
มุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
เป็นสหกรณ์ชั้นน�ของประเทศ

ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต
ด�เนินงานด้วยความโปร่งใส

ถือมั่น ในการให้บริการที่เป็นเลิศ
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พระราชด�ารัส 

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

“สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์

โดยมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด
เพื่อบ�ารุงตัวเองให้เกิดความจ�าเริญในทางทรัพย์”

 : 1
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN

WATERWORKS AUTHORITY LIMITED

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
5. สิทธิอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

รายงานกิจการประจ�าปี 2562
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ที่ สอ.กปน.  / 2562 
 
  มกราคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญสมาชิกฯ เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
 
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 
 
 ดวย คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีมติ ที่ประชุม ใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป 25 61ณ 
อาคารอเนกประสงค สํานักงานใหญ การประปานครหลวง ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ต้ังแตเวลา 08.30 
น. เปนตนไป ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ รวมทั้งเลือกต้ังประธานกรรมการ
ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 และผูตรวจสอบกิจการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกต้ังประธานกรรมการ ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 7 

และผูตรวจสอบกิจการ 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 
 4.1 การติดตามเงินคางชําระคาตู ATM 
 4.2 คําพิพากษาศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ 1579 / 2558 
 4.3 การรับสมัครผูจัดการ สอ.กปน. 
 4.4 รายงานความกาวหนาคดี สบ.ผจจ. 
 4.5 สรุปความคืบหนาของคดีตางๆ ของป 2560 – 2561 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 แกไขขอบังคับ 
 5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
 5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 
 5.4 งบการเงิน  
 5.5 ผลการดําเนินงานดานการเงิน และการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
 5.6 การอนุมัติตัดหน้ีสูญ 
 5.7 ประมาณการรายได คาใชจาย และงบประมาณรายจาย ประจําป 2562  
 5.8 วงเงินที่สหกรณอาจกูยืม หรือ ค้ําประกัน ประจําป 256 2 
 5.9 ขออนุมัติการนําเงินไปฝาก หรือ ลงทุนในหลักทรัพย  
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  
 5.10 คัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2562 
 5.11 การคืนสมาชิกภาพ 
  

เรื่อง  ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

ด้วย คณะกรรมการด�าเนินการ ได้มีมติที่ประชุมให้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 

ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้เพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้ง 

เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

  1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 และผู้ตรวจสอบกิจการ

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่

  3.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

  3.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง

  4.1 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ.

   4.1.1 คดีแพ่ง (ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์)

   4.1.2 คดีฟ้องกรรมการชุดที่ 41, ชุดที่ 42 ฐานไม่ฟ้องกรรมการ 

    ชุดที่ 40 ท�าให้ขาดอายุความ

   4.1.3 คดีศาลปกครอง 

   4.1.4 คดีอาญา

  4.2 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี 2561 – 2562

  4.3 รับจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับ

  4.4 รายงานผลสอบข้อเท็จจริง กรณี เงินกู้สามัญฌาปนกิจ

ที่ สอ.กปน. 38 / 2563

16 มกราคม 2563
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ที่ สอ.กปน.  / 2562 
 
  มกราคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญสมาชิกฯ เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
 
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 
 
 ดวย คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีมติ ที่ประชุม ใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป 25 61ณ 
อาคารอเนกประสงค สํานักงานใหญ การประปานครหลวง ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ต้ังแตเวลา 08.30 
น. เปนตนไป ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ รวมทั้งเลือกต้ังประธานกรรมการ
ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 และผูตรวจสอบกิจการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกต้ังประธานกรรมการ ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 7 

และผูตรวจสอบกิจการ 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 
 4.1 การติดตามเงินคางชําระคาตู ATM 
 4.2 คําพิพากษาศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ 1579 / 2558 
 4.3 การรับสมัครผูจัดการ สอ.กปน. 
 4.4 รายงานความกาวหนาคดี สบ.ผจจ. 
 4.5 สรุปความคืบหนาของคดีตางๆ ของป 2560 – 2561 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 แกไขขอบังคับ 
 5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
 5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 
 5.4 งบการเงิน  
 5.5 ผลการดําเนินงานดานการเงิน และการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
 5.6 การอนุมัติตัดหน้ีสูญ 
 5.7 ประมาณการรายได คาใชจาย และงบประมาณรายจาย ประจําป 2562  
 5.8 วงเงินที่สหกรณอาจกูยืม หรือ ค้ําประกัน ประจําป 256 2 
 5.9 ขออนุมัติการนําเงินไปฝาก หรือ ลงทุนในหลักทรัพย  
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  
 5.10 คัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2562 
 5.11 การคืนสมาชิกภาพ 
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 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

  5.1 แก้ไขข้อบังคับ หมวด 10 ผู้ตรวจสอบกิจการข้อ 94 และ ข้อ 97

  5.2 งบการเงิน

  5.3 ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน และการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562

  5.4 การอนุมัติตัดหนี้สูญ (ถ้ามี)
  5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2563

  5.6 วงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2563

  5.7 ขออนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์

   ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

  5.8 ขออนุมัติวงเงิน Private Fund (ไพรเวทฟันด์) จ�านวน 500 ล้านบาท 
  5.9 การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2563

  5.10 การคืนสมาชิกภาพ (ถ้ามี)

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อทราบ

  6.1 สมาชิกเข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ประจ�าปี 2562

  6.2 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

  6.3 รายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกิจการ
  6.4 รายงานข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.)

   ซึ่ง สอ.กปน. เป็นสมาชิก

 ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

  7.1 เรื่องแจ้งผลการเลือกตั้ง

 สหกรณ์ฯ จะเปิดลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 และผู้ตรวจสอบ

กิจการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. พร้อมกันนี้ ขอให้สมาชิกน�าบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ�าตัวพนักงาน 

หรือ ใบอนุญาตขับรถ หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐมาแสดงด้วย มิเช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิในการ

เข้าประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

 ขอแสดงความนับถือ

 

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ที่ สอ.กปน.  / 2562 
 
  มกราคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญสมาชิกฯ เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2561 
 
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการประปานครหลวง จํากัด 
 
 ดวย คณะกรรมการดําเนินการ ไดมีมติ ที่ประชุม ใหจัดประชุมใหญสามัญประจําป 25 61ณ 
อาคารอเนกประสงค สํานักงานใหญ การประปานครหลวง ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ต้ังแตเวลา 08.30 
น. เปนตนไป ทั้งน้ีเพ่ือพิจารณาและรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ รวมทั้งเลือกต้ังประธานกรรมการ
ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 47 และผูตรวจสอบกิจการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกต้ังประธานกรรมการ ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 7 

และผูตรวจสอบกิจการ 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเน่ือง 
 4.1 การติดตามเงินคางชําระคาตู ATM 
 4.2 คําพิพากษาศาลปกครองหมายเลขคดีดําที่ 1579 / 2558 
 4.3 การรับสมัครผูจัดการ สอ.กปน. 
 4.4 รายงานความกาวหนาคดี สบ.ผจจ. 
 4.5 สรุปความคืบหนาของคดีตางๆ ของป 2560 – 2561 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 แกไขขอบังคับ 
 5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
 5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 
 5.4 งบการเงิน  
 5.5 ผลการดําเนินงานดานการเงิน และการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
 5.6 การอนุมัติตัดหน้ีสูญ 
 5.7 ประมาณการรายได คาใชจาย และงบประมาณรายจาย ประจําป 2562  
 5.8 วงเงินที่สหกรณอาจกูยืม หรือ ค้ําประกัน ประจําป 256 2 
 5.9 ขออนุมัติการนําเงินไปฝาก หรือ ลงทุนในหลักทรัพย  
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  
 5.10 คัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2562 
 5.11 การคืนสมาชิกภาพ 
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 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกต้ังประธานกรรมการ ดําเนินการกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 4 7 

