี 2566 
4. แผนการประชุม/ฝึกอบรม 
   4.1 การประชุมสมาชิกเพื่อจัดทาํแผนยทุธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 
   4.2 การส่งกรรมการดําเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาดงูานสหกรณ์อ่ืน 
   4.3 จัดสง่คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิก เข้ารับการอบรมเก่ียวกับการดําเนินงาน/บริหารสหกรณ์ ได้แก่  หลักสตูรอบรม 
        ผูต้รวจสอบกิจการ หลักสตูรการเงินการบัญชแีละการบริหารสําหรับกรรมการสหกรณ์ขนาดเล็ก  การประเมินสินทรัพยแ์ละ 
        อสงัหาริมทรัพย์ การฟ้องสมาชิกด้วยตนเอง การประมาณการค่าหน้ีเผื่อสงสยัจะสูญ เป็นต้น 
   4.4 จัดสง่เจา้หน้าที ่เขา้รับการประชุม/ฝึกอบรมเก่ียวกับการปฏิบตัิงานสหกรณ์ อยา่งน้อย 2 หลักสูตร/ป ีได้แก่ การลงทุน หลักสูตร 
        การเงินการบญัชี สําหรับเจ้าหน้าที ่หลักสตูรการจัดทําบญัชีตามมาตรฐานบญัช ีกฎหมายแรงงานและภาษีทีเ่ก่ียวกับสหกรณ์  
        การจดัทํางบกระแสเงินสด และการอบรม ESB เป็นต้น  
   4.5 การฝึกอบรมสมาชิกด้านความม่ันคงสหกรณ์ การฝึกอบรมและพัฒนาอาชพีแก่สมาชิก 
   4.6 การประชุม/ฝึกอบรมอ่ืนๆ 
5. แผนการจัดท าโครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน 
   5.1 กิจกรรมโครงการ “ขวญัถงุสําหรับสมาชิกอายุ 70 ปี” 
   5.2 กิจกรรมโครงการ  “ขวัญถุงสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกราชการ ประจําปีงบประมาณ 2566” 
   5.3 กิจกรรมโครงการ “สง่เสริมวฒันธรรม และประเพณี” 
   5.4 การศึกษาดงูาน/แลกเปลีย่นเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่น 
   5.5 กิจกรรมโครงการอ่ืนๆ 

DataComP
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นายสุรศักดิ์...
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นายสุรศักด์ิ -เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบแผนการลงทุน เช่น 3.1 ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของสินทรพัย์ เหตุใดต้อง

ลงเป็นรอ้ยละ ไม่ใส่เป็นตัวเงิน เนื่องจากผมเห็นว่าสมาชิกจะไดพ้ิจารณาเงินลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 
ประธาน -เนื่องจากแผนการลงทุนตามหลกัสากลทีส่หกรณ์ถือใช้ ต้องเป็นตามอัตรารอ้ยละ เพื่อใหส้หกรณ์มี

ความความยืดหยุ่นในการบริหารสหกรณ์  
นายสุรศักด์ิ ขอเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการ เพิม่แผนการฝกึอบรมของกรรมการและสมาชิกเกี่ยวกบัเรื่อง 
 การลงทุน 
ท่ีประชุม -มีมตดิ้วยเสียงข้างมากอนมุัติแผนดําเนินงานและแผนฝกึอบรมสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

สมุทรสงคราม จํากัด ประจําปี 2566 
ประธาน -ในเรื่อง(ร่าง)งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจําปี 2566 ขอมอบนายชัชชัย ฉันทรัตนโชค ดําเนินการ

ในวาระนี ้
เหรัญญิก -ขอนําเสนอ(ร่าง)งบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจําปี 2566 ดังนี ้

งบประมาณรายจา่ย-รายได้ ประจ าปี 2565 
รายจ่าย   รวมทั้งสิ้น 12,528,442.03  บาท 
รายได ้   รวมทั้งสิ้น 41,198,085.07           บาท 
รายได้ มากกว่ารายจ่าย เป็นจํานวนเงิน 28,669,643.04  บาท 

 (ร่าง)งบประมาณรายจา่ย-รายได้ ประจ าปี 2566 

หมวดรายจ่าย 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 

1. หมวดครุภัณฑ ์
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.2 ครุภัณฑ์สํานักงาน 
1.3 ครุภัณฑ์สํานักงาน (แห่งใหม่) 
1.4 สิทธิประโยชน์ซอฟต์แวร์ 
1.5 ค่าโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

รวม 

 
30,000.00 

100,000.00 
0.00 

10,000.00 
840,000.00 
980,000.00 

 
4,450.00 
8,950.00 

0.00 
0.00 
0.00 

13,400.00 

 
30,000.00 
50,000.00 

1,500,000.00 
30,000.00 

840,000.00 
2,450,000.00 

 
-ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน 1 เคร่ือง และอุปกรณ์ 
-ครุภัณฑ์สํานักงาน 
-ครุภัณฑ์สํานักงาน(แห่งใหม่) 
-ติดตั้ง Windows 10 และ Antivirus ลิขสิทธิ์ 
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

2. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2.1 ค่าก่อสร้างสํานักงาน 
                     รวม 

 
10,000,000.00 
10,000,000.00 

 
2,662,000.00 
2,662,000.00 

 
21,000,000.00 
21,000,000.00 

 
-ค่าก่อสร้างสํานักงานแห่งใหม่ 
 

3. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
3.1 หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 
3.1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 
        เงินเดือนรักษาการ/ผู้จัดการ 
 
3.1.2 เงินประจําตําแหน่ง 
3.1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
3.1.4 บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 
3.1.5 ค่าเคร่ืองแต่งกายเจ้าหน้าท่ี 
 
                     รวม                                        

 
 

1,150,680.00 
583,740.00 

 
48,000.00 
70,200.00 

211,570.00 
24,000.00 

 
2,088,190.00 

 
 

1,137,240.00 
578,220.00 

 
12,000.00 
34,480.00 

211,570.00 
4,000.00 

 
1,977,510.00 

 
 

1,208,760.00 
617,220.00 

 
12,000.00 
70,200.00 

254,830.00 
24,000.00 

 
2,187,010.00 

 
 
-เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 4 อัตรา (ตามบัญชี) 
-เงินเดือนรักษาการ/ผู้จัดการ 1 อัตรา  
(ตามบัญชี) 
-เงินประจําตําแหน่ง 1 ตําแหน่ง 
-สมทบจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ร้อยละ 5 
-จ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีเมื่อออกจากงาน 
-เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 4 อัตรา รักษาการ/ผู้จัดการ
1 อัตรา 

 
 
 
 
 

หมวดรายจ่าย... 
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หมวดรายจ่าย 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 

3.2 หมวดค่าตอบแทน 
3.2.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหักเงิน 
 
3.2.2 ค่าเบี้ยประชุม 
3.2.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 
 
3.2.4 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 
 
3.2.5 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 
3.2.6 ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม 
3.2.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
       ก่อสร้างฯ 

รวม 

 
43,000.00 

 
300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
30,000.00 

 
499,000.00 

 
43,000.00 

 
254,700.00 
36,000.00 

 
50,000.00 

 
5,000.00 

26,300.00 
0.00 

 
415,000.00 

 
43,000.00 

 
300,000.00 
36,000.00 

 
55,000.00 

 
5,000.00 

30,000.00 
30,000.00 

 
499,000.00 

 
-ค่าตอบแทนผู้ทําหน้าท่ีหักเงินเดือนสมาชิกตาม   
 หน่วยต่างๆ 
  
-เบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ 
-จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
(-ร้อยละ  0.0036 ของทุนดําเนินการ) 
-จ่ายค่าตอบแทน/ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สอบบัญชี  
 ตามข้อบังคับฯ 
-จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ 
-จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ 
-จ่ายตามระเบียบพัสดุ 

3.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 
3.3.1 ค่าโทรศัพท์ 
3.3.2 ค่าอินเตอร์เน็ต 
 
3.3.3 ค่าบริการ Cloud Platform  
       Services 
3.3.4 ค่าไฟฟ้า 
3.3.5 ค่าน้ําประปา 
3.3.6 ค่าไปรษณีย์ 
3.3.7 ค่าภาษีท่ีดิน 

รวม 

 
20,000.00 

  18,000.00 
 

0.00 
 

75,000.00 
3,000.00 

20,000.00 
0.00 

136,000.00 

 
30,356.90 

0.00 
 

0.00 
 

75,526.28 
2,118.60 

12,681.00 
0.00 

120,682.78 

 
30,000.00 
18,000.00 

 
90,000.00 

 
100,000.00 

3,000.00 
20,000.00 
35,000.00 

296,000.00 

 
-จ่ายค่าโทรศัพท์ 
-ค่าอินเตอร์เน็ตสํานักงานและเชื่อมต่อระบบ  
 โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
-ค่าบริการ Cloud platform Services  
  7,500 X12 เดือน 
-จ่ายค่าไฟฟ้าสํานักงาน 
-จ่ายค่าน้ําประปาสํานักงาน 
-จ่ายค่าส่ง EMS, ค่าแสตมป์, ค่าลงทะเบียน  
-จ่ายค่าภาษีท่ีดินของสหกรณ์ 
 

3.4 หมวดค่าวัสดุ 
3.4.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 
3.4.2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
3.4.3 ค่าวัสดุสํานักงาน 

รวม 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
108,570.15 
13,144.00 
5,822.00 

127,536.15 

 
120,000.00 
20,000.00 
10,000.00 

150,000.00 

 
-ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์   
-ของใช้ในสหกรณ์ อุปกรณ์ทําความสะอาด 
-ค่าวัสดุอื่นๆ ท่ีไม่ได้กําหนดไว้ 

3.5 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับครุภัณฑ์และอุปกรณ์  
3.5.1 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
3.5.2 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ 
 
3.5.3 ซอฟต์แวร์ (สิทธิการใช้โปรแกรม 
        ตัดจ่าย)        

รวม 

 
80,000.00 
20,000.00 

  
    260,000.00 

 
360,000.00 

 
24,468.48 

0.00 
 

0.00 
 

24,468.48 

 
80,000.00 
20,000.00 

 
260,000.00 

 
360,000.00 

 
-ตัดค่าเสื่อมครุภัณฑ์ 
-ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ฯ ได้แก่   
 Windows 10 และ Antivirus  
-โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ ราคา 
1,200,000.00 บาท ตัดจ่าย 5 ปี ร้อยละ 20 

3.6 หมวดค่าใช้สอย 
3.6.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ/ค่าอบรม/สัมมนา 
 
 
 
3.6.2 ค่ารับรอง/ของท่ีระลึก 
3.6.3 ค่าศึกษาดูงาน/การจัดโครงการ 
 
3.6.4 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา 
3.6.5 ค่าทําความสะอาด 
 
3.6.6 ค่าบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

 
61,339.00 

 
 
 

180,281.00 
44,642.65 

 
7,497.00 

30,000.00 
 

39,162.55 

 
150,000.00 

 
 
 

100,000.00 
500,000.00 

 
20,000.00 
30,000.00 

 
50,000.00 

 
-เป็นค่าลงทะเบียน เบี้ยเลี้ยงพาหนะ 
 ค่าท่ีพักและอื่นๆ ในการอบรม/สัมมนา  
 ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าท่ี และสมาชิก 
 หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
-ค่ารับรองคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง 
-การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายในการจัด  
 กิจกรรมตามโครงการ 
-เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
-ค่าจ้างเหมาบุคคลทําความสะอาดสํานักงาน   
 รายเดือนๆละ 2,500 บาท 
-ค่าเช่าเหมาบริการเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

DataComP
Typewriter
หมวดรายจ่าย...
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หมวดรายจ่าย 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ขอต้ัง จ่ายจริง ขอต้ัง 

3.6.7 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 
 
3.6.8 ค่าประชุมใหญ่วิสามัญ 
3.6.9 ค่าดูแลระบบ 
3.6.10 ค่าดูแลระบบเว็บไซต์ 
 
3.6.11 ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา 
 
 
3.6.12 ค่าเช่าตึกสํานักงาน(ชั่วคราว) 
                    รวม 

750,000.00 
 

0.00 
180,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 

 
 

240,000.00 
2,070,000.00 

676,089.00 
 

0.00 
24,000.00 
8,105.00 

 
25,000.00 

 
 

0.00 
1,096,116.20 

900,000.00 
 

300,000.00 
24,000.00 
10,000.00 

 
40,000.00 

 
 