และผูตรวจสอบกิจการ 
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 25 60 
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 4.3 การรับสมัครผูจัดการ สอ.กปน. 
 4.4 รายงานความกาวหนาคดี สบ.ผจจ. 
 4.5 สรุปความคืบหนาของคดีตางๆ ของป 2560 – 2561 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 5.1 แกไขขอบังคับ 
 5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
 5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 
 5.4 งบการเงิน  
 5.5 ผลการดําเนินงานดานการเงิน และการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2561 
 5.6 การอนุมัติตัดหน้ีสูญ 
 5.7 ประมาณการรายได คาใชจาย และงบประมาณรายจาย ประจําป 2562  
 5.8 วงเงินที่สหกรณอาจกูยืม หรือ ค้ําประกัน ประจําป 256 2 
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  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.)  
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สารผู้ว่าการการประปานครหลวง
เนื่องในโอกาสประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง  

มีอายุครบรอบ 47 ปี นับจากวันก่อตั้งสหกรณ์ ซึ่งผมขอแสดงความชื่นชม  

ยินดีในความส�าเร็จมา ณ โอกาสนี้ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ มีเจตนารมณ์

มุง่หวังการเป็นสถาบนัเสรมิสร้างวฒันธรรมการออม และเสรมิสร้างสวสัดิการ

ทางการเงินอันเป็นประโยชน์ต่าง ๆ แก่สมาชิก ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า  

7,000 รายและมีทรัพย์สินหมุนเวียนรวมกว่า 17,000 ล้านบาท ถือเป็นหนึ่ง

ในสถาบันทางการเงินที่มีความเข้มแข็ง และเสริมสร้างประโยชน์แก่สมาชิก  

ชาวการประปานครหลวงมาอย่างต่อเนื่อง

การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ถือเป็นช่วงเวลาที่สมาชิกสหกรณ์ ได้ร่วมรับฟังผลการด�าเนินงาน

ตลอดท้ังปีท่ีผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ อีกทั้ง 

เป็นวาระแห่งการด�ารงสทิธอินัชอบธรรมในการเลอืกตัง้ผูแ้ทนสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการประปา

นครหลวง จ�ากัด เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่ต่อเนื่อง และเกิดเสถียรภาพ

ผมจึงขออวยพร และขอเป็นก�าลังใจ แก่ท่านคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา

นครหลวง จ�ากัด และท่านสมาชิกทุกคน ร่วมกันเป็นหนึ่งในกลไกช่วยขับเคลื่อนสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นคงสมดังเจตนารมณ์ต่อไป

 (นายปริญญา ยมะสมิต)

 ผู้ว่าการการประปานครหลวง
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สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ สอ.กปน. 

โดยมีแนวคิดว่า จะด�าเนินการร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 และ

จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ฯ และสมาชิก  

ในการเข้ามาบริหารงาน ถือว่าเป็นความท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก  

ที่จะต้องสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ฯ ให้ได้มากที่สุด และที่ส�าคัญเพื่อช่วยเหลือ

สมาชิกให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ ให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ตลอดไป 

 ในการเข้ามาบริหารงานทางด้านสหกรณ์ฯ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบัน 

การเงินและมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งเรื่องของการลงทุน และ 

การแข่งขันกับสถาบันการเงินอ่ืน โดยมีการให้เงินกู ้, เงินฝาก และการลงทุนในเรื่องของต๋ัวสัญญา 

ใช้เงิน แต่การด�าเนินการต่าง ๆ ต้องค�านึงถึงความเสี่ยง ข้อดี และข้อเสีย โดยเฉพาะข้อเสีย เพื่อไม่ให้เกิด

ความเสียหายกับองค์กร และต้องด�าเนินการด้วยความรอบคอบ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรและ

สมาชิกเป็นหลัก ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ก�าลังใจ พร้อมค�าแนะน�าต่าง ๆ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

สอ.กปน. จะด�าเนินการบริหารองค์กรให้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47

นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี

รองประธานกรรมการ (บริหาร)

นายสหกรณ์ พร้อมมูล

รองประธานกรรมการ (เงินกู้)
นางสาวชุลีกร เสมาชัย

รองประธานกรรมการ (วิชาการ)

นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล

รองประธานกรรมการ (แผนฯ)

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย

เหรัญญิก

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด

เลขานุการ

นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

ประธานกรรมการ10 :
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47

ดร.อาทร สุนทรชื่น
กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62

ถึง 21 ต.ค. 62

นายเอกชัย เอกหาญกมล
กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62
ถึง 25 พ.ย. 62

ว่าที่ พันตรี พินิจ ธีระชาติ
กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62
ถึง 25 พ.ย. 62

นายเจริญ เตียวัฒนานนท์
กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง 
ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62
ถึง 25 พ.ย. 62

เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง
กรรมการ

นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงษ์
กรรมการ

นายสมภพ ปานสวัสดิ์
กรรมการ

นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
กรรมการ

ด�ารงต�าแหน่ง
ตั้งแต่ 28 ก.พ. 62 
ถึง 13 มิ.ย. 62
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช 
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายภัสร์พล เจียมพานทอง
เลขานุการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์
ประธาน ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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คณะกรรมการเลือกตั้ง

นายประจวบ หมู่สิกศิริ
กรรมการเลือกตั้ง

นางสุวรรณา ภาครส
กรรมการเลือกตั้ง

นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์

กรรมการเลือกตั้ง

นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ

เลขานุการกรรมการเลือกตั้ง

นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
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เจ้าหน้าที่

นางประชุม สวัสดิชัย
รองผู้จัดการอาวุโส

นายจ�าลอง จันทร์แสง
ผู้ช�านาญการสหกรณ์ 6

ด้านสินเชื่อ

นายกันตภณ สุขตะโก
รองผู้จัดการบริหารสหกรณ์

นางประชุม สวัสดิชัย
รักษาการแทน รองผู้จัดการ

การเงินและการลงทุน

นางประชุม สวัสดิชัย
รักษาการแทน ผู้จัดการ

นางลักขณา สิทธิศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์ 7
ด้านบัญชีและสินเชื่อ

นายธนกฤต ฉายินธุ
รองผู้จัดการบัญชีและสินเชื่อ

นางสาวอัจฉรา นิ่มแสง
ผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์ 7

ด้านการลงทุน
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ส�านักผู้จัดการ

สินเชื่อ

นายกันตภณ สุขตะโก
รักษาการแทน หัวหน้าส�านักผู้จัดการ                    

นางสาวพนอจิต อ่อนยิ้ม
นักบริหารสหกรณ์ 4

นางวริษา ค่ายใส

หัวหน้า ฝ่ายสินเชื่อ

นายธีรพงศ์ ฉิ่งสุวรรณ

นักบริหารสหกรณ์ 4

นางสาวรุ่งฤดี พวงมะลิ

นักบริหารสหกรณ์ 5

นางสาวตวงพร วิสุทธิกุล

นักบริหารสหกรณ์ 3

นายศรัณย์รักษ์ เรืองสว่าง

นักบริหารสหกรณ์ 3

นายธนกฤต ฉายินธุ

รักษาการแทน หัวหน้าฝ่ายบัญชี        

นางสาวภัทรปภา รัตนทวี

นักบริหารสหกรณ์ 4

นางหทัยรัตน์ นิมิตพงศ์พร

นักบริหารสหกรณ์ 4

บัญชี
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การเงิน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

การลงทุน

นางขนิษฐา ผลสุข

หัวหน้า ฝ่ายการเงิน
นายอดิศักดิ์ แสนสวาสดิ์

นักบริหารสหกรณ์ 4
นางสาวสุมิตรา สวามิวัสดุ์

นักบริหารสหกรณ์ 3

นายคณินท์ ชูสรานนท์

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน

นางสาวปัญญ์มณฑ์ วุฒิเกรียงไกรกุล

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสาวภาวิตา ฉายสุวรรณ

นักบริหารสหกรณ์ 4

นายมานัส ดีเอี่ยม
นักบริหารสหกรณ์ 3

นายพนัชกร แก้วส�าเร็จ
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรการ

นางสกุล ส�ารี

เจ้าหน้าที่ประจ�าส�านักงาน
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จุดเด่นของการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562

จ�านวนสมาชิกสามัญ 6,843 คน

แหล่งที่มาของเงินทุน 14,860.36 ล้านบาท

 : 17

จ�านวน (คน)

6,6936,800

6,500

6,600

6,700

6,900

7,000

6,810

6,874 6,897

6,843

 2558 2559 2560 25622561 ปี (พ.ศ.)