0.00 
2,124,000.00 

-เป็นค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ ค่าเดินทาง  
 ค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง วัสดุต่างๆ 
-ค่าประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับ 
-ค่าดูแลระบบโปรแกรมสอ.มอ  
-จัดจ้างสมาชิกหรือบุคคลภายนอกดูแลเว็บไซต์ 
 สหกรณ์ 
-เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาในการจัดทําเอกสาร 
 และบัญชี ในช่วงกลางปี/สิ้นปี และกรณีมีงาน 
 เร่งด่วน หรือมีความจําเป็น 
 

3.7 หมวดดอกเบี้ย 
3.7.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
 
3.7.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมแหล่งต่างๆ 
 

รวม 

 
10,000,000.00 

 
4,000,000.00 

 
14,000,000.00 

 
8,065,515.05 

 
620,260.02 

 
8,685,775.07 

 
13,000,000.00 

 
4,000,000.00 

 
17,000,000.00 

 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งหรือสถาบันทาง
การเงินต่างๆ 
 

3.8 หมวดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
3.8.1 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
3.8.2 ค่าบริการ KTB Corporate Online 
3.8.3 ค่าเบี้ยประกันภัย 
3.8.4 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป (อื่น)  

รวม 

 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
2,089.00 
4,000.00 
2,563.60 

72,610.75 
81,353.35 

 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
50,000.00 
80,000.00 

 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก  
-จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
-จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากแหล่งหรือสถาบันทาง
การเงินต่างๆ 
 

รวมค่าใช้จ่ายทุกหมวด  19,383,190.00 12,528,442.03 22,696,010.00  
หมายเหตุ หากมีความจําเป็นและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกให้ถัวจ่ายกันได้ทุกหมวด ยกเว้น หมวดครุภัณฑ ์และหมวดทีด่ินและ
สิ่งก่อสร้าง 

หมวดรายได้ 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

เหตุผลและความจ าเป็น 
ขอต้ัง รับจริง ขอต้ัง 

1. ดอกเบี้ยรับ 
 
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 
 
 
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
4. รายได้อื่น 

38,000,000.00 
 

5,000.000.00 
 
 

 
5,000.00 

20,000.00 

37,327,807.93 
 

3,834,910.96 
 
 
 

4,200.00 
31,166.18 

40,000,000.00 
 

7,000,000.00 
 
 
 

3,000.00 
30,000.00 

 

-รับดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิก ดอกเบี้ย  
 เงินฝากจากธนาคาร และชุมนมุสหกรณ์ฯ 
-เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย จํากัด  
-เงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
 สาธารณสุขไทย จํากัด 
-รับจากสมาชิกสมัครเข้าใหม่ 
-ค่าปรับสมุดหาย 
-ค่าธรรมเนียมการถอนเงินฝาก 
-เงินเฉลี่ยคืนจากชุมนมุสหกรณ์ฯ 

รวม 43,025,000.00 41,198,085.07 47,033,000.00  

ท่ีประชุม -มีมตดิ้วยเสียงข้างมากอนมุัติงบประมาณรายจ่าย-รายได้ ประจําปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  

 
 

4.7 การพิจารณา... 
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4.7 การพิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ  
  คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประธาน  -ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 
  พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อกําหนดการนําเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนหรือ
  ลงทุนอย่างอื่นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มาก
 ยิง่ข้ึน โดยยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
 เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และออกประกาศ ณ วันที่ 
 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ไว้
 ดังต่อไปนี ้ 
  ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร

     เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง

              สถาบันเงินฝากประกันชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

     เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง 
     สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้น้ันได้รับการจัดอันดับ
     ความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความ 
     เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัทจัดอันดับ 
     ความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
     และอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง  
          พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อ 4 การนําเงินไปฝากหรอืลงทุน ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์และต้อง
  ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

 ข้อ 5 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ 
  สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อน
  วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  
  สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติ อีกทั้งเพื่อก่อให้เกดิความคล่องตวั 
  สะดวก รวดเร็วและเกิดผลตอบแทนในการลงทุนสูงสุด คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนอ 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัตใิห้ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์สามารถนําเงินไปฝากหรือ 
  ลงทุนได้ตามข้อ 3 และข้อ 4 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
  ดังกล่าว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากอนมุัติให้คณะกรรมการดําเนินการ นาํเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
4.8 การพิจารณา... 
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4.8 การพิจารณาอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกันของสหกรณ์         
  ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ประจ าปี 2566 
ประธาน -ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563 ข้อ 18 กําหนดว่า

“ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน สําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นสมควร
แก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์    
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมสําหรับปีใด 
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง” โดยในปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด ได้รับการอนุมัติและเห็นชอบ ในการกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน
ในวงเงิน 600,000,000 บาท (-หกร้อยล้านบาทถ้วน-) ทั้งนี้เพื่อบริการ แก่สมาชิก เช่น การจัด-
กิจกรรมตามโครงการ การจัดสวัสดิการ  การรักษาสภาพคล่องในเรื่อง การถอนเงินฝาก การให้กู้
เงินกู้ประเภทต่างๆ แก่สมาชิก  
-และอ้างถึง ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2561 โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์ให้ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป 
คือ ให้ถือใช้วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้วรวมกับทุนสํารองของ
สหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้าย ก่อนวันประชุมใหญ่ ซึ่งปัจจุบั น ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2565 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นรวมกับ ทุนสํารอง จํานวน 456,158,474.95 บาท (ทุนเรือน
หุ้น จํานวน 421,136,180.00 บาท  ทุนสํารอง จํานวน 35,022,294.95 บาท) ดังนั้นสามารถ
กําหนดได้ จํานวน 684,237,712.43 บาท   
-ในการนี ้คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 41 จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 
เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน ประจําปี 2566 ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม
จากธนาคาร และสถาบันการเงินอืน่ๆ ภายนอกได้ ในวงเงินไม่เกิน 600,000,000 บาท  (-หกร้อย
ล้านบาทถ้วน-) 
-ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะเสนอจํานวนวงเงินเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เชิญสมาชิกเสนอ และ
ร่วมกัน พิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2566 ต่อไป
ด้วยครับ 

ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด                                                                                                             
  กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน ประจําปี 2566 ไม่ เกิน 600,000,000.00 บาท        
  (-หกร้อยล้านบาทถ้วน-)  

4.9 การพิจารณา(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
  พ.ศ. 2565 
ประธาน  -ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ได้มีการ
  ประชุมครั้งที่ 13/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 และได้มีมติเห็นชอบให้
  แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด (ทั้งฉบับ) ตามร่างของ     
  กรมเสริมสหกรณ์ โดยมอบหมายให้ นายวชิรพล รัตนไพศาล เป็นผู้นําเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดัง
  (ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ที่นําส่งสมาชิกและประชาสัมพันธ์ทาง Website ของสหกรณ์ 
นายวชิรพล -ขอเสนอ(ร่าง)ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2565 ดังนี ้

DataComP
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ข้อความเดิม...
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2563 (ครั้งที่ 1/2563) ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด เมื่อ วันที่  15 
สิงหาคม พ.ศ. 2563 ให้แก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด  เสียทั้งหมดและให้ใช้
ข้อบังคับฉบับนี้แทน ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มี
ความดังนี้ 

ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563”   

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียน และให้ยกเลิกข้อบัง คับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จํากัด ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2563 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

ตามมติ ขอ งที่ ป ร ะ ชุม ใ หญ่ สหก ร ณ์ออมทรัพ ย์ ส าธ าร ณสุ ข
สมุทรสงคราม จํากัด เมื่อวันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิก
ข้อบั ง คับสหกรณ์เสียทั้ งหมดและให้ ใ ช้ ข้อบั ง คับฉบับนี้ แทนซึ่ ง           
นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความดังนี้ 

 
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

สมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2565”   
ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด

ทะเบียนให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้
บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากดั 
พ.ศ. 2563 
หมวดที่ 1 

ช่ือ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานและตราสหกรณ์ 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภท ที่ตั้งสํานักงานและตราสหกรณ์ 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 
Samutsongkhram Public Health Savings and Credit  
Cooperative Limited 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 31 ซอยบางประจัน ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 ท้องที่
ดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากดั 
พ.ศ. 2565 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานและตราสหกรณ์ 
ข้อ 1 ช่ือ ประเภท ที่ตั้งสํานักงานและตราสหกรณ์ 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด 
Samutsongkhram Public Health Savings and Credit  
Cooperative Limited 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ที่ตั้งสํานักงาน เลขที่ 31 ซอยบางประจัน ตําบลแม่กลอง อําเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000 ท้องที่
ดําเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
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สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการ
อําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลา   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์ 
ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปมือประสานกัน อยู่ภายใต้สัญลักษณ์งูเขียวสองตัวพันคบเพลิง 
หมายถึง ความร่วมมือ   ในการดําเนินกิจการของชาวสาธารณสุข อยู่ใน
วงกลมซ้อนกันสองวง และรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสหนึ่งรูป ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

วงกลมวงใน หมายถึง การดําเนินกิจการอยู่ภายในกรอบระเบียบของ
สหกรณ์ 

วงกลมวงนอก หมายถึง การดําเนินกิจการอยู่ภายในกรอบข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั หมายถึง การดําเนินกิจการภายในกรอบของ พ.ร.บ.
สหกรณ์, กฎกระทรวง, ข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสํานักงานได้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่
สํานักงานของสหกรณ์เดิม สํานักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการ
อําเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 

ตราของสหกรณ์ 
ตราของสหกรณ์มีรปูลักษณะ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปมือประสานกัน อยู่ภายใต้สัญลักษณ์งูเขียวสองตัวพันคบเพลิง 
หมายถึง ความร่วมมือ   ในการดําเนินกิจการของชาวสาธารณสุข อยู่ใน
วงกลมซ้อนกันสองวง และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งรูป ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 

วงกลมวงใน หมายถึง การดําเนินกิจการอยู่ภายในกรอบระเบียบของ
สหกรณ์ 

วงกลมวงนอก หมายถึง การดําเนินกิจการอยู่ภายในกรอบข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั หมายถึง การดําเนินกิจการภายในกรอบของ พ.ร.บ.
สหกรณ์, กฎกระทรวง, ข้อกําหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดท่ี 2 

วัตถุประสงค์ และอ านาจกระท าการ 
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วน 
แห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 

(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีพ 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน  ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
ชุมชน 

หมวด  2 
วัตถุประสงค์และอ านาจกระท าการ 

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วน
แห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
สมาชิก 

 (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
 (4) จัดหาทุนและบริการสินเช่ือเพื่อการประกอบอาชีพและการ

ดํารงชีพ 
 (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

 (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
และชุมชน 

 
 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 3. อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีอํานาจกระทําการดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือนิติบุคคล ตามข้อ 10 

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
 

ข้อ 3 อ านาจกระท าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้
สหกรณ์มีอํานาจกระทําการดังต่อไปนี้ 

(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือนิติบุคคล ตามข้อ 10 

(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
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(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก 

หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน  
( 10 )  ฝ ากหรื อล งทุ นอย่ า งอื่ นตามกฎหมาย และตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะสงเคราะห์แก่สมาชิก 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตาม

สมควร 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงาน

ของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ
หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ 
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย 
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้เกิดความสะดวก 
หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
( 10 )  ฝ ากหรื อล งทุ นอย่ า งอื่ นตามกฎหมาย และตามที่

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะสงเคราะห์แก่สมาชิก 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวตาม

สมควร 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงาน

ของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด 
(15) กระทําการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธ์ิ
หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ 
โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย 
จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 4. ท่ีมาของทุน สหกรณ์หาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงิน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร

การเงินอย่างอื่น 
(4) สะสมทุนสํารอง และทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 

หมวด 3 
ทุน 

ข้อ 4 ท่ีมาของทุน  สหกรณ์อาจหาทุน เพื่ อดํ า เนินงานตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
(3) กู้ยืมเงินหรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  
 
(4) สะสมทุนสํารอง และทุนอื่นๆ 
(5) รับเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้  

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
หุ้น 

ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้น
ละสิบบาท 

หุ้น 
ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จํากัดจํานวน มีมูลค่าหุ้น

ละสิบบาท 

 

ข้อ 6. การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของ
ตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินได้รายเดือน ตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และให้หมายถึง บําเหน็จรายเดือน บํานาญ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ 
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวน
หุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด  

สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่า

หุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ทีส่มาชิกผูกพนัต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์
ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

ข้อ 6 การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชําระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่
เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจํานวนเงินได้รายเดือนของ
ตน ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

เงินได้รายเดือน ตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจํา และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจํา ซึ่งสมาชิกได้รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัด และให้หมายถึง บําเหน็จรายเดือน บํานาญ ตาม
กฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กําหนด
ไว้ ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเมื่อใดก็ย่อมทําได้ 
โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ แต่จํานวน
หุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด  

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่า

หุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ทีส่มาชิกผูกพนัต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์
ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 7. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้
ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจําเดือนนั้นๆ ทุกเดือน หรือตามที่สหกรณ์กําหนด  

เมื่อสมาชิกมีคําขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้น ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทําให้ไม่
สามารถชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการดําเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชําระค่า
หุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

ข้อ 7 การช าระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้
ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน
ประจําเดือนนั้น ๆ ทกุเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่
โอนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้น 
นําเงินสง่สหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
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นายสุรศักด์ิ -ขอเสนอแก้ไขข้อ 7  
 จากเดิม 
 “ข้อ 7 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกทีเ่กษียณอายุ หรือ 
 สมาชิกที่โอนย้ายสงักัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหกัรายได ้ให้สมาชิกรายนั้นนําเงินส่งสหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน” 
 แก้ไขเป็น 
 “ข้อ 7 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนน้ัน ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกทีเ่กษียณอายุ หรือ 
 สมาชิกที่โอนย้ายสงักัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหกัรายได ้ให้สมาชิกรายนั้น   นําเงินส่งสหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน หรอืกรณีสมาชิกที่โอนย้ายให้สหกรณ์สง่หนังสือเรียกเกบ็การชําระค่าหุ้นรายเดือนไปยงั  
 ต้นสังกัดสมาชิกทีส่มาชิกโอนย้ายไป” 
ท่ีประชุม -มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก (เห็นชอบ 207 เสียง ไม่เหน็ชอบ 46 เสียง) ให้แก้ไขข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ดังนี้ 
 “ข้อ 7 การชําระค่าหุ้นรายเดือน การชําระค่าหุ้นรายเดือนนัน้ ให้ชําระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจําเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกทีเ่กษียณอายุ หรือ 
 สมาชิกที่โอนย้ายสงักัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหกัรายได ้ให้สมาชิกรายนั้น   นําเงินส่งสหกรณ์ภายในวันสิ้นเดือน หรอืกรณีสมาชิกที่โอนย้ายให้สหกรณ์สง่หนังสือเรียกเกบ็การชําระค่าหุ้นรายเดือนไปยงั  
 ต้นสังกัดสมาชิกทีส่มาชิกโอนย้ายไป” 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 8. การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่

น้อยกว่า 240 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท     
(ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือไม่อยู่ใน
ฐานะผู้คํ้าประกัน จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ข้อ 8 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชําระเงินค่าหุ้นไม่
น้อยกว่า 240 เดือน หรือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่า 500,000 บาท     
(ห้าแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือไม่อยู่ใน
ฐานะผู้คํ้าประกัน จะงดชําระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจํานวนการถือ
หุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

 

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่
สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจ านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจํานวนหุ้นที่
สมาชิกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ 

 

หมวดท่ี 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ 
หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่นๆ       
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ 
หรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของนิติบุคคลนั้น เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกําหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝาก และอื่นๆ      
ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
การให้เงินกู ้

ข้อ 11. การให้เงินกู ้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ 

ประเภทและจํากัดแห่งเงินกู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้
เงินกู้ การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้ เงินกู้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะ

พิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก
แล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้อง
เสนอคําขอกู้ตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

การให้เงินกู ้
ข้อ 11 การให้เงินกู ้ สหกรณ์อาจใหเ้งินกู้แก ่

(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อื่น  
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
ข้อกําหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ 

ประเภทและวงเงินให้กู้ หลักประกันสําหรับเงินกู้ ลําดับแห่งการให้เงินกู้ 
การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดชําระหนี้ การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้  การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมด้านสินเช่ือหรือการให้เงินกู้  และอื่นๆ ให้
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดําเนินการจะ
พิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก
แล้ ว  ต า ม ร ะ เ บี ย บข อ ง ส ห ก ร ณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก                 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้อง
เสนอคําขอกู้ตามแบบ และระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภท
ใดๆ จะให้ ได้แต่ เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของ
สมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 

ข้อ 12 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภท  
ใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดําเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของ
สมาชิกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 13. ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตาม

ประเภทดังต่อไปนี้ 
(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ

อันจําเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการ
อาจให้เงินกู้เพื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับ
ใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้ เ งินกู้ เพื่ อส่ ง เส ริมฐานะความมั่นคง  หรือ เพื่ อการ
เคหะสงเคราะห์ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้
ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้  ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13 ประเภทแห่งเงินกู้  สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตาม
ประเภทดังต่อไปนี ้

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุ
อันจําเป็นรีบด่วน และมีความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดําเนินการ
อาจให้เงินกู้เพื่อเหตุน้ันได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสําหรับ
ใช้จ่ายเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดําเนินการ
อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้ เ งินกู้  เพื่ อส่ง เสริมฐานะความมั่นคง หรือ เพื่ อการ
เคหะสงเคราะห์ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้
ต้องระบุวัตถุประสงค์แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่อนไข
และวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 14. ดอกเบ้ียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่
ให้แก่สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น ในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 14 ดอกเบ้ียเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่
ให้แก่สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น ในอัตราตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

 

ข้อ 15.  การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเงินกู้  ให้
คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่ อคณะกรรมการ
ดําเนินการ  เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ 
เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันท ีโดยมิพักตอ้ง
คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า 

ข้อ 15 การควบคุมหลักประกัน และการเรียกคืนเ งินกู้  ให้
คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการ  เห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ 
เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันท ีโดยมิพักตอ้ง
คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า 

 

 

 

DataComP
Typewriter
ข้อความเดิม...



- 64 - 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิด

ความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้

รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสาม
คราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวใน
วรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ้าประกัน   
ร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกันชําระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้
ประเภทนั้นๆ 

(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการ ว่าผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิด

วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้

รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา
ถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

ในกรณีที่ผู้คํ้าประกันจะต้องรับผิดชําระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวใน
วรรคก่อน และไม่สามารถชําระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้คํ้าประกัน    
ร้องขอ คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้คํ้าประกันชําระเป็นงวด
รายเดือนจนครบจํานวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจํานวนงวดสําหรับเงินกู้
ประเภทนั้นๆ 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน  
ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกจาก
ราชการ หรืองานประจาํตามข้อ 32 (2) จะต้องแจ้งเป็นหนังสอืให้สหกรณ์
ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
(เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 44) 

ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ผู้กู้หรือผู้คํ้าประกัน  
ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ 
หรืองานประจําตามข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ 
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่
กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่) 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    

ข้อ 17. การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์  เงินของสหกรณ์นั้น 
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์
สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ 
ดังต่อไปนี้    

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่น 
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง

การเงินแก่สหกรณ์ 
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันอาจทําให้เกิดความ

สะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

(7) ฝากหรือลงทนุตามที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
กําหนด 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้น

สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด โดยให้คํานึงถึงความ
มั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน 
ข้อ 18. วงเงินกู้ยืม หรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนด

วงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควร
แก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้
ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรอืการคํ้าประกันสาํหรบัปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม
หรือการคํ้าประกันเดิมไปพลางก่อน 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 
ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กําหนด

วงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและ
สมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้อง เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กํ าหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจาก          
นายทะเบียนสหกรณ์ 
 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 19. การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือ

ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็น
ทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการคํ้าประกันประจําปี
ตามข้อ 18 

ข้อ 19 การกู้ยืมเงิน หรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือโดยวิธีอื่นใด สําหรับใช้เป็นทุนดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเหน็สมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่
ภายในวงเงินการกู้ยืม หรือการคํ้าประกันประจําปีตามข้อ 18 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผล

ผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้
เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้    
การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และ    
ในนิติกรรมอื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ       
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  หรือเหรัญญิก หรือผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายไม่น้อยกว่าสามคน 

การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน
ข้างบนน้ี จะต้องลงลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่งในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้ยืม เช็ค ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของ
สหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 
ข้อ 20 การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผล

ผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกําหนดไว้
เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับ
เงินกู้ การจํานองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จํานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ 
และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ หรือ เหรัญญิก หรือผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายไม่น้อยกว่าสามคน 

(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทั้งปวง นอกจากที่กล่าว
ไว้ใน(1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสําคัญด้วย 

 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

 

ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการต้อง
ดําเนินการในทางอันสมควรเพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
เรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทําที่สํานักงานของสหกรณ์
เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอันจําเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณากําหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตาม

แบบ และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ถูกต้องตามความเป็น
จริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงาน
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ ให้บันทึกรายการในวันที่เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มี
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น   

การลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
งบการเงินประจําปีต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์

กําหนด 
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของ 

ทุกปี 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์  คณะกรรมการดําเนินการมีหน้าที่ทํา
บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด และเก็บรักษา
บัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สํานักงานสหกรณ์ภายใน
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงนิสดของสหกรณ์ในวันที่
เกิดเหตุน้ัน สําหรับเหตุอื่นทีไ่ม่เกีย่วกับกระแสเงินสด ให้บันทึกรายการใน
สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น  
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

 
 
ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจําปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์

ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชี
กําไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม ของ
ทุกปี 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 23.  การเสนองบการเงินประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ ให้
คณะกรรมการดําเนินการเสนองบการเงินประจําปี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบแล้ว เพื่อพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อย     
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

ให้คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ และงบการเงินประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 

 

ข้ อ  23 ก า ร เ ส นอ งบกา ร เ งิ นปร ะจ า ปี ต่ อ ท่ีป ร ะ ชุ ม ให ญ่ 
คณะกรรมการดําเนินการต้องนําเสนองบการเงินประจําปี ซึ่งผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบแล้ว เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลการ
ดําเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงิน
ประจําปี  และส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบการเงินประจําปี             
ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ให้สหกรณ์ส่งสําเนางบการเงินประจําปีที่เสนอในที่ประชุมใหญ่นั้นไป

ยังสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ก่อนวัน
ประชุมใหญ่ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  

ให้ส่งสําเนารายงานประจําปีกับงบการเงินประจําปีไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ 
งบการเงินประจําปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 
 
 
 
 
อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงาน 

งบการเงินประจําปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ ณ สํานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก ขอตรวจดูได้โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 24. ทะเบียน และเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ 
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน ให้สหกรณ์รายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
 
 
 
สมา ชิกอ าจขอตร วจดู เ อกสาร ดั งก ล่ าว ในวรรคก่ อน ได้  ณ      

สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียน
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดการก่อน 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดทําทะเบียน
สมาชิก ทะเบียนหุ้นซึ่งทะเบียนดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีช่ือ เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเกี่ยวกับการ
ถือหุ้นของสมาชิก และจัดทําสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ การประชุมคณะกรรมการอื่น ตลอดจน
ทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

สหกรณ์ต้องส่งสาํเนาทะเบยีนสมาชิกและทะเบยีนหุ้นแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียน 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือ
ทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ 
สํานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทํางาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียน
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจาก
ผู้จัดการก่อน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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การตรวจสอบบัญชี และก ากับดูแลสหกรณ์ 

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

การตรวจสอบบัญชี และก ากับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการ

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตาม
ระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด โดยผู้ สอบบัญชี           
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

 

ข้อ 26. การก ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอํานาจออกคําสั่งเป็น
หนังสือ  ให้คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ มาช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และมีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ได ้

ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอํานวยความสะดวกให้
ความช่วยเหลือ และให้คําช้ีแจงแก่ผู้ปฏิบัติการตามสมควร 

ข้อ 26 การก ากับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ  
คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับ
คําสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย ให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามา
ตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทํางานของสหกรณ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคําสั่งและอํานวย
ความสะดวกให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งให้คําช้ีแจงตามสมควร 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 27. การส่งรายการ หรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ หรือ
รายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบ 
และระยะเวลาที่หน่วยงานน้ันกําหนด 

ข้อ 27 การส่งรายการ หรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการ หรือ
รายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงานที่กํากับดูแลตามแบบ 
รายการและระยะเวลาที่หน่วยงานน้ัน หรือตามที่กฎหมายกําหนดไว้ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ก าไรสุทธิประจ าปี 

ข้อ 28. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี และได้ปิด
บัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ในอัตราร้อยละหนึ่งของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
สามหมื่นบาท ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน ที่ประชุม
ใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 
 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
สําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผล
ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ชําระหนี้ที่เกิดข้ึนจากการกระทําของตนเอง  