เงินกู้ธนาคาร  

470,000,000.00 บาท

(3.16%)

เงินรับฝาก  

8,705,073,096.98 บาท

(58.59%)

ก�าไร  

279,913,195.57 บาท

(1.88%)

ทุนส�ารอง 

ทุนสะสม และอื่นๆ

586,075,979.67 บาท

(3.94%)

หนี้สินอื่น

48,537,454.00 บาท

(0.33%)

หุ้น

4,770,762,080.00 บาท 

(32.10%)
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน 14,860.36 ล้านบาท

รายได้ ประจ�าปี 2562 เป็นเงิน 719.13 ล้านบาท

เงินลงทุน  

4,561,200,000.00 บาท  

(30.70%)

เงินฝากสหกรณ์อื่น  

1,520,922,805.42 บาท 

(10.23%)

เงินให้สมาชิกกู้  

5,568,918,990.95 บาท 

 (37.47%)

อื่นๆ

333,984,004.27 บาท 

(2.25%)

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  

2,875,336,006.08 บาท 

(19.35%)

ดอกเบี้ยรับจากเงิน

ให้กู้ยืมและเงินฝาก  

526,461,101.30 บาท 

(73.21%)

รายได้จากการ

ลงทุน

191,924,239.51 บาท

(26.69%)

รายได้อื่นๆ  

745,596.80 บาท

(0.10%)
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ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2562 เป็นเงิน 439.22 ล้านบาท

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

301,016,317.74 บาท 

(68.53%)

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 

97,856,368.68 บาท

(22.28%)

ดอกเบี้ยจ่ายเงิน

กู้ยืม

40,345,055.62 บาท 

(9.19%)

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในรอบ 5 ปี
ทุนเรือนหุ้น

4,800

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

4,600

4,500

4,400

4,300

4,200

4,000

4,404.03

4,523.71
4,590.62

4,770.76

2558 2559 2560 2562

4,100

4,700

2561

4,669.07

ปี (พ.ศ.)
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เงินให้กู้แก่สมาชิก

เงินรับฝาก

9,000

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

8,000

7,000

6,000

5,000

3,000

0

4,000

2,000

1,000

6,527.27

7,505.13

8,041.59 8,201.75
8,705.07

2558 2559 2560 25622561 ปี (พ.ศ.)

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

6,000

5,000

3,000

0

4,000

2,000

1,000

4,514.18

5,048.61
5,473.62 5,568.925,666.17

2558 2559 2560 25622561 ปี (พ.ศ.)
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ลงทุนในตราสารหนี้

เงินลงทุนสหกรณ์อื่น

6,000

5,000

3,000

0

4,000

2,000

1,000

4,561.20

3,862.51

4,811.43
5,044.63

5,233.75

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

2558 2559 2560 25622561 ปี (พ.ศ.)

7,000

6,000

5,000

3,000

4,000

2,000

1,000

0
2558 2559 2560 25622561

5,348
4,569 4,857

4,396

5,975

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ปี (พ.ศ.)
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สินทรัพย์รวม

รายได้ ค่าใช้จ่าย ก�าไร

2558 2559 2560 25622561

18,000

17,000

16,000

15,000

13,000

10,000

14,000

12,000

11,000

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

14,086

14,753

15,542
14,860

17,083

ปี (พ.ศ.)

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ปี (พ.ศ.)

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไร

จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

900
800
700
600

500

300

0

400

200

100

รายได้

ค่าใช้จ่าย

ก�าไร

2558 2559 2560 25622561

294.13 239.44 243.93 279.91336.02

484.85 476.65 500.86 439.22474.96

294.13 239.44 243.93 336.02 279.91
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สถิติการสัมมนาสมาชิก ปี พ.ศ. 2558 - 2562

สถิติการเปรียบเทียบ

ปี 
สัมมนา รุ่นที่

1 2 3 4 5 รวม (คน)

2558 118 80 130 332 73 733

2559 52 127 446 40 - 665

2560 83 82 87 65 254 571

2561 223 83 75 308 540 1,229

2562 122 187 245 81 513 1,148

รายการ / ปี (พ.ศ.) 2558 2559 2560 2561 2562

จ�านวนสมาชิก (คน) 6,693 6,874 6,897 6,810 6,843

สินทรัพย์ (บาท) 14,085,738,012.49 14,753,249,429.54 15,544,242,011.17 17,088,209,619.58 14,860,361,806.72

ทุนเรือนหุ้น (บาท) 4,404,031,200.00 4,523,713,200.00 4,590,615,070.00 4,669,067,880.00 4,770,762,080.00

ทุนเรือนหุ้น / สมาชิก 658,005.56 658,090.37  665,595.92  685,619.37 697,174.06

ทุนของสหกรณ์ (บาท) 5,200,959,510.60 5,290,164,530.83  5,369,396,173.83  5,558,695,445.07 5,636,751,255.24

ทุนของสหกรณ์ / สมาชิก  777,074.48 769,590.42  778,511.84  778,511.84 823,725.16

เงินฝาก (บาท) 5,804,707,763.25 6,960,570,466.00  7,619,924,217.07  7,982,663,329.71 8,529,856,430.31

เงินฝาก / สมาชิก  867,280.41 1,012,593.90  1,104,817.20 816,254.84 1,246,508.32

ทุนด�าเนินการ (บาท) 14,085,738,012.49 14,753,249,429.54  15,544,242,011.17  17,088,209,619.59 14,860,361,806,72

ทุนด�าเนินการ / สมาชิก 2,104,547.74 2,146,239.37  2,253,768.60 2,509,281.88 2,171,615.05

เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท) 4,514,177,727.25  5,048,610,428.46  5,549,639,222.05  5,596,085,994.34 5,568,918,990.95

เงินให้กู้แก่สมาชิก / สมาชิก  674,462.53  734,450.16  804,645.39 821,745.37 813,812.51

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น (บาท) 3,958,363,656.51  2,520,127,456.05  3,215,326,067.61  4,288,024,768.15 2,875,336,006.08

เจ้าหน้าที่ (คน)  24  26  26  23 24.00

สมาชิก / เจ้าหน้าที่  278.88  264.38  265.27 296.09 285.13

ก�าไรสุทธิ (บาท) 294,127,419.22  239,435,847.05  246,288,787.24  336,023,547.88 279,913,195.57

ค่าประสิทธิภาพ

ก�าไรสุทธิ / ทุนเรือนหุ้น 6.68% 5.29% 5.37% 7.20 % 5.87

ก�าไรสุทธิ / ทุนของสหกรณ์ 5.66% 4.53% 4.59% 6.05 % 4.97

24 :
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ประธาน แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนครบ 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ

ของสหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม 
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1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม 
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เรื่อง เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 48 และผู้ตรวจสอบกิจการ
เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครบวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
กรรมการด�าเนินการ ครบวาระ 7 คน คือ
 1. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ
 2. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ
 3. นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ กรรมการ
 4. นางชุลีกร เสมาชัย กรรมการ
 5. นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี กรรมการ
 6. นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล กรรมการ
 7. นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ กรรมการ
ในระหว่างปีมีกรรมการด�าเนินการ พ้นจากต�าแหน่ง จ�านวน 5 คน ดังนี้
ลาออกจากการเป็นกรรมการด�าเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา

นครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 53 (2) จ�านวน 1 คน คือ
 1. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ กรรมการ
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการด�าเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา

นครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 53 (3) จ�านวน 1 คน คือ
 1. ดร.อาทร สุนทรชื่น กรรมการ
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการด�าเนินการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปา

นครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2562 ข้อ 65 (6) และข้อ 68 (8) จ�านวน 3 คน คือ
 1. นายเอกชัย เอกหาญกมล กรรมการ
 2. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ กรรมการ
 3. นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ กรรมการ
ในกรรมการที่ครบวาระ จ�านวน 7 คน มี 2 คน ที่เป็นกรรมการครบวาระสองวาระติดต่อกัน จึงต้อง

เว้นวรรคการเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 
จ�ากัด พ.ศ. 2562 ข้อ 67 คือ

 1. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ
 2. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ
ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จะด�าเนินการเลือกกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 11 คน (ด�ารงต�าแหน่ง  

2 ปี จ�านวน 7 คน และด�ารงต�าแหน่ง 1 ปี จ�านวน 4 คน) และผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 4 คน
ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 สหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2562
 1. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ประธาน
 2. นายประจวบ หมู่สิกศิริ กรรมการ
 3. นางสุวรรณา ภาครส กรรมการ
 4. นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์ กรรมการ
 5. นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ กรรมการ และเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 2
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ผู้สมัครต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 1 นายสมชาย ศรีนิเวศน์

 หมายเลข 2 นายเอกชัย ตั้งศรีวงศ์

 หมายเลข 3 นายธวัฒชัย สง่าเพ็ชร

 หมายเลข 4 นายอรรถพล วรรณประเวศ

 หมายเลข 5 นายสุพจน์ รุ่งแจ้ง

 หมายเลข 6 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข

 หมายเลข 7 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว

 หมายเลข 8 นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง

 หมายเลข 9 นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี

 หมายเลข 10 นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น

 หมายเลข 11 นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล

 หมายเลข 12 นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม

 หมายเลข 13 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ

 หมายเลข 14 นายพรเทพ ผดุงถิ่น

 หมายเลข 15 นางวรรณี ช้างเนียม

 หมายเลข 16 นายประพนธ์ ประถมไชย

 หมายเลข 17 นายอรรถพนธ์ สังข์แก้วใจมั่ง

 หมายเลข 18 นางสาวศยามล ท้วมกลัด

 หมายเลข 19 นางสาวชุลีกร เสมาชัย

 หมายเลข 20 นายสุรเดชา เวชประสิทธิ์

 หมายเลข 21 นายอนุสร ไตรอุดมศรี

 หมายเลข 22 นายกิตติศักดิ์ ชุมแวงวาปี

 หมายเลข 23 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์

 หมายเลข 24 นายโอภาส ลุนลา

ผู้สมัครต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 01 นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช

 หมายเลข 02 นายภัสร์พล เจียมพานทอง

 หมายเลข 03 นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์

 หมายเลข 04 นางวิภา อยู่ทรัพย์

 หมายเลข 05 นายศิกวัส คงธนธีระ

 หมายเลข 06 นางกานดา นัยยุติ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง

สมาชิกสามัญทั้งหมด จ�านวน 6,796 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สมาชิกสามัญผู้มาประชุม จ�านวน 6,478 คน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการที่มาประชุม

 1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธานกรรมการ

 2. นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี รองประธาน (บริหาร)

 3. นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองประธาน (วิชาการ)

 4. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน (เงินกู้ฯ)

 5. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง รองประธาน (แผน พัฒนาฯ)

 6. นายวิทัย อาวุชานนท์ เหรัญญิก

 7. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ

 8. นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น กรรมการ

 9. นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู กรรมการ

 10. นายอาทร สุนทรชื่น กรรมการ

 11. นางสาวชุลีกร เสมาชัย กรรมการ

 12. นายเจริญ เตียวัฒนานนท์  กรรมการ

 13. นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล กรรมการ

 14. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการ

 15. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการและเลขานุการ

3.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
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ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายธานี เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 2. นายทนงศักดิ์  ศิริทิณพงษ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3. ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
 4. นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 5. นางประชุม สวัสดิชัย รักษาการแทนผู้จัดการ

 6. นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
    บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ�ากัด

 7. นายภัทรพล วงศ์ประชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช�านาญงาน

     ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

    กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 8. นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

    ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

    ธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริม

 9. นางสาวภัทรสุดา  ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์

    ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

    กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 10. นายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ ทนายความผู้รับจ้าง

ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 08 : 30 น.

   ประธานกล่าวเปิดการประชุม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
   ประธานกรรมการ แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกมาลงทะเบียนครบ 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47  
     และผู้ตรวจสอบกิจการ

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
     4.1 การติดตามเงินค้างช�าระค่าตู้ ATM

     4.2 ค�าพิพากษาศาลปกครอง หมายเลขคดีด�าที่ 1579 / 2558

     4.3 การรับสมัครผู้จัดการ สอ.กปน.
     4.4 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ.

     4.5 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี 2560 – 2561
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   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

     5.1 แก้ไขข้อบังคับ

     5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง
     5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

     5.4 งบการเงิน

     5.5 ผลการด�าเนินงานด้านการเงิน และการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561

     5.6 การอนุมัติตัดหนี้สูญ

     5.7 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562
     5.8 วงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2562

     5.9 ขออนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศ 

      คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

     5.10 คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

     5.11 การคืนสมาชิกภาพ

   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

     6.1 สมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ ประจ�าปี 2561

     6.2 ค�าสั่งนายทะเบียนเรื่องการให้กู้สามัญฌาปนกิจฯ และผลการด�าเนินการ

     6.3 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561

     6.4 รายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกิจการ
     6.5 รายงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจ�าปี 2561

      6.5.1 สมาคมฯ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)

      6.5.2 สมาคมฯ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

       แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

      6.5.3 สมาคมฯ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
     6.6 รายงานข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่ง  

      สอ.กปน. เป็นสมาชิก

   ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม รับทราบระเบียบวาระการประชุม
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  1.2 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2561
  ประธานกรรมการ แจ้งว่า หนังสือ กษ 1110 / 3789 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ผล
การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจ�าปี 2561
  ขอแจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ของส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 ประจ�าปี 2561 
แจ้งว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด มีผลอยู่ในระดับ ดีมาก