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง     
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) 

 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
ข้อ 28 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิด

บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว 
ปรากฏว่าสหกรณ์มีกําไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

กําไรสุทธิประจําปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่
ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกิน
อัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง    
ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลสําหรับปีใดด้วยจํานวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสําหรับปีนั้น ก็ต้องไม่
เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

ในการคํานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชําระต่อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน มีระยะเวลาสําหรับคํานวณเงินปันผล
ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน 
สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทําไว้
กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้สหกรณ์ มิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกําไรสุทธิ  

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ง    
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามทีม่ีอยู่ในวันสิน้ปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงิน   
ปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น
ตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 

(5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไร
สุทธิ  

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ ทุน

สาธารณประโยชน์น้ี  ให้สหกรณ์สะสมไว้สําหรับใช้จ่ายตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(6) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ
ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 

(7) เป็นทุนเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ     

(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงานหรือกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
 
 
(7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(8) เป็นทุนเพื่อจัดต้ังสํานักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ 
(9) กําไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และ
ให้กําหนดระเบียบสําหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ   

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29. ท่ีมาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 

แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้
มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้น 
เป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 

อนึ่ง จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการ
เรียกร้องจนพ้นกําหนดอายุความก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ
ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

ทุนส ารอง 
ข้อ 29 ท่ีมาแห่งทุนส ารอง นอกจากจัดสรรจากกําไรสุทธิตามข้อ 28 

แล้ว บรรดาเงินอุดหนุน หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้
มิได้กําหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นําเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นสมทบ
เป็นทุนสํารองของสหกรณ์ 

จํานวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้อง
จนพ้นกําหนดอายุความก็ให้สมทบจํานวนเงินน้ันเป็นทุนสํารอง 

กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะ
ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่า
รายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้น้อยลงก็ดี หรือปรากฏว่า
จํานวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจํานวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 30. สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดย
ส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็
ไม่ได้ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนที่เกิดข้ึน หรือ
เพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยก
จากสหกรณ์เดิม 

ข้อ 30 สภาพแห่งทุนส ารอง ทุนสํารองย่อมเป็นของสหกรณ์โดย
ส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็
ไม่ได้ 

ทุนสํารองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบัง
เกิดข้ึน หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนสํารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จด
ทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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หมวดท่ี 5  
สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ 
(1) ผู้ที่มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้

ชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ชําระค่าหุ้น

ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

หมวด 5  
สมาชิก 

ข้อ 31 สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้ คือ ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ ที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกได้ชําระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสญัชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ ดังนี้       

ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม       

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ 
ค. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือข้าราชการบํานาญ หรือ

ลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคย
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ง. เป็นพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงาน    ในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสญัชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา สังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา
ของกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม     

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  
ค. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือข้าราชการบํานาญ หรือ

ลูกจ้างประจําที่รับบําเหน็จรายเดือนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เคย
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  

ง. เป็นพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่
ปฏิบัติงานในจังหวัดสมุทรสงคราม  

จ. เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

ฉ. สมาชิกสมทบ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
สมุทรสงคราม  

 
 

 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ให้กู้ยืม 

ช.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา ที่ปฏิบัติงานในหน่วย
บริก ารสาธารณสุ ขขององค์กรปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิน ในจั งห วัด
สมุทรสงคราม 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 

-แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อรองรับการโอนย้ายของข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขไปการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 
37) ต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับอาวุโส/ระดับ
ชํานาญการหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํากว่า ระดับอาวุโส/ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือข้าราชการ
บํานาญ และลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือน ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้ตรวจสอบพิจารณาหลักฐานครบถ้วน
แล้วเห็นว่าผู้สมัคร  มีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็น
เป็นการสมควรรับ เ ข้า เป็นสมาชิกได้ ก็ ให้แจ้ งผู้ สมัครนั้น ชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน ให้
เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ 
เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณี
ดังว่าน้ีให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 

ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้ง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 
37) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือช่ือถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ 
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับอาวุโส/
ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่า ระดับอาวุโส/ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่า หรือ
ข้าราชการบํานาญ หรือผู้รับบําเหน็จรายเดือน ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าผู้สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้า
เป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชําระ
ค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้า
ใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุ
ใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอ       
ที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบัเข้าเป็นสมาชิก 
ในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก หรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ี ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้ เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้    
ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 35. สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือ

ช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้น
ตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิ  ใน
ฐานะสมาชิก 

(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนน 
(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ หรือ       

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งของ

สหกรณ์ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องค์กรที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่งดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

ข้อ 35 สิทธิหน้าท่ีในฐานะสมาชิก ผู้เ ข้าเป็นสมาชิกต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจํานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้
ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก 

 
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการหรือ         

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ ระเบียบ มติ 

คําสั่งของสหกรณ์ 
(ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องค์กรที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 36. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการใน

สังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ ไปยัง
สหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น 
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 36 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการใน
สังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่ง
ตั้งข้ึนในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และ
คณะกรรมการดําเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมี
ความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ ไปยัง
สหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ ให้สหกรณ์จัดการโอนเงินค่าหุ้น 
เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้
กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

 

ข้อ 37. การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (2) หากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 
ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก   อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้
เสร็จสิ้นแล้ว 

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์
เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
ซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 32 (3) หากประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดในข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 35 
ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้
เสร็จสิ้นแล้ว 

การรบัโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัตเิกี่ยวกับหนีส้ินที่มีอยู่ในสหกรณ์
เดิมนั้น ให้เป็นไปตามทีก่ําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 38. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และ   
ท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ 
ที่อยู่และสถานที่ปฏิบัติราชการ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ สัญชาติ และ   
ท่ีอยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ 
ที่อยู่และสถานที่ปฏิบัติราชการ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 39. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจทําหนังสือตั้งบุคคล
หนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน
อื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐานก็ได ้หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังกล่าวนี้ต้องทําตามลักษณะ
พินัยกรรม 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ให้ทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

 
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความใน 

วรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานการเป็นทายาทหรือเป็นผู้จัดการมรดก มา
แสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการ ว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 45 และข้อ 46 

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้ 
แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย   
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟูองคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจทํา     

หนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น 
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทําตามแบบ
ที่สหกรณ์กําหนด  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้วก็ต้องทําเป็นหนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้  

 
เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความใน 

วรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้น
มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็คืน
ให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่าเป็น
ทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจาํนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดในข้อ 
45 และข้อ 46  

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือ
ได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้ 
แสดงว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย   
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะ
จ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทําให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟูองคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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การขาดจากสมาชิกภาพ      

ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 44 สมาชิก
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32 ยกเว้นสมาชิกที่

เกษียณอายุ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา โดยไม่มีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพ      
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ 

เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอันกระทําโดยประมาท  
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 

(3) ที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไม่มีความผิด 
และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ 

(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับจึงให้ลาออก
จากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้และให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด้วย 

ข้อ 42 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันเงินกู้อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง
ความจํานง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดํา เนินการ และเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ
และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด้วย 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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ข้อ 42. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์

เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระ

รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(3) นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(5) ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น

เวลาถึงสองงวด หรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว 
สําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดข้ึนจากการกระทํา
ของตนเอง  

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผกูพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ 
หรือผู้คํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(7) จงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์หรือของที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด หรือประพฤติการใดๆ 
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทําให้
เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ 
ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะประชุม
นั้น ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
โดยให้ยื่นอุทธรณ์ผ่านคณะกรรมการดําเนินการ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบมติการให้ออก โดยมติของที่ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า  กึ่งหนึ่ง 
และให้ถือมติดังกล่าวเป็นที่สุด 

ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชําระค่าหุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน หรือขาดชําระ
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) นําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน สําหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
(4) เมื่อผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา

ถึงสองเดือนหรือ ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว 
สําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ   

 
(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัคร

เข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผกูพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ 
หรือผู้คํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ หรือประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทําให้เสื่อมเสยีต่อสหกรณ์หรือขบวนการ
สหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

 
เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ 

ดังกล่าวข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น       
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการหรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 43. การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่

สมาชิกออกจากสหกรณ์ให้คณะกรรมการดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออก
จากทะเบียนสมาชิก 

 
อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง

เกี่ยวข้องเพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือมีคําวินิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่เป็นที่สดุให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการดําเนินการถอน
ช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

อนึ่ง ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 44. สมาชิกท่ีโอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองาน
ประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย 
หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคํา
พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็น
สมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น 

สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ข้อ 41 สมาชิกท่ีโอน  หรือย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองาน
ประจ าโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชําระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อ
มีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่าน้ันอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

ข้อ 45. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ 
ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1), (2), (3) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของ
สมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้น
ปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น
ด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญม่ีมติให้จดัสรรกาํไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 45 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ ใน
กรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40(1), (2), (3) และ 
(5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้น
ของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ 
โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ

จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอนหรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจําตามข้อ 32 (2) โดยไม่มีความผิดนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เป็นพิเศษก็ได้ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (5), (6) 
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้าง
จ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในสี่สิบห้าวัน โดยไม่มี
เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลีย่คืนในปี
นั้น ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้  
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะ
ปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแล้ว นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ
คํานวณ เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปี
ต่อๆ ไปสหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่
ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออกจากงานประจําตามข้อ 
32 (3) โดยไม่มีความผิดน้ัน คณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้เป็น
พิเศษก็ได ้

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (4) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย
ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 (6) และ
(7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ยค้าง
จ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในสี่สิบห้าวัน โดยไม่มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิก
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและ      
เงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะ
ปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่
สมาชิกโดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมด หักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและ
หนี้สินทั้งสิ้นแล้ว นํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ
คํานวณ  

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ     
ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการ

จ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่ง
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 46 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการ
จ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกตามข้อ 45 นั้น ให้สหกรณ์หักจํานวนเงินซึ่ง
สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

ข้อ 47. กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึน การจัดกลุ่ม 
การประชุมกลุ่มกิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม  การเลือกตั้งจํานวน
กรรมการบริหารกลุ่ม การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

กลุ่มสมาชิก 
ข้อ 47 กลุ่มสมาชิก สหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกข้ึน การจัดกลุ่ม 

การประชุมกลุ่ม  กิจกรรมของที่ประชุมกลุ่ม การเลือกตั้งจํานวน
กรรมการบริหารกลุ่ม  การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของ

สหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตน
ถือ 

ความรับผิดเพ่ือหน้ีสินของสหกรณ์ 
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของ

สหกรณ์จํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตน
ถือ 

 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่
เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมี
ความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์  

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 49 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่
เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมี
ความประสงค์จะใช้บริการต่างๆ ของสหกรณ์เป็นการประจํา 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
(3) ก. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างรายวันของหน่วยงานใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ 
ข. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกที่ชอบด้วย

กฎหมาย 
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
 

ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ  
(3) ก. เป็นลูกจ้างช่ัวคราว หรือลูกจ้างรายวันของหน่วยงานใน

สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ 
ข. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิกที่ชอบด้วย

กฎหมาย 
(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
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(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณ์ 
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อืน่ที่มีวัตถุประสงค์ในการ

ให้กู้ยืมเงิน 

(5) เป็นผู้ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ 

(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น 

 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิก
สหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กําหนดในข้อ 50 และ
เป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้   ก็แจ้งให้ผู้สมัครได้ลงลายมือ
ช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามที่จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 51 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยให้ยื่นหลักฐาน
แสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตามข้อ 50 (3)  เมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กําหนดในข้อ 50 และเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้   
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชําระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ 

ข้อ 52 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 
บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ
สหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 ข้อ 53 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์
อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การชําระค่าหุ้น การแจ้งยอดจํานวนหุ้น และอื่น ๆ  ให้
เป็นไปตามความ ในข้อบังคับ หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สําหรับการถือหุ้น
เพิ่มให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ

และหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้

(1) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่ชําระ
แล้วทั้งหมด ที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น และมีความรับผิดเพียงไม่เกิน
จํานวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 

(2) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(3) กู้ยืมเงินไม่เกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของตนเองจาก

สหกรณ์ 
(4) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ และหรือระเบียบของ

สหกรณ์ 
(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องค์การที่เข็มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปน้ี 

(1) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรอืออกเสียง
ลงคะแนน 

(2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(3) เสนอหรือได้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 54 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ
และหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์   