มติที่ประชุม รับทราบ
  
  1.3 ค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีร้องค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้สมาชิก 4 ท่าน 
กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์
  เลขานุการ รายงานว่า เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สหกรณ์ฟ้องนายทะเบียน เรื่องของค�าสั่ง
ที่นายทะเบียนมีค�าสั่งให้สมาชิก 4 คน กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ แล้วก็สหกรณ์อุทธรณ์ว่าค�าสั่งนั้น 
มิชอบด้วยกฎหมาย แจ้งผลของศาลให้ฟังว่า ศาลยกฟ้อง เพราะฉะนั้นค�าสั่งนายทะเบียนชอบด้วยกฎหมาย
สมบูรณ์แบบ 100%
  นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมจะสอบถามวาระการประชุม 
นะครับ เรื่องที่วาระที่ 4.2 ค�าพิพากษาศาลปกครอง หมายเลขคดีด�าที่ 1579 / 2558 ผมจะถามว่า ท�าไมไปบรรจุ
วาระสืบเนื่องครับ ท�าไมไม่บรรจุวาระเรื่องพิจารณา เนื่องจากว่า คดีนี้ศาลพิพากษามาแล้ว แล้วก็สหกรณ์เอง
เป็นผู้ฟ้อง ศาลยกฟ้องแล้วมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมา แล้วเราจะให้ที่ประชุมทราบเฉยๆ ท�าไม ท�าไมไม่บรรจุ
วาระพิจารณาครับ
  เลขานุการ รายงานว่า 4.2 ที่ท่านถามนี้เป็นคดีด�าที่ 1579 / 2558 เป็นคดีของการท�ารายงาน
กิจการ 2 ฉบับ มันอยู่ในเรื่องสืบเนื่องซึ่งพิจารณาได้อยู่แล้ว เป็นคดีของเก่าที่อยู่ในการพิจารณาครั้งเดิมและ 
ก็รอศาลปกครอง เพราะฉะนั้นพิจารณาได้ครับ ลงมติได้ครับ
  นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมไปอ่านรายงานกิจการย้อนหลัง 
2 ถึง 3 ปี เรื่องนี้ไม่เคยบรรจุอยู่ในวาระการประชุมเลย จะเอามาเป็นเรื่องสืบเนื่องไม่น่าจะใช่ น่าจะเอามาเป็น
เรื่องพิจารณามากกว่าครับ
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับ เรื่องที่ผมแจ้งมันเป็นอีกประเด็น 
หนึ่งครับ ซึ่งไม่ใช่ประเด็นของวาระที่ 4.2 ต้องขอโทษนะครับ
  นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ที่ผมสอบถามท่านประธานไม่ใช่
ประเด็นนั้นครับ ประเด็นที่ผมถามว่าท�าไมบรรจุอยู่ในวาระเรื่องสืบเนื่อง เนื่องจากว่าในการประชุมสองสามปี
หลังที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องนี้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมเลย มันจะไปสืบเนื่องได้อย่างไร เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้น 
มาตั้งแต่ปี 2558 แล้ว มีค�าพิพากษาของศาลปกครองออกมาแล้ว แต่ความเสียหายต่อสหกรณ์พนักงาน 
การประปานครหลวง เพราะฉะนั้นมันควรบรรจุอยู่ในวาระพิจารณามากกว่าที่จะอยู่ในเรื่องสืบเนื่อง การอยู่ใน
วาระสืบเนื่องหมายถึงว่ามีการพิจารณามาแล้วว่าในแต่ละปีมีความคืบหน้าอะไรบ้าง แต่นี่มันไม่เคยมีมาก่อน 
ในการประชุมสองสามปีหลัง ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลย ผมคิดว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
  เลขานุการ กล่าวว่า เรียนสมาชิก เมื่อสักครู่ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่พื้นที่ 2 แล้วนะครับ เรื่องนี้
ผมขอรับเอง ผมอาจจะก�าหนดวาระผิดนะครับ ทางพื้นที่ 2 แจ้งว่าที่ประชุมสามารถพิจารณาได้นะครับ ยังไง 
ก็พิจารณาได้ครับ เพราะฉะนั้นมติยังคงใช้ได้อยู่ครับ แต่ว่าเปลี่ยนวาระไม่ได้แค่นั้นเอง เพราะว่าได้บรรจุวาระไว้
แล้วนะครับ 
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  นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า อันนี้เป็นความเห็นของนายทะเบียน
ใช่ไหมครับ 
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า ใช่ครับ เป็นความเห็นของนายทะเบียนครับ
  นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ขอบคุณครับ
  นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้ฯ) กล่าวว่า ท่านสมาชิกครับประเด็นนี้
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาออกมาแล้วนะครับ กราบเรียนท่านนะครับ ผมเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหาย มีส่วนได้
ส่วนเสียในประเด็นนี้ เดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดในวาระสืบเนื่องให้ทราบนะครับ มันเป็นการฟ้องคดีของ
กรรมการชุดที่ 40 ทางชุดที่ 46 เพิ่งได้รับทราบค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เดี๋ยววาระที่ 4.2 อดใจ
รอนิดหนึ่ง ผมจะชี้แจงให้ทราบเลยนะครับ วันนี้มีหลายคดีครับ ที่สมาชิกต้องตัดสินใจ อนาคตของสหกรณ์ 
ความสบายใจ ความมั่นใจของสมาชิกว่า เงินสหกรณ์เราจะปลอดภัยอยู่ในการตัดสินใจของท่านในวันนี้นะครับ

มติที่ประชุม รับทราบ  

  1.4 อุทธรณ์คดีฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 41, 42 เรื่องปล่อยให้คดี 250 ล้าน  
ขาดอายุความ
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า เรื่องของคดีที่คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 41, 42 เรื่องปล่อย 
ให้คดี 250 ล้าน ขาดอายุความ และศาลได้นัดชี้สองสถาน ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 

มติที่ประชุม รับทราบ

  1.5 อุทธรณ์ค�าพิพากษาคดีแรงงาน
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า อุทธรณ์ค�าพิพากษาคดีแรงงานกลางจังหวัดนนทบุรี เรื่องเกี่ยวกับ
การฟ้องนายสุพจน์ แสงวิริยภาพ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อีก 1 ท่าน ทางเราอุทธรณ์ในส่วนของผู้จัดการไปแล้ว 
แล้วศาลได้รับค�าอุทธรณ์แล้วนะครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

  1.6 อดีตสมาชิกและสมาชิกร่วมกันฟ้องสหกรณ์และกรรมการผู้รับมอบอ�านาจ 2 ท่าน
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด และผู้รับ
มอบอ�านาจอีก 2 ท่าน ถูกสมาชิกและอดีตสมาชิกฟ้องเป็นคดีอาญา ศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องไปแล้ว เมื่อ 19 
ธันวาคม 2561 แต่โจทก์ขอเลื่อน และศาลก็ได้นัดใหม่ เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2562 นะครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

  1.7 เรื่องแจ้งความด�าเนินคดีอาญา กับ สบ.ผจจ. หลังได้รับทราบข้อมูลการช�าระบัญชีของ 
สบ.ผจจ.
  ประธานกรรมการ กล่าวว่า สอ.กปน. ได้ไปแจ้งความด�าเนินคดีอาญากับสหกรณ์บริการผู้ค้า
สวนจตุจักร สาเหตุเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้รับทราบข้อมูลการช�าระบัญชี จากผู้ช�าระบัญชีสหกรณ์ ว่าความเสียหายนั้น

เป็นความเสียหายจากเงินของเราเกือบทั้งหมด
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  เลขานุการ กล่าวว่า ผมเรียนเสริมท่านประธาน ดังนี้นะครับ มันมีอยู่ทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนที่

กระท�าความผิดเองของสหกรณ์เราก็คือกรรมการ ส่วนของนายทะเบียน และส่วนของ สบ.ผจจ. ทั้งนี้ทาง 

นายทะเบียนได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เนื่องจาก สบ.ผจจ. ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี 

ก็ได้ด�าเนินการสั่งเลิกกิจการก็ต้องมีการช�าระบัญช ี ทางกรมส่งเสริมก็ตั้งผู้ช�าระบัญชีขึ้นมา ผู้ช�าระบัญช ี

ก็ด�าเนินการช�าระบัญชี โดยขอเอกสารจากสหกรณ์จตุจักร ปรากฏว่า ไม่มีเอกสารให้ผู้ช�าระบัญชี ผู้ช�าระบัญช ี

ก็พยายามหาทางให้ช�าระบัญชีให้ได้ ก็ได้ไปขอความร่วมมือกับกรมตรวจสอบบัญชี ก็ได้ไปดึงข้อมูลทั้งหมดมา  

ผู้ช�าระบัญชีก็ได้ประสานกับ สน.บางนา มาโดยตลอด จากข้อมูลที่ทางผู้ช�าระบัญชีแจ้งให้เราทราบนะครับ  

ก็สรุปได้ว่าจากหลักฐานการกู้ยืม เชื่อได้ว่ามีการกู้ยืมจริงแค่บางราย ส่วนใหญ่เป็นการปลอมลายมือชื่อสมาชิก

เพื่อกู้ยืมสหกรณ์นะครับ เมื่อเราได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้แล้วนะครับ เราก็รู้ว่ามีการกระท�าผิดอาญา เราในฐานะ

ที่เป็นเจ้าหนี้เพียงรายเดียวของ สบ.ผจจ. เมื่อรับทราบผลการติดตามของผู้ช�าระบัญช ี เราก็เป็นผู้เสียหายราย

หนึ่ง ทางท่านประธานก็เลยไปแจ้งด�าเนินคดีอาญา กับ สบ.ผจจ. เพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 และ 

  ผู้ตรวจสอบกิจการ
 เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 ครบวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 ประธานกรรมการด�าเนินการ ครบวาระ 1 คน คือ

 1. นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ประธาน

 กรรมการด�าเนินการ ครบวาระ 7 คน คือ

 1. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง กรรมการ

 2. นายวิทัย อาวุชานนท์ กรรมการ

 3. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ

 4. นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น กรรมการ

 5. นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู กรรมการ

 6. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการ

 7. ดร.อาทร สุนทรชื่น กรรมการ

 ในกรรมการที่ครบวาระ จ�านวน 7 คน มี 4 คน ที่เป็นกรรมการครบวาระสองวาระติดต่อกัน 

จึงต้องเว้นวรรคการเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับ ข้อ 50 คือ

 1. นายวิทัย อาวุชานนท์ กรรมการ

 2. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ

 3. นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น กรรมการ

 4. นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู กรรมการ

 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จะด�าเนินการเลือกประธานกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 1 คน 

เลือกกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 7 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 4 คน
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 ฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 สหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2561

 1. นายธ�ารง บูรณตระกูล ประธาน

 2. นายประจวบ หมู่สิกศิริ กรรมการ

 3. นางสุวรรณา ภาครส กรรมการ

 4. นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์ กรรมการ

 5. นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ กรรมการ และเลขานุการ

 ผู้สมัครต�าแหน่ง ประธานกรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 001 ดร.วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว

 หมายเลข 002 นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

 ผู้สมัครต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 1 นายเอกชัย เอกหาญกมล

 หมายเลข 2 นายสมภพ ปานสวัสดิ์

 หมายเลข 3 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ

 หมายเลข 4 นายอรรถพล วรรณประเวศ

 หมายเลข 5 นายประพนธ์ ประถมไชย

 หมายเลข 6 ดร.อาทร สุนทรชื่น

 หมายเลข 7 นายประดิษฐ์ หัสดี

 หมายเลข 8 นายธวัช ลิบวาณิชย์

 หมายเลข 9 นายธานินทร์ บัววารี

 หมายเลข 10 นายพชฌงค์ พงศ์พุทธชาดิ

 หมายเลข 11 นายสหกรณ์ พร้อมมูล

 หมายเลข 12 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์

 หมายเลข 13 นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม

 หมายเลข 14 เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง

 หมายเลข 15 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ

 ผู้สมัครต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 01 นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช

 หมายเลข 02 นายภัสร์พล เจียมพานทอง

 หมายเลข 03 ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์

 หมายเลข 04 นางสิริลักษณ์ นนัทนาปราโมทย์

 หมายเลข 05 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข

 หมายเลข 06 นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�าปี 2560

 เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 

มีประเด็นไหนที่จะแก้ไขไหมครับ

 นางสุคนธมาลย ์วางขุนทด สมาชิกเลขที่ 4952 กล่าวว่า รายงานการประชุมมีการพิมพ์ค�าผิด 

ล�าดับวาระผิด ขอให้เลขานุการกลับไปตรวจสอบ เช่น วาระที่ 5.2, 5.3, 5.4 ขอให้ไปดูใหม่ ขอให้ไปเรียงล�าดับใหม ่

แก้ไขค�าที่ผิดใหม่ นะคะ

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 โดยสมาชิกขอให้ไปตรวจสอบค�าผิด 

 และแก้ไขให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่อง

 4.1 การติดตามเงินค้างช�าระค่าตู้ ATM

 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่การประชุมสามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2561 เรื่องการติดตามเงินค้างช�าระค่าตู้ ATM มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการชุดที่ 46 ด�าเนินการตาม 

ข้อบังคับ ข้อ 11(7) กับผู้ที่ค้างช�าระค่าตู้ ATM จ�านวน 2 ท่านนั้น

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีความเสียหายเกี่ยวกับตู้ ATM ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการครั้งที่ 5 / 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2561 และคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ATM เสนอรายงานผลสรุปต่อการประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ครั้งที่ 11 / 2561 จึงมีมติให้ด�าเนินการตามข้อบังคับ ข้อที่ 11(7) กับสมาชิกเลขที่ 7739 โดยสามารถ

อุทธรณ์ภายใน 30 วัน ส่วนสมาชิกเลขที่ 7632 ได้ท�าหนังสือยินยอมช�าระเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  

หากไม่ช�าระเงินภายในก�าหนดให้ด�าเนินการ ข้อ 11(7)

 บัดนี้สมาชิกเลขที่ 7739 ได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมช�าระเงินเรียบร้อยแล้ว ส่วนสมาชิกเลขที่ 7632 

มิได้ด�าเนินการช�าระภายในก�าหนด จึงต้องด�าเนินการตามข้อบังคับ ข้อที่ 11(7)

 ต่อมาสมาชิกเลขที่ 7632 ได้ขออุทธรณ์ ร้องไปที่นายทะเบียน นายทะเบียนก็ส่งหนังสือมาที่

สหกรณ์แล้วนายทะเบียนก็ยืนยันว่าการที่สหกรณ์ด�าเนินการไป ด�าเนินการถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว 

 สรุปว่า เรื่องตู้ ATM ทางสหกรณ์ได้รับเงินครบถ้วนแล้ว โดยในส่วนของสมาชิกเลขที่ 7632 

เมื่อให้ออกจากสมาชิกแล้ว ก็น�าหุ้นมาช�าระหนี้เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือก็ด�าเนินการคืนสมาชิกไป

 

มติที่ประชุม รับทราบ
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 4.2 ค�าพิพากษาศาลปกครอง หมายเลขคดีด�าที่ 1579 / 2558