(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
(3) สิทธิอื่นๆ ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ และหรือระเบียบของ

สหกรณ์ 
(ข) หน้าท่ีของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็น

องค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้

เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 
 
 
 

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) นับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
(3) เป็นกรรมการดําเนินการ 
(4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   

ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความ สามารถ 
(4) ต้องคําพิพากษาใหล้้มละลาย 
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 50 ยกเว้นข้อ 50 (3) ข. 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   
ข้อ 57 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ

ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมอืนไร้ความ สามารถ 
(3) ต้องคําพิพากษาใหล้้มละลาย 
(4) ต้องคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ําคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ

ความผิดอันกระทําโดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนญุาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบงัคับ ข้อ 50  
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบผู้
ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ หรือผู้คํ้าประกันอาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการ 
และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและเห็นว่าเปน็การชอบด้วย
ข้อบังคับจึงให้ลาออกจากสหกรณ์ได้            

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความ ในวรรคก่อน
ได้แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด้วย 

ข้อ 58 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ขอลาออกจากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจํานง เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได้ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการดําเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็น
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
ด้วย 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ

อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ

สหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ

ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ 

ข้อ 59 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคําสั่งของ
สหกรณ์ 

(2) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทําให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์  หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่าสมาชิก
สมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจาํนวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 57. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ 
ที่อยู่และสถานที่ปฏิบัติงาน ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 55 การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ ช่ือสกุล คํานําหน้าช่ือ สัญชาติ 
ที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้า วันนับแต่ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 58. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ

อาจทําหนังสือตั้งบคุคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่า
หุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้
แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทําตาม
ลักษณะพินัยกรรม 

 
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอน

ประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ
ในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็
คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนด
ในข้อ 59 และข้อ 60 

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกสมทบ
ตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยแนบสําเนาใบมรณบัตรของ สมาชิก
สมทบนั้นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเพื่อ
พิจารณา และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ภายใน
สี่สิบห้าวัน 

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผูร้บัโอนประโยชน์ ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือ
ไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟูองคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวน
เงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
ข้อ 56 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ

อาจทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงิน  
ค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดย
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่าน้ีให้ทํา
ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอน
ประโยชน์ที่ได้ทําไว้แล้ว ต้องทําเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรค
ก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความ
ในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล 
เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ังไว้ หรือถ้ามิได้ต้ังไว้ก็
คืนให้แก่บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า
เป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ตามข้อกําหนด
ในข้อ 60 และข้อ 61 

ให้ผู้ รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายในกําหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่สมาชิกสมทบ
ตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยแนบสําเนาใบมรณบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้นๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการ
พิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว ภายในสี่สิบห้าวัน 

ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทําให้สหกรณ์ถือ
ไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกําหนดอายุความฟูองคดี ให้สหกรณ์โอนจํานวน
เงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 59. การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก

ภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 
(1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์
ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์
จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาํหรบัปทีี่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
กําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวัน
ต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืน ค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (4) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5), 
(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้าง
จ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในสี่สิบห้าวัน  
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 60 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 
(1), (2), (4) และ (5) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วย
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นน้ัน ผู้มีสิทธิได้รับจะเรียก
ให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออก
นั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติ
ให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยน้ันสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวัน
ต้นปีนั้น คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 (3) 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 57 
(6)และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในสี่
สิบห้าวัน โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ

การจ่ายคืนค่าหุ้น  แก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี
จนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปี
ต่อๆไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปี
จนกว่าจะปิดบัญชีประจําปี และให้คํานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบ โดยนําทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือ และหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนํามาเฉลี่ยโดยใช้จํานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐาน
ในการคํานวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปี    
ต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคํานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบัน
ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กําหนดไว้ในข้อ 5 
จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

 

ข้อ 60. การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ 
ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หัก
จํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61 การหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์  
ในการจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น ให้สหกรณ์หัก
จํานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 61. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี
ที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

ข้อ 62 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี  
ที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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หมวด 7 

การประชุมใหญ่ 
ข้อ 62. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์นัดสมาชิกมา

ประชุมกัน เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดําเนินการ 

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดําเนินการเรียก
ประชุมปีละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 63 การประชุมใหญ่สามัญ การประชุมใหญ่สามัญปลีะหนึ่งครั้ง 
ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 63. การประชุมใหญ่วิสามัญ  คณะกรรมการดําเนินการจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมือ่มีเหตุอันควร แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญหรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของ
จํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า 
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบเหตุดังกล่าว 

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลง
ลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ 

ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมายมีอํานาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลา
ที่เห็นสมควร 

ข้อ 64 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่
วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็
ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร 

(2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
(3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว เพื่อ

พิจารณาแผนปรับปรุงการดําเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 

(4) สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจํานวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือช่ือทํา
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  

คณะกรรมการดําเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับคําร้องขอ ถ้าคณะกรรมการดําเนินการไม่เรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอํานาจเรียกประชุมใหญ่ วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่
เห็นสมควร 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก

เกินกว่าสองพันคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 65 การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิก

เกินกว่าหนึ่งพันสองร้อยคน ให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทน
สมาชิกเท่านั้น 

-แก้ไขตามมติคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 65. การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้กระทําในที่ประชุม

กลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือ
ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์ ภายใน 15 วันนับแต่มีการ
ประชุมกลุ่ม 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดย
อัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน      
ในจํานวนน้ีให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดย
ตําแหน่งในจํานวนตัวแทนสมาชิกนั้น 

อนึ่ง จํานวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 
ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ใน
ตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 

ข้อ 66 การเลือกต้ังและการด ารงต าแหน่งผู้แทนสมาชิก 
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก และให้

ดําเนินการเลือกตั้งตามระเบียบของสหกรณ์ 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทําในที่ประชุม

กลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี ) หรือตัวแทนกลุ่มแจ้งรายช่ือ
ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

 
(3) ให้ที่ ประชุมกลุ่ มดําเนินการเลือกตั้ งผู้ แทนสมาชิก โดย     

อัตราส่วนจํานวนสมาชิก 10 คน ต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งคน           
ในจํานวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) เป็นผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่ง โดย        
ให้นับรวมอยู่ในจํานวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้ อนึ่ง จํานวนผู้แทน
สมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตําแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคน
เดิมอยู่ในตําแหน่งต่อไปพลางก่อน 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 66. การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหนง่ เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ 67 การพ้นจากต าแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหนง่ เมื่อ 
(1) ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2) ลาออก โดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3) ออกจากกลุ่มที่ตนสังกัด 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) ที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน  

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข ตําแหน่ง 
ข้อ 67. ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้า

ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําให้จํานวน
ผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ให้ครบตามจํานวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นคงอยู่ได้ 

ข้อ 68 ต าแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้า
ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าด้วยประการใดๆ จนทําให้จํานวน
ผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคน หรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจํานวน
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ให้ครบตามจํานวนที่ว่างลง และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ใน
ตําแหน่งได้เพียงเท่าที่กําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นคงอยู่ได้ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 68. การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุก
คราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้
บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลง
ลายมือช่ือในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้
สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 

ข้อ 69 การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุก
คราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้
บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้า
การประชุมนั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้ง
สมาชิกให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนีใ้ห้ประธานกรรมการ หรือรอง
ประธานกรรมการ หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น และ
ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
ทราบด้วย 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 69. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม  
หรือออกเสียง และได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก จะมอบอํานาจให้ผู้อื่น
มาประชุมแทนไม่ได้ 

ข้อ 70 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้แทน
สมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธินับเป็นองค์ประชุม  
หรือออกเสียง และได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก จะมอบอํานาจให้ผู้อื่น
มาประชุมแทนไม่ได้ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของ

สหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่ วันนับแต่วันที่นัด
ประชุมใหญ่ครั้งแรก  

ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 69 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

ข้อ 71 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง ในการประชุมใหญ่ของ 
สหกรณ์ ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกแล้วแต่กรณีมาประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามข้อ 70 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่
วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  

ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 
แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไม่ถึงที่จะ
เป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวในข้อ 70 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 71. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทัง้ปวงที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดําเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีและจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปีจาก          
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ข้อ 72 อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจ 
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการดําเนินการ หรือถอดถอน
คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) อนุมัติงบการเงินประจําปีและจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของ
สหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
จากคณะกรรมการดําเนินการ และผลการตรวจสอบประจําปีจาก         
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) กําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอื่น
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(5) พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือคํ้าประกัน 
(6) พิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
(7) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ

ไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 (10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทกึหรอืหนังสอืของนายทะเบยีน

สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(11) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดา
สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(6) กําหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ 
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือแผน

ปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์ 
(8) กําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม

ของกรรมการดําเนินการ กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา  
(9) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วม

จัดต้ังหรือเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 
 (11) รับทราบเรื่องการดําเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือหรือคําแนะนําของ

นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) กําหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทําเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดา
สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ข้อบังคับไม่ได้กําหนดให้เป็น
อํานาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ     

 

หมวด  8 
คณะกรรมการด าเนินการ และคณะอนุกรรมการ 

 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 72. คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ดําเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดําเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ณ สํานักงานสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 73 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ดําเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการ
อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว
หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทําโดยวิธีการลับ        
และให้กรรมการดําเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองข้ึนดํารงตําแหน่ง
รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กัน ณ สํานักงานสหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 73. ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ 
กรรมการ หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดําเนินการ ที่จะพึงดําเนินการได้ของ
สหกรณ์ข้อบังคับสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

ข้อ 74 ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ 
กรรมการ หรือผู้จัดการต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดําเนินกิจการ ที่จะพึงดําเนินการได้ของ
สหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
-เพิ่มข้อความตามพรบ.สหกรณ์ 

ข้อ 74. คณะกรรมการด าเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องรับ
ผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของนายทะเบียน 
(3) ดําเนินการกิจการนอกขอบเขตวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่ง

การดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการได้ของสหกรณ์ 
เจ้ าหน้ าที่ ของสหกร ณ์ผู้ ใ ดมี ส่ วนร่วม ในการกระทํ าของ

คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องร่วมกันกับ
คณะกรรมการดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ 

ข้อ 75 คณะกรรมการด าเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องรับ
ผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
(2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
(3) ดําเนินการกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขตแห่งการ

ดําเนินกิจการที่จะพึงดําเนินการได้ของสหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทําของคณะกรรมการ

ดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้นั้นต้องร่วมกันกับคณะกรรมการ
ดําเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
 
 
-เพิ่มข้อความตามพรบ.สหกรณ์ 
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ข้อ 75. คณะกรรมการด าเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับ

ผิดตามข้อ 74 ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทําการอันเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายต่อสหกรณ์ 
(2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยปรากฏใน

รายงานการประชุม หรือได้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่
ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

ข้อ 76 คณะกรรมการด าเนินการ กรรมการ หรือผู้จัดการไม่ต้องรับ
ผิดตามข้อ 75 ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทําการอันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์ 

(2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ โดยปรากฏใน
รายงานการประชุม หรือได้ทําคําคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่
ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 76. ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือท าหน้าท่ี
กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

 (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งให้เลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

(8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดข้ึนจากการกระทําของ
ตนเอง 

ข้อ 77 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี เป็นหรือท าหน้าท่ี
กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็น
โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคํา
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคําสั่ง    
นายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญม่ีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการเพราะ
เหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด  

(8) ผิดนัดชําระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ
วันที่ทําสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดํารงตําแหน่งนั้น 

 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(9) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์ 

(9) ผู้ซึง่ถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
ฟูองดําเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทําให้สหกรณ์
เสียหาย หรือเคยต้องคําพิพากษาถึงทีสุ่ดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ใน
การกระทําทีก่่อใหเ้กิดความเสียหาย 

(10) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี ้

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 77. อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 

ข้อ 78 อ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ และควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กําหนด
ไว้ในข้อบังคับนี้ 

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(ข) รองประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติการในอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทน

ประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ได้ หรือเมื่อตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
(3) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย

ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทํารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกครั้ง 

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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(3) แจ้งนัดประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ 

แล้วแต่กรณี 
(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้

ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 
(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินและ
ทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

(3) แจ้งนัดประชุมไปยงับรรดาสมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ 
แล้วแต่กรณี 

(4) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้
ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ของสหกรณ์ 

(ง) เหรัญญิก  มีอํานาจหน้าที่ดังนี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และเก็บรักษาเงินและ

ทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
(2) ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมายให้

ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ 

 

ข้อ 78. ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการ มี
วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ
ครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็น
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามี
เศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไป
ให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ในตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด
ออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วันครบวาระ 

 
กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้ แต่

ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 
 
 
 
 

ข้อ 79 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการ มี 
วาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ     
ครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการ
ดําเนินการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดําเนินการทั้งหมด โดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดข้ึน) และให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลอืกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
แทนตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิม
รักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ 

กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา
อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีตําแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดําเนินการที่ยัง
อยู่ในตําแหน่งประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในตําแหน่งดังกล่าว จะต้อง
ลาออกจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้ งคณะ ให้

กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับ
กรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้
คณะกรรมการดําเนินการที่ ได้รับเลือกตั้ง ใหม่อยู่ ในตําแหน่ง ได้
เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรค
แรกมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 79. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แล้ว 
ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้ง
แรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ จะได้เลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการข้ึน 

ให้คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการ
ดําเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง 

 -แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 80. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง  เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เข้ารับตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์นี้ 
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือ

ดอกเบี้ย 
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล 
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
รับทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   
ให้เป็นที่สุด 

 

ข้อ 80 การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการดําเนินการต้องพ้นจาก
ตําแหน่ง  เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  77  
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดําเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่

มีเหตุอันควร  
ให้กรรมการดําเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบ
คําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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กรณีที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้นจาก

ตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหม่
ทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการชุดแรก 

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า 
กรรมการดําเนินการมีเหตุตาม (7) และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจํ านวนกรรมการดํา เนินการที่ มี อยู่ทั้ งหมด           
ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดําเนินการ     
รายนั้นต้องพ้นจากตําแหน่ง 

กรณีที่ ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดําเนินการพ้น
จากตําแหน่งทั้งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดแรก 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 81. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการว่างลงก่อน  ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะ
เหตุตามข้อ 80 (7)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว 

 
ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม

วาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มี
รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นข้ึน ทําหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหน่งที่ว่าง 
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นจะอยู่ได้ 

ข้อ 81 ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตําแหน่ง
กรรมการดําเนินการว่างลงก่อน ถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะ 
เหตุตามข้อ 80 (6)) ให้กรรมการดําเนินการที่ยังดํารงตําแหน่งอยู่
ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนในตําแหน่งที่ ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจํานวน
กรรมการดําเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ดําเนินการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะประชุมดําเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการดําเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระตามความในวรรคก่อนเป็นตําแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มี   
รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่อ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดําเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดําเนินการอื่นข้ึนทําหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 

กรรมการดําเนินการซึ่งทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึนแทนในตําแหน่งที่ว่าง 
ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นจะอยู่ได้ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 82. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการ

ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  
เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้  ในกรณีที่เป็นการประชุม
เกี่ ย วกั บการ เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขระ เบี ยบ  ข้อบั ง คับ  และ เ รื่ อ ง                
ที่สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ข้อ 82 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อย 

ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  
เรียกประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้  ในกรณีที่ เป็นการประชุม
เกี่ ยวกับการ เปลี่ ยนแปลงแก้ ไขระเบียบ ข้อบั ง คับ และเรื่ องที่           
สําคัญอื่นๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 

ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการดําเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 

 

ข้อ 83. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกจิการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแล ให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ
การฝาก หรือลงทุนของสหกรณ์ 

(3) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบ
การเงินประจําปแีละรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงาน เปูาหมายในการดําเนินงาน และงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

ข้อ 83 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ
ดําเนินการมีอํานาจหน้าที่ดําเนินกจิการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแล ให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและคําสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ
การฝาก หรือลงทุนของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(4) คํ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย
รับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะส่วนตัว  

(5) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(6) พิจารณากําหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่า

เบี้ยประชุมของกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์  

(7) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการ
ถูกต้อง 

(8) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้ง และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจ
สอบภายใน 

(9) กําหนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์ 
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี

เอกสารต่างๆ และบรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก และออกจากชุมนุม

สหกรณ์ และองค์กรอื่น 
(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ

คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกิจการ
ของสหกรณ์ 

(13) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์
ดําเนินไปด้วยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ความเห็นของผู้จัดการ สมาชิก และผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ 

(16) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(6) กําหนดและดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบ
การเงินประจําปแีละรายงานประจาํปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(7) เสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
(8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี  หรือแผน

ปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาใหส้หกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 

(10) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(11) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น 
หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อประโยชน์ในการดําเนิน
กิจการของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งหรือจ้าง และกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการ
ถูกต้อง  

(13) พิจารณากําหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่
แทนผู้จัดการ  

(14) พิจารณาดําเนินการแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจ
สอบภายใน 

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 

(16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ 

(17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ    
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(17) ฟูอง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ

ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
ช้ีขาด 

(18) พิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดําเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อ
เข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้ เป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนดไว้ 

(20) พิจารณามอบหมายอํานาจหน้าที่ในการดําเนินงานให้แก่
ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

(18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไปเพื่อใหก้ิจการของสหกรณ์ดําเนนิ
ไปด้วยดี 

(20) ฟูอง ต่อสู้ หรือดําเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา
ช้ีขาด 

(21) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์กรอื่นซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกําหนด
ไว้ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 84. ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณี 
คณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ หรือ
กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตน จนทําให้           
เสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน 
ตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

ข้อ 84 ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ ในกรณี 
คณะกรรมการดําเนินการกระทําการหรืองดเว้นการกระทําการ หรือ
กระทําการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทําให้           
เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิกอันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน 
ตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหาย คณะกรรมการดําเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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คณะกรรมการอ่ืน 

ข้อ 85. คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 
7 คน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้
คณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วม
อีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็น
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้อง
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
อํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึง   
จะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ วินิ จ ฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการอํ านวยการ  ให้ เ สนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 85 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการอํานวยการ จากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ จํานวน 
เจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการเป็นกรรมการอํานวยการ และให้
คณะกรรมการดําเนินการ ตั้งกรรมการดําเนินการอื่น เป็นกรรมการร่วม
อีกตามสมควร 

ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการ เป็น
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการตามลําดับ 

คณะกรรมการอํานวยการให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอํานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้อง
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
อํานวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมด จึง   
จะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ วินิ จ ฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการอํ านวยการ  ให้ เ สนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ 

 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 86. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้

คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก 
หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไข
การบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปีรวมทั้งบัญชีกําไร
ขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

ข้อ 86 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ  ให้
คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และคําสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝาก 
หรือการเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจน
ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไข
การบริหารงานของสหกรณ์ 

(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปีและรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(6) พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 

(7) พิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นชอบ และเสนอที่
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(8) ทํานิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 87. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง

คณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเปน็อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 87 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดําเนินการอาจตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการดําเนินการจาํนวนเจ็ดคน โดยให้มี
ตําแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่ากับกําหนดเวลาของ
คณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้นั้น 

ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการ
ประชุมกันเดือนละครั้งเปน็อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นําเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 88. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการ
เงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในสัญญา 

ข้อ 88 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะกรรมการ 
เงินกู้มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ให้เงินกู้นั้น 

(2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องก็ต้องกําหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

(3) ดูแลและติดตามการชําระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่
กําหนดในสัญญา 

 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อน

เวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ เพื่อ
เสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

(4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออก
จากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 77 (8) โดย
จะต้องรายงานเป็นประจําทุกเดือน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 89. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 5 คน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 89 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จาก
คณะกรรมการดําเนินการ จํานวนห้าคน โดยให้มีตําแหน่งเป็นประธาน
กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตําแหน่งได้เท่าที่
กําหนดเวลาของคณะกรรมการดําเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจํานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป 

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 90. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและ
อบรมแก่สมาชิกและผูท้ี่สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก
รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ 

และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของ
สหกรณ์อื่นทั้ งในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตาม        
ความเหมาะสม 

ข้อ 90 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอํานาจและหน้าที่ดําเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและ
อบรมแก่สมาชิกและผูท้ี่สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ประโยชน์รวมทั้งผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก
รับทราบ 

(3) ดําเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัคร
เข้าเป็นสมาชิก 

(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ 
และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 

(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดําเนินงานของ
สหกรณ์อื่นทั้ ง ในและนอกประเทศ เพื่อนําตัวอย่างที่ดีมาเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณานํามาบริการแก่สมาชิกตาม        
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ข้อ 91. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินการ 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมีคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

คณะอนุกรรมการ 
ข้อ 91 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจําเป็นแก่การดําเนินงาน 

คณะกรรมการดําเนินการอาจมี คําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อ
มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่า
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
 
ข้อ 92. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธาน 

ในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เช่น  คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธาน
ของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) 
เป็นประธานในที่ประชุมตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่ม หรือเลขานุการ
กลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่ง 
ข้ึนเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่   
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการดําเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้
เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทําได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติ
เลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ประธานในท่ีประชุม 
ข้อ 92 ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย 
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดําเนินการคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในที่
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

 
ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ  เ ช่น  

คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในที่
ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุ่ม ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี) 
เป็นประธานในที่ประชุมตามลําดับ แต่ถ้าประธานกลุ่ม หรือเลขานุการ
กลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งข้ึน
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่    
ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะหรือ
ตําแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่ประชุม  

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม   

ข้อ 93. การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียง
ในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มแล้วแต่
กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียงจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงแทน
ตนไม่ได้ 

ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยน้ัน ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว 
ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

การออกเสียงและวินิจฉัยปัญหาในท่ีประชุม   
ข้อ 93 การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกหนึ่งคนให้มีหนึ่งเสียง

ในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกจะมอบให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงแทนตน
ไม่ได้ 

ถ้าในปัญหาซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษ
เฉพาะตัวผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 94. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คําสั่งของสหกรณ์ การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในที่
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่
ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์ 

ข้อ 94 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ 
หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น 
ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในกรณี
ต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
(2) การควบสหกรณ์ 
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลิกสหกรณ์ 

การอื่นใดที่ข้อบังคับนี้กําหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้
ถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกําหนดนั้น 

ถ้าในปัญหาซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษ
เฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายงานการประชุม    
ข้อ 95. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม   

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับ
กรรมการดําเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้า
ประชุมนั้นๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

รายงานการประชุม 
ข้อ 95 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมกลุ่ม  

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ 
นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับ
เลขานุการ หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี  อีกคนหนึ่งที่
เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดทําให้แล้วเสร็จ
ภายในไม่เกินสามสิบวัน 

 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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หมวดท่ี 9 

ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
ข้อ 96. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคีวามซื่อสตัย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง หรือจ้างเป็นผูจ้ัดการของสหกรณ์  โดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 76 (1)-(8) ในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันตามสมควร 

 
 
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผูจ้ัดการรบัทราบ และรับรองที่

จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ในข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์

เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการสหกรณ์ 

หมวด 9 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

ข้อ 96 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดําเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มคีวามซื่อสตัย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง หรือจ้างเป็นผูจ้ัดการของสหกรณ์  โดยต้องไม่
เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 77 (1)-(9) หรือเป็นที่ปรึกษา
สหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้อง
ทําหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดําเนินการ
เรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผูจ้ัดการรบัทราบ และรับรองที่

จะปฏิบัติหน้าที่ดังกําหนดไว้ในข้อ 98 เป็นลายลักษณ์อักษร 
ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจกําหนดระเบียบของสหกรณ์

เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกําหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตําแหน่งของ
ผู้จัดการ 

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 97. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้าง
ผู้จัดการโดยกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาก็ได้ 

ข้อ 97 การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์  สหกรณ์อาจจ้าง
ผู้จัดการได้สองวิธี คือ มีกําหนดระยะเวลาหรือไม่กําหนดระยะเวลาจ้างก็
ได ้

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 98. อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมี

อํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง 
ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น 
จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของ
สหกรณ์ 

(4) ตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้
เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และ
เงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดในระเบียบของสหกรณ์ 

(7) กําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(8) กวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสําคัญ
โดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการเรียกประชุมใหญ่ 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ  

ข้อ 98 อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมี
อํานาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการ
ประจําของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง 
ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก 
และชําระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจํานวนหุ้น 
จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของ
สหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคําขอกู้ จ่ายเงินกู้  จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 

(5) จัดทํารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และ
เงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงกําหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มี
ใบสําคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการ
ถูกต้อง รวบรวมใบสําคัญและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดย
ครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทําบัญชี และทะเบียนต่างๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการเรียกประชุมใหญ่ 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ และประชุม
คณะอนุกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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(11) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปี รวมทั้งบัญชีกําไร 

ขาดทุน และรายงานประจําปีแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทําแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 
เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 

 
(13) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงาน 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 
(14) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจง ในการประชุมใหญ่ ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่ง
ที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจดูแล 

ทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
(17) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ์ต่อ

คณะกรรมการดําเนินการ 
(18) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม

แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
 
 
(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้
กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

(10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปี และรายงานประจําปี
แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

(11) จัดทําแผนงาน และงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการ
ปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(12) จัดทําแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงาน 
ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและช้ีแจง ในการประชุมใหญ่ ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณีซึ่ง
ที่ประชุมนั้นๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 

(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจดูแล 

ทรัพย์สินต่างๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
(16) เสนอรายงานกิจการประจํา เดือนของสหกรณ์ต่อ

คณะกรรมการดําเนินการ  
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการตาม

แบบและระยะเวลาที่ทางราชการกําหนด 
(18) คํ้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดย

รับผิดชอบการคํ้าประกันในฐานะส่วนตัว 
(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือ

คณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทํา เพื่อให้
กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 99. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ ต้อง

พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง 
 
 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ว่าได้ กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทํา
ให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือ         
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 99 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ ต้อง
พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ

ดําเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้าม

ตามกฎหมายสหกรณ์กําหนด 
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกําหนดตามสัญญาจ้าง

สุดแต่เงื่อนไขใดถึงกําหนดก่อน และให้พ้นจากตําแหน่งในวันสิ้นปีทาง
บัญชีที่อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็น

เป็นประจักษ์ว่าได้ กระทําการหรือละเว้นการกระทําการใดๆ อันอาจทํา
ให้ เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชนหรือ         
ไม่เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 100. การลาออก  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อน
วันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จดัการสหกรณ์กระทํา
ได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันรับหนังสือ 

ข้อ 100 การลาออกจากต าแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่น
หนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้
เลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการ
ลาออกนั้น 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 101 นายทะเบียนสหกรณ์ไม่รับจดทะเบียน (ว่าด้วยการ
มอบหมายงานในหน้าท่ีผู้จัดการให้กรรมการด าเนินการ) 

 -แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข  
ข้อ 102. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการ

ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการ   
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 101 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตําแหน่งผู้จัดการ
ว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการ   
ไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 103. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐาน
ทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํา    
งบการเงินประจําปีของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่ง
มอบงาน 

ข้อ 102 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผู้จัดการ ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการดําเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐาน
ทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดทํา     
งบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 104. เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว 
สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจําเป็นเพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
76 (1)-(7) ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 103 เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตําแหน่งผู้จัดการแล้ว 
สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น ตามความจําเป็นเพื่อ
ปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 
77 (1)-(7) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หมวด 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 105. ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์   คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก  ซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ
และเหมาะสม เป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ได้จํานวนไม่เกินห้า
คน เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด 

หมวด 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ  104 ท่ีปรึ กษา  คณะกรรมการดํ า เนินการอาจเ ชิญ   
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่
ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะนําในการดําเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ จํานวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีช่ือเรียกเป็นอย่างอื่น 
ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงาน
ประจําปีและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

 
 
-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ
บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ ตรวจสอบกิจการ            
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวน 1 คน  

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 105 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือ

บุคคลภายนอกซึ่ งเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ที่มี คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น     
ผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวนหนึ่งคน หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
จํานวนสามคนต่อคณะ  

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ 
และให้ประกาศช่ือประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ด้วย 

 

-แก้ ไขตามร่ า ง ข้อบั ง คับของ กรมส่ ง เ ส ริ มส หกร ณ์  และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ 107 ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
เป็นการสํารอง เพื่อให้เป็น  ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลอืกตั้งสาํรองไว้
สามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ 109 (2)-(5) 

ข้อ 106 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้
คณะกรรมการดําเนินการประกาศข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับ
สมัครบุคคลเข้ารับการเลอืกตั้งเปน็ผู้ตรวจสอบกจิการก่อนวันประชุมใหญ่ 
และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด เพื่อนําเสนอช่ือผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่
ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด               
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สํารอง จํานวนหนึ่งคน หรือหนึ่งคณะ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
 กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการตามข้อ 108 (2) (3) (4) หรือ (5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง
เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 108. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
กําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา 
 

ข้อ 107 การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่
ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาสองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยัง
ไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกจิการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบ
วาระ ให้กําหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนน้ันขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดํารงตําแหน่ง
ของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดํารงตําแหน่ง 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

ข้อ 109. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้

ตรวจสอบกจิการหรือยื่นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึง่

เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตําแหนง่ทัง้คณะหรือรายบุคคล  
(5) นายทะเบียนสหกรณ์หรืออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัย

ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 

ข้อ 108 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3 )  ลาออก โดยแสดงเหตุผล เป็นหนังสือยื่นต่อประธาน 

คณะกรรมการดําเนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์มีมติรับทราบ 

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ง
เป็นบุคคลธรรมดาออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   

 (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ
มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  

  

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 110. อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมี

อํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน 
ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกจิแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื่ อประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนําแก่
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อ
พิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่ง
ต่างๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการ
ของสหกรณ์ 

การตรวจสอบกิจการและการดําเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กําหนด 

ข้อ 109 อ านาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมี
อํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ ในการดําเนิน
ธุรกิจตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตาม
แบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการดําเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ รวมทั้งคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กําหนดให้ต้องปฏิบัติ 

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

(5) ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของสหกรณ์ในการ
พิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดําเนินงานที่ได้รับ
แจ้งจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัด สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชี 

 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ 111. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานผลการตรวจสอบประจําเดือนและประจําปี รวมทั้งข้อสังเกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการ
ตรวจสอบประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป และรายงานผล   การตรวจสอบประจําปีต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์จน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทนัทีเพือ่ดําเนินการแก้ไข และ
ให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
สํานักงานสหกรณ์จังหวัด ที่กํากับดูแลโดยเร็ว  

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ 
และสําเนารายงานผลการแก้ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ
ต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดที่กํากับดูแล  

ข้อ 110 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหนา้ที่
รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรประจําเดือนและประจําปี 
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนที่ผ่านมา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือ
สมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง 
ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
หรือสหกรณ์อย่างร้ ายแรง ให้แจ้ งผลการตรวจสอบกิจการต่ อ
คณะกรรมการดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนา
รายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์
จังหวัดโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต
ของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 112. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผู้ตรวจสอบ
กิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย      
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ หรือหาก
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะ
เกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่ 

ข้อ 111 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบ
กิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย      
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แกส่หกรณ์ หรือหาก
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอัน
จะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของ
ที่ประชุมใหญ่ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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 ข้อ 112  สหกรณ์มีหน้าท่ีต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังน้ี 

(1) อํานวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ใน
การให้คําชี ้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมทั ้งจัดเตร ียมข้อมูล 
เอกสารหล ักฐานประกอบการบ ันท ึกบ ัญชีของสหกรณ์ เพื ่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(2) กําหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําเดือนและจัดทําหนังสือเชิญให้
ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทุก
ครั้ง  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
กิจการ เพื่อให้การดําเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หมวด 11 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 113. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดย
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ 

หมวด 11 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ข้อ 113 การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระทําได้ก็แต่โดย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ต้องกําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่ 
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(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ซึ่งมีกรรมการดําเนินการมาประชุมเต็มจํานวน
ของคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดําเนินการ
ที่มาประชุม ซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 
หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น 
พร้อมด้วยเหตุผล 

 (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ ให้กระทําได้แต่
เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนของผู้แทนสมาชิก แล้วแต่
กรณี 

(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หาก
ปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน 

(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยัง
ไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนด
ไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

(2) คณะกรรมการดําเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน
ขณะนั้น 

กรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือ
ช่ือทําหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดําเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทําได้ โดยต้องระบุ
ข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 

 
 (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ ให้กระทําได้แต่

เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกหรือของผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยคน แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
(4) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยัง

ไม่ได้กําหนดระเบียบ หรือคําสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นําความที่ได้กําหนด
ไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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หมวดท่ี 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 114. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน้าที่กําหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
 
 
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น 
(5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเกบ็รักษาเงิน 
(7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน 
(8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน ์
(9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์
 
 
(10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควรกาํหนด

ไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก         

นายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่ อ
คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 114 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ
หน้าที่กําหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล ตามข้อ 10 
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์  
(6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
(8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
(9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
(10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา 
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อ

ร้องเรียนของสมาชิก 
(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรกําหนด

ไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก    

นายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้แล้ว ให้ส่ง

สําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายใน
สามสิบวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเพิ่มเติมข้อความ
ตามข้อบังคับฉบับใหม่ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
ข้อ 115. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย  ในกรณีที่ทรัพย์สิน

ของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็ดี หรือในกรณีที่
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 ข้อ 114 (3) (4) แต่มิได้รับชําระตาม
เรียกก็ดี  คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟูองคดีภายใน
กําหนดอายุความ 

ข้อ 115 การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดยประการใด ๆ หรือในกรณีที่
สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 114 (5) (6) แต่มิได้รับชําระ
ตามเรียก คณะกรรมการดําเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟูองคดีภายใน
กําหนดอายุความ 

-แก้ไขข้อตามข้อบังคับฉบับใหม่ 

ข้อ 116. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความใน
ข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคํา
วินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยน้ัน 

ข้อ 116 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความใน
ข้อบั ง คับ ข้อใด ให้คณะกรรมการดําเนินการ เสนอปัญหานั้นต่อ          
นายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคําวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยน้ัน 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ข้อ 117. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของ
สหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือ 
เสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกในที่ประชุม 

ข้อ 117 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของ
สหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 

การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือ
เสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 

ข้อ 118. การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์
ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชําระ
หนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด 
ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2)  

ข้อ 118 การจ าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์  
ต้องเลิกและได้จัดการชําระบัญชีโดยจําหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชําระ
หนี้สินอื่นๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สิน
เหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชําระบัญชีจ่ายตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้ว 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่

นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไข เหตผุล 
เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้น ต้องไม่เกินยอดรวมแห่ง

จํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้  ในระหว่างปีที่ เลิกสหกรณ์กับ       
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรื อด้วยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่ง
จํานวนเงินกําไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่างปีที่ เลิกสหกรณ์กับ       
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความ
เห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วันที่ชําระบัญชีเสร็จ 

 

ข้อ 119. ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้
สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจน
คําสั่งหรือคําแนะนําเป็นหนังสือ และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

ข้อ 119 ในกรณีท่ีข้อบังคับน้ีมิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้
สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจน
คําสั่ง ระเบียบ หรือคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งแห่งข้อบังคับนี้ด้วย 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 120. นับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้   

อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้
ตามระเบียบนั้นไปพลางก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 120 นับแต่วันท่ีข้อบังคับน้ีใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้

อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้
ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กําหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ตาม
ข้อบังคับนี้ 

-แก้ไขตามร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

ท่ีประชุม -มีมติด้วยเสียงข้างมาก(เห็นชอบ 315 เสียง งดออกเสียง 38 เสียง) อนุมัติข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด พ.ศ. 2565  
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4.10 การประกาศผล และรับรองการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 42  
  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 
ประธานกรรมการการเลือกต้ัง  -ผลการเลือกตั้งและการประมวลผลการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ 
  สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 42 ดังนี้  

-ผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2566-2567 
หมายเลข 1 นายพิมพ์ลกัษณ์ อยู่วัฒนา ได้คะแนน    316 คะแนน 
หมายเลข 2  นายสุพจน ์ ทองเงินเจรญิ ได้คะแนน    288 คะแนน 
หมายเลข 3 นายทรงศักดิ ์ สังข์มณีโชต ิ ได้คะแนน    365 คะแนน 
หมายเลข 4 นางลักขณา ไม่น้อย ได้คะแนน    335 คะแนน 
หมายเลข 5 นายบุญวัฒน ์ ไทรย้อย ได้คะแนน    364 คะแนน 
หมายเลข 6 นายกิติพงษ ์ ทองเหลือ ได้คะแนน    332 คะแนน 
หมายเลข 7 นางสาวชนัญญธร บุญราศร ี ได้คะแนน    189 คะแนน 
หมายเลข 8 นายเทิดพันธ์ุ บุญทอง ได้คะแนน    279 คะแนน 
หมายเลข 9 นายทองใส ค าบาง ได้คะแนน    229 คะแนน 

  จ านวนผู้มีสิทธ์ิเลือกตั้ง 770 คน จ านวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธ์ิ 644 ราย   
  ผู้ลงคะแนนเลือกตั้ง 644 ราย ไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้ง 11 ราย  
-ผู้สมัครรบัเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2566 

หมายเลข 1 พล.ต.กฤษฎา หลิมจ ารสั ได้คะแนน    307 คะแนน 
หมายเลข 2  นางผานิต เกษเกศา ได้คะแนน    286 คะแนน 

ประกาศผลการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม 
จ ากัด ชุดท่ี 42 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 
-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  

  จ ากัด ชุดที่ 42 คือ 

ล าดับท่ี 
ชื่อ – สกุล 

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง 

หมายเลข
ประจ าตัว 
ผู้สมัคร 

ได้คะแนน 
 

1 นายทรงศักดิ ์ สังข์มณีโชต ิ 3 365 
2 นายบุญวัฒน ์ ไทรย้อย 5 364 
3 นางลักขณา ไม่น้อย 4 335 
4 นายกิติพงษ ์ ทองเหลือ 6 332 
5 นายพิมพ์ลกัษณ์ อยู่วัฒนา 1 316 
6 นายสุพจน ์ ทองเงินเจรญิ 2 288 
7 นายเทิดพันธ์ุ บุญทอง 8 279 

-ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล 
 ได้คะแนน 

1 พล.ต.กฤษฎา หลิมจ ารสั 307 
 

 
ประธาน... 
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ประธาน  -ขอแจ้งผลการวาระด ารงต าแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 42 จ านวน 15 คน ดังนี ้

ล าดับที ่
ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

วาระการด ารง
ต าแหน่ง 

1 นายพิเชษฐ์ จั่นแก้ว ประธานกรรมการ วาระที่ 1  ปีที่ 2 
2 นายชัชชัย ฉันทรัตนโชค กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 2
3 ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ กังเจรญิวัฒนา กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 2
4 นายอัฏฐวัฒน์ เจริญรัตน์ กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 2
5 นางสาวปิยมาศ ศิธรกุล กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 2
6 นางอารมย ์ อร่ามเมือง กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 2
7 นางกาญจน์สุดา ลิมปนลิชาติ กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 2
8 นายสมโชค ปลอดทอง กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 2
9 นายพิมพ์ลกัษณ์   อยู่วัฒนา กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 1
10 นายกิติพงษ์   ทองเหลือ กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 1
11 นายบุญวัฒน์   ไทรย้อย กรรมการด าเนินการ วาระที่ 2  ปีที่ 1
12 นายทรงศักดิ ์ สังข์มณีโชต ิ กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 1
13 นางลักขณา ไม่น้อย กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 1
14 นายสุพจน ์ ทองเงินเจรญิ กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 1
15 นายเทิดพันธ์ุ บุญทอง กรรมการด าเนินการ วาระที่ 1  ปีที่ 1

ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  :   เรื่องอ่ืนๆ 

 

5.1 บทสรุปผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
  สมุทรสงคราม จ ากัด 
ประธาน  -บทสรุปผลการศึกษาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
  มีดังนี ้

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนให้แก่สมาชิก       
  ได้ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน  260 คน ในงานวันประชุมสามัญประจ าปี 2564 สมาชิกที่  
  ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ ่เป็นเพศหญงิ อายุเฉลี่ย  46 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาในระดับ
  ปริญญาตรี  มีสิทธิข้าราชการ และไม่มีโรคประจ าตัว เงินเดือนมากกว่า 25,000 บาทต่อเดือน     
  มีเงินฝากกับสหกรณ์ไม่เกิน 500,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สิน  

สมาชิกมีความคาดหวังในการรับบริการในระดับปานกลาง  กล่าวคือ มีความคาดหวังใน 
  เรื่อง ความเท่าเทียมและเสมอภาคในบริการ  การมีมนุษยสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ และความ 
  ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล สมาชิกพึงพอใจในบริการระดับปานกลางกล่าวคือมีความพึงพอใจ
  มากที่สุดข้ันตอนการติดต่อใช้บริการและความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสของเจ้าหน้าที่ สมาชิกมีความ
  ต้องการให้มีการพัฒนาบริการในระดับปานกลาง โดยต้องการพัฒนาในเรื่องขนาดพื้นที่ให้รับ 
  บริการและการใสใ่จบริการและ ความรวดเร็ว/ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ข้อมูลระดับคุณภาพชีวิตของ
  สมาชิก ทั้ง 3 ด้าน  พบว่า ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านสุขภาพจิตใจและด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับ 
  ปานกลาง  

มีปัจจัย... 
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มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิก ด้านสุขภาพร่างกาย คือ อายุ สถานภาพสมรส  
  รายได้ และหนี้สินของสมาชิก นโยบายมาตรการและโครงการต่าง ๆ ความต้องการและความ       
  พึงพอใจในบริการ ด้านสุขภาพจิตใจ คือ รายได้และหนี้สินของสมาชิก เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร  
  ความต้องการและความพึงพอใจในบริการ ความคาดหวังในการรับบริการ ด้านเศรษฐกิจ คือ เพศ
  สถานภาพสมรส รายได้และหนี้สินของสมาชิก เงินฝากออมทรัพย์  ผลตอบแทนสมาชิก นโยบาย 
  มาตรการและโครงการต่างๆ ความต้องการให้มีการพัฒนาบริการและความพึงพอใจในบริการ 

ข้อมูลข้างต้น ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ทั้ง 3 ด้าน สามารถน ามาสร้างรูปแบบการด าเนินงาน  
  เพื่อตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และเสริมสร้างความพึงพอใจในบริการของสมาชิก  
  โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

5.2 ขอร้องเรียนไม่ไดร้ับเอกสารของสหกรณ์ 
นางนิภา -ข้าพเจ้านางนิภา ศรีธนานันท์ ขอร้องเรียนว่าข้าพเจ้าเป็นสมาชิกกลุ่มบ านาญไม่ได้รับเอกสารของ
  สหกรณ์เช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือยืนยันยอด หนังสือเชิญประชุมใหญ่เป็นเวลากว่า 3 ปี แล้ว 
  ขอให้คณะกรรมการด าเนินการด าเนินการแก้ไขต่อไปด้วย 
ประธาน  -ขอเรียนช้ีแจงสมาชิกดังนี้ สหกรณ์จัดส่งเอกสารต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จรับเงิน หนงัสือยืนยัน 
  ยอดหุ้น หนี้ และเงินฝาก ของสมาชิกกลุ่มบ านาญ ผ่านทางไปรษณีย์ แต่เกิดเหตุเนื่องจาก 
  ระบบการขนส่งของไปรษณีย์ คณะกรรมการด าเนินการขอรบัเรือ่งดังกล่าวและจะประสานกบั 
  ไปรษณีย์ เพื่อหาทางแกป้ัญหาดังกล่าวต่อไป 
ท่ีประชุม -รับทราบ 

5.3 ขอให้ตรวจสอบวันท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
นายประวิทย์ -เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สหกรณ์จัดกจิกรรมโครงการสหกรณ์สัญจร กลุ่มสมาชิกข้าราชการ 
  บ านาญ  ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบลลาดใหญ่ และในกิจกรรมดังกล่าวไดม้ีการสอนการ 
  ใช้งาน Mobile Application ของสหกรณ์ โดยเมื่อข้าพเจ้าได้เข้าใช้งานในระบบดังกล่าว และได้ 
  ตรวจสอบวันที่เป็นสมาชิก พบว่าในระบบข้อมูลข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เมือ่วันที่ 31 สิงหาคม 
  2544  ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้ท าหนังสือถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม  
  2565 เพื่อขอให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

-และในวันที่... 
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  -และในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการด าเนินการ ได้มีหนังสือตอบกลับดังนี้ 
  “ตามที่นายประวิทย์ คงสันทัด สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด เลขที่ 
  837 ตรวจสอบข้อมูลวันทีเ่ป็นสมาชิกจากระบบ Mobile Application แจ้งว่าเป็นสมาชิกเมือ่วันที่ 
  31 สิงหาคม 2544 ซึ่งท่านเห็นว่าไม่ถูกต้อง นั้น 
  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด ขอเรียนช้ีแจงดังนี้ เมื่อมีการรับสมาชิก 
  สหกรณ์ และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงได้ 
  น าข้อมูลจากใบสมัครมาลงในใบทะเบียนหุ้นของสมาชิกโดยเจ้าหน้าที่ ต่อมาสหกรณ์ได้ใช้งาน 
  โปรแกรม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 โดยน าข้อมูลจากใบทะเบียนหุน้ของสมาชิกน าเข้าระบบ
  โปรแกรมสหกรณ์ดังกล่าวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และสหกรณ์ส่งใบยืนยันยอดหุ้น หนี้ และเงินฝาก 
  ให้กับสมาชิกปีละสองครั้ง ตามมาตรฐานการบัญชีโดยทั่วไป เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
  อนึ่ง เมื่อเทียบเคียงเลขสมาชิกของท่านกับเลขสมาชิกใกล้เคียงกันแล้วพบว่าวันที่เข้าเป็นสมาชิก 
  ใกล้เคียงกันตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

-ซึ่งสหกรณ์ไมเ่คยเชิญผมมาช้ีแจงและหรือสอบถามอะไรเลย ผมเคยลาออกจากสหกรณ์เมือ่ป ี
  ประมาณปี 2531 และกลับเป็นสมาชิกประมาณปี 2532 และป2ี539 ผมเป็นกรรมการด าเนินการ
  ของสหกรณ์ และลาศึกษา ต่อในปี 2539 ซึ่งผมไดล้าออกจากกรรมการสหกรณ์ แต่ไม่ได้ลาออก 
  จากสมาชิก แตข้่อมูลในระบบกลบัเป็นสมาชิกวันที่ 31สิงหาคม 2544 ขอให้คณะกรรมการ 
  ด าเนินการพจิารณาต่อไปด้วย 
นางเรณู  -กรณีของดิฉัน เป็นเช่นเดียวกันคุณประวิทย์  ในระบบข้อมลูข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 
  31 ธันวาคม 2546 ซึ่งเห็นว่าไม่ถูกต้อง จึงได้ท าหนังสือถึงคณะกรรมการด าเนินการ เมื่อวันที่ 18 
  สิงหาคม 2565 เพื่อขอให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบวันที่เริม่เป็นสมาชิกตั้งแต่เมื่อไร  
  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้มหีนังสือตอบกลบัมาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 โดยเนื้อหาใน 
  หนังสือมลีักษณะคล้ายกันคือใช้การเทียบเคียงเลขสมาชิกของดิฉันกับเลขสมาชิกใกล้เคียงกัน แต่ 
  ดิฉันเห็นว่าไม่ถูกต้อง ขอให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาต่อไปด้วย  
ประธาน  -เพื่อเป็นการแก้ไขปญัหาดังกล่าวของสมาชิกทั้งสองท่าน คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 42 จะขอ
  เชิญสมาชิกทั้งสองท่านมาพบกรรมการเพื่อสอบถามข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจรงิดังกล่าว เพื่อ 
  ประโยชน์ของสมาชิกต่อไป   
ท่ีประชุม -รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ประธาน... 
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ประธาน  -ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะจากสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมกันใหข้้อเสนอแนะคณะกรรมการ ด าเนินการ 
 ในการด าเนินการดังกล่าว โดยผมจะน าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเสนอให้คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 
 42 ต่อไปเพือ่ให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ และขอขอบคุณผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์
 จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้แทนส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ผู้แทนผู้สอบบัญชี  
 ผู้ตรวจสอบกิจการ และคณะกรรมการด าเนินการทุกท่าน   
  ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชมุเวลา 12.20 น. 
 

  ปิยมาศ ศิธรกุล                                             พิเชษฐ์  จั่นแก้ว 
       (นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล)                                       (นายพิเชษฐ์  จั่นแก้ว) 
              กรรมการและเลขานุการ                                         ประธานกรรมการ 
              ผูจ้ดบันทกึรายงานการประชุม                   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 41 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นางสาวปิยมาศ  ศิธรกุล) 
กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด ชุดที่ 42 
 