 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 เลขานุการ กล่าวว่า ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเงินจ�านวนแปดหมื่นกว่าบาท จากการ
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2 ต่อมาเมื่อค�าพิพากษาออกมาแล้วก็มีกรรมการที่อยู่ในชุดที่กระท�าผิด ได้ท�าหนังสือแจ้งมายัง
สหกรณ์ คือ นายวิทัย อาวุชานนท์ ได้แสดงความรับผิดชอบการจัดพิมพ์เอกสารรายงานการประชุมสามัญ
ประจ�าปี 2556 ที่พิมพ์เพิ่มเติม ยินดีรับผิดชอบในส่วนเฉลี่ยที่ต้องรับผิดชอบ กรรมการท่านนี้ได้แสดงความ 
จ�านงมาที่จะชดเชยให้กับสหกรณ์นะครับ
 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมมาดูรายงานการประชุม  
ทราบจากวาระนี้ผมตกใจมากนะครับ ที่ผมตกใจเพราะว่าไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนว่ามีการฟ้องเกิดขึ้นมา  
ที่เมื่อสักครู่ที่เลขานุการอธิบายให้ที่ประชุมฟัง ผมฟังแล้วมันเข้าใจยาก ผมจะสรุปคร่าว ๆ ให้สมาชิกฟังว่ามัน 
เป็นอย่างไรบ้าง
 ในกรรมการชุดที่ 41 ตอนที่มีการประชุมใหญ่ปี 2556 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 แล้วก ็
ท�ารายงานประจ�าปี แจกสมาชิกก่อน แล้วเมื่อประชุมเสร็จแล้ว กรรมการชุดที่ 41 ก็ไปท�ารายงานอีก 500 เล่ม 
ปรากฏว่า รายงานการประชุมที่พิมพ์ครั้งที่ 2 ก็ได้ตัดรายงาน วาระที่ 4.3 ออกไป วาระที่ 4.3 ก็คือวาระ การ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ การที่เขาไปตัดข้อนั้นออกไป เดี๋ยวประธานผู้ตรวจสอบกิจการในตอนนั้นก ็
คือ นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย เดี๋ยวเขาจะมาบอกรายละเอียดว่ามีอะไรบ้าง ผมแค่อธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่า 
จุดประสงค์ที่กรรมการไปพิมพ์รายงานอีกชุดหนึ่ง 500 เล่ม ซึ่งไม่เหมือนรายงานที่พิมพ์ครั้งที่ 1 ที่เราไปแจก 
กันตัดวาระส�าคัญ 4.3 ออกไป วาระที่ 4.3 มีทั้งหมด 30 หน้า เสร็จแล้วประธานกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ 
ไปฟ้องนายทะเบียนว่ากรรมการฯ ด�าเนินการไม่ถูกต้อง ไปท�ารายงานอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนฉบับแรก  
แทนที่กรรมการในชุดนั้นจะส�านึกว่า นายทะเบียนแจ้งมาว่าคุณท�าไม่ถูก กรรมการกลับไปแย้งนายทะเบียนใหม ่ 
นายทะเบียนก็บอกว่า ถ้าคุณไม่แน่ใจคุณก็ไปร้องต่อส�านักงานสหกรณ์แห่งชาติ ปรากฏว่าคณะกรรมการสหกรณ์
แห่งชาติเขาไม่รับอุทธรณ์ เขาบอกว่าให้ไปร้องต่อศาลปกครอง เท่าที่ผมอ่านดู คุณไปท�า 2 รายงาน ท�าไม่ถูก 
แทนที่คุณจะยอมรับว่าคุณท�าผิดแล้ว เพราะนายทะเบียนชี้อยู่แล้ว คุณกลับไม่ยอมรับ คุณกลับไปฟ้องนายทะเบียน
หาว่าปฏิบัติโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก็สู้กัน เรื่องนี้ไม่มีใครทราบด้วย ผมตกใจมาก ผมเพิ่งมาอ่าน ผมถึงถาม 
เมื่อเช้าว่าท�าไมกรรมการถึงบรรจุในวาระสืบเนื่องเพราะไม่มีใครทราบเรื่องนี้มาก่อน มันควรจะบรรจุในเรื่อง
พิจารณา แต่นายทะเบียนเป็นผู้บอกว่า สามารถพิจารณาได้ ผมก็จะน�าเรื่องนี้มาอภิปรายให้ทราบว่าเรื่องนี้ 
สอ.กปน. เสียหายอย่างไร คุณไปฟ้องนายทะเบียน ก็สู้กันจนกระทั่งศาลมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ศาลยกฟ้อง ยกฟ้องด้วยเหตุผลว่า กรรมการจงใจปกปิดข้อมูล ซึ่งจะท�าให้ผู้ที่จะท�าธุรกรรมด้วยเข้าใจ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผมก็มานั่งคิดว่ากรรมการคุณท�าอย่างนั้นได้อย่างไร คุณจะท�าธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นด้วยกัน 
คุณไปท�ารายงานอีกฉบับโดยตัดสาระส�าคัญออกไปเพื่อไม่ให้เขารู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ ในเมื่อนายทะเบียน 
แจ้งแล้วคุณยังไม่พอใจ ผมก็ไม่ทราบว่ากรรมการชุดนี้มีความรู้สึกอย่างไร ผมอ่านค�าพิพากษาแล้วเนี่ย ชุดที่ 41  
ใครเป็นประธาน ใครเป็นกรรมการพวกท่านไปหาดู ไปฟ้องกันอยู่จนกระทั่งปี 61 ศาลตัดสินว่า นายทะเบียน 
ท�าถูกต้องแล้ว กรรมการ สอ.กปน. ต่างหากเป็นผู้กระท�ามิชอบ อย่างนี้ผมก็ถามต่อไปในที่ประชุมว่าท่าน
กรรมการจะกระท�ากับค�าให้การอย่างไร มีผู้รับผิดชอบมาแล้วคนหนึ่ง คือ นายวิทัย อาวุชานนท์ บอกว่า 
ค่าเสียหายทั้งหมดคือแปดหมื่นเจ็ด ผมว่าส�าหรับกรรมการ 15 คน 87,000 บาทคงไม่เท่าไร แต่สิ่งที่มันเสียไปคือ
ชื่อเสียง ผมไม่รู้จะสรรหาค�าอะไรมาว่ากรรมการชุดนี้ ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่ากรรมการหลายคนว่าไม่มี
จริยธรรม คุณธรรม ไม่มีความละอาย 2 ปี มาแล้ว ผมพูดไปแล้วไปดูในรายงานการประชุม แต่เรื่องนี้เป็น 
เรื่องใหม่ ผมถึงถามว่าไม่เอาไปเป็นวาระพิจารณา แต่ในเมื่อมันพิจารณาได้ ผมจะสอบถามว่ากรรมการ 
จะด�าเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ อย่างน้อยที่สุดในเมื่อศาลตัดสินมาแล้วเนี่ย จะต้องมีการด�าเนินการกับ
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กรรมการในชุดที่ 41 ที่ท�ารายงานขึ้นมา 2 ชุด ส่วนค่าใช้จ่ายความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้กรรมการแต่ละคน

รับผิดชอบไป ขอบคุณครับ

 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า ลงมาใช้สิทธิ์ของสมาชิก ถ้าอยู่ข้างบน

เวที คงอภิปรายไม่ได้เพราะว่าเป็นถึงรองประธานกรรมการต้องขอขอบคุณท่านฝ่ายวิทยา นะครับ ได้พูดรายละเอียด

ของผมไปทั้งหมดเลย 

 ก็ขอต�านิ ท่านเลขานะครับ ท่านค่อนข้างไม่โปร่งใส ท่านบอกคณะกรรมการอย่างเดียว ท่าน

ต้องบอกว่าคณะกรรมการชุดที่ 41 ท่านต้องบอกให้หมดว่า ชุดไหน และมีกรรมการท่านใดบ้าง แล้วท่านอ่าน 

ค�าพิพากษาแล้วท่านต้องบอกสิครับว่า มันเป็นค�าพิพากษาของศาลปกครอง 

 ทีนี้ เรื่องนี้ผมติดตามมาตลอด บังเอิญในปีนั้นผมเป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ รายงาน 

เล่มแรก พิมพ์มา 7,000 เล่ม ในนั้นครบถ้วนทุกอย่าง มีรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการจ�านวน 30 หน้า ท่านก็ได้

แจกออกไปให้กับสมาชิกหมดแล้ว พอมาถึงมือท่าน ท่านก็นึกขึ้นได้ว่า มีรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการเน้นย�้า

ความเสียหายของ 250 ล้าน อันนี้ตั้งแต่ปี 2556 นะครับ เสร็จแล้วก็มีมติก่อนที่จะประชุมใหญ่อีก 2 วัน ว่าให้

พิมพ์ใหม่อีก 500 เล่ม มติบอกว่าให้ตัดข้อความของผู้ตรวจสอบกิจการออก แต่ท่านก็ท�าไม่เนียน ใน 500 เล่ม  

ในสารบัญระบุไว้เลย 4.3 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการหน้า 101 ปรากฏว่า ข้างใน 500 เล่ม ไม่มี ตัดออกหมดเลย 

แต่เอารายละเอียดของฌาปนกิจเอาไปใส่แทน มันก็เลยเป็นหลักฐานชิ้นส�าคัญที่ศาลปกครองรับพิจารณา  

ค�าพิพากษาศาลชัดเจนครับ ตัดข้อความของผู้ตรวจสอบออกไปจ�านวน 30 หน้า เจตนาด้วย เป็นการปกปิด 

ข้อเท็จจริง ไม่ทราบว่าท่านเอาไปพิจารณาอะไรกันหรือยัง รับแล้วก็เอาใส่ในรายงานการประชุมประจ�าปี สมาชิก

จะรู้หรือไม่รู้ ไม่มีใครรู้ ก็ปล่อยผ่านไป กรรมการด้วยกันเห็นอกเห็นใจกันว่าอย่าไปเอาเรื่องเลยปล่อย ๆ ไปเถอะ

เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่นี่ไม่ใช่เล็กน้อย ภายนอกเขารับรู้ด้วย แล้วไปมีมติฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์ ว่าค�าสั่ง 

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วเป็นไงครับ ศาลพิพากษามาแล้วว่าค�าสั่งนายทะเบียนชอบด้วยกฎหมาย เสียหาย 

นะครับ สหกรณ์อยู่มา 46 ปี ไม่เคยเสียหายต้องมาเสียหายเพราะเรื่องนี้ โชคดีครับท่านสมาชิก วันนี้เรามี

ทนายความที่สหกรณ์ว่าจ้างมาท�าคดี 250 ล้าน และคดีที่เกี่ยวข้อง ผมก็อยากขอหารือท่านทนายความนะครับ 

ว่าเรื่องนี้ควรจะด�าเนินการตามหลักกฎหมายอย่างไร

 นายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ ทนายความผู้รับจ้าง กล่าวว่า ที่ท่านสุรศักดิ์หารือมาเกี่ยวกับวารสาร 

500 เล่ม ที่พิมพ์ขึ้นมาครั้งที่ 2 ในข้อกฎหมายความเสียหายมีอยู่ 3 ส่วน ส่วนแรกก็คือค่าพิมพ์วารสาร 500 เล่ม 

87,000 บาท เป็นความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับซึ่งสหกรณ์ต้องเรียกเอากับคณะกรรมการชุดนั้น ส่วนที่สอง 

มันไม่สามารถประเมินเป็นค่าได้เพราะว่ามันเสียชื่อเสียง การที่คณะกรรมการสหกรณ์กระท�าไปในนามสหกรณ์

ในลักษณะนี้ ท�าให้บุคคลภายนอกขาดความเชื่อถือ ซึ่งเท่าที่ผมทราบนะครับ สอ.กปน. เป็นสหกรณ์ใหญ่มีลูกค้า

เกือบทั่วประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงดี การที่คณะกรรมการหรือบุคคลใดในนามสหกรณ์กระท�าไปให้น่าเคลือบแคลง

สงสัยในความไม่โปร่งใสของสหกรณ ์ ก็ท�าให้ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับความเสียหายรวมไปถึงกระทบสมาชิกทุกท่าน 

เพราะฉะนั้นความเสียหายส่วนนี้คณะกรรมการก็ควรจะต้องรับผิดชอบไปตามกฎหมาย ส่วนท่านสมาชิก กับ

คณะกรรมการจะด�าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการชุดนั้นก็สุดแล้วแต่ แต่สามารถเรียกร้องความเสียหาย

เพื่อปกป้องชื่อเสียงของสหกรณ์ได้ ส่วนที่สามศาลปกครองได้วินิจฉัยไว้ชัดเจน เป็นการปกปิดข้อเท็จจริง 

ที่ส�าคัญ เพราะฉะนั้นตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นการปลอมเอกสารซึ่งการปลอมเอกสารมีโทษทางอาญา

ถึงจ�าคุก สรุปแล้วมีอยู่สามส่วน สมาชิกหรือคณะกรรมการสามารถด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท�าได้ ครับ 

ขอบคุณครับ
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 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า ขออภิปรายต่อ ผมขอถามท่านประธาน

ในฐานะที่ท่านเป็นประธาน ท่านเลขานุการ และคณะกรรมการชุดที่ 46 ด้วย ท่านมีความคิดเห็นมีข้อสรุป ให้กับ

สมาชิกอย่างไรในเรื่องนี้ ซึ่งสหกรณ์เกิดความเสียหายซึ่งท่านทนายให้ความเห็นไว้

 เลขานุการ กล่าวว่า ในความเห็นของผม เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ และในฐานะกรรมการ 

ก็คงมีความเห็นไม่ต่างจากผู้อภิปรายนะครับ เพราะผู้อภิปรายก็เป็นรองประธานท่านหนึ่งในคณะกรรมการชุดที่ 

46 เหมือนกัน ส่วนของผม ผมก็เห็นด้วย ในส่วนของคดีอาญาเมื่อกระท�าผิด เราก็ต้องแจ้งความด�าเนินคดีไป 

ส่วนกรณีแพ่งก็เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย ก็ด�าเนินการไปตามกฎหมาย

 นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตสมาชิกทุกท่าน ผมอยากจะสร้างความ

เข้าใจ ผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนใคร แต่บางเรื่องต้องคุยกันให้หมด ผมไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวมากไป

กว่ากรรมการชุดนี้ แต่ผมอยากจะเรียนความจริงให้ทุกท่านทราบ เหตุผลในการพิมพ์ครั้งนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้น

อย่าเพิ่งมาด่วนสรุปตรงนี้ อย่ามาชี้น�าให้สมาชิกบางท่านที่ยังไม่รู้รายละเอียดเข้าใจไปในทางที่สับสน การพิมพ์

วารสารการประชุมในครั้งนั้น พิมพ์ครั้งแรก 7,000 เล่ม ข้อมูลต่าง ๆ ที่พิมพ์ 7,000 เล่ม เขาได้มีวัตถุประสงค์ให้

สมาชิกได้รับรู้ ไม่ขาดตกบกพร่อง 7,000 เล่มแจกไปแล้วนะครับ แจกไปให้สมาชิกผู้มีส่วนได้เสียตรงนี้ ได้เป็นที่

รับรู้ไปหมดแล้ว ที่พิมพ์อีก 500 เล่ม เขาได้พูดชัดเจนนะครับว่า มีวัตถุประสงค์ที่จะแจกองค์กรภายนอก  

ผมอยากให้ทุกท่านทราบว่า การที่จะเอาเรื่องทั้งหมดไปให้องค์กรภายนอกรู้ใช่หรือไม่ มันไม่จ�าเป็นต้องให้รู ้

ทุกเรื่องนะครับ การที่มีปัญหา 250 ล้าน เป็นเรื่องที่เราด�าเนินการทั้งทางคดีและทางสังคมมันควรจะจบ ไม่

จ�าเป็นต้องไปชี้แจงให้คนอื่นเขารู้ ที่ทนายบอกว่ามันท�าให้เสียความน่าเชื่อถือ ใช่ แต่ถ้าลงรายละเอียดตรงนั้นไป

มันจะท�าให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือด้วยซ�้า ต้องทบทวนนะครับว่า ที่พิมพ์อีก 500 เล่ม ไม่ลงเนื้อหาสาระทั้งหมด 

ผมว่าเป็นเรื่องดี เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้คนอื่นได้รับรู้ปัญหาของเรา เราก�าลังแก้อยู่นะครับ ไม่น่าจะเอาข้อความ

เหล่านั้น ไปเปิดประจานให้คนอื่นรับรู้และขาดความน่าเชื่อถือ ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับ พี่น้องทุกท่าน 

ทราบ ต้องทราบให้หมด ผมไม่มีความคิดที่จะเข้าข้างกรรมการชุดที่ 41 เราท�างานด้วยความเจตนาดี ท่านลอง

ไปหารายละเอียดดูนะครับ ถ้าเขาปกปิดท่านสมาชิกผมจะไม่ยอมเลย ก็อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ไตร่ตรองใน

รายละเอียดดูนะครับ ขอบคุณครับ

 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า ด้วยความเคารพ ท่านสมชาย ศรีนิเวศน ์

ผมรักและเคารพท่าน แต่ที่ผมมาอภิปรายเนี่ย เป็นคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลพิพากษาแล้ว มันชัดเจน เพราะว่า 

คณะกรรมการชุดนี้ ผมรักเคารพทุกท่าน ผมพร้อมที่จะช่วยเหลือ มีอะไรที่ออมชอมได้ ก็ออมชอม แต่ท่านมีอีก 

2 - 3 คดี ที่กรรมการชุดที่ผ่าน ๆ มาท�าความผิดซ�้าซาก เดี๋ยวผมก็ต้องขออภิปรายอีกคดีหนึ่ง ศาลพิพากษา 

เช่นกัน ผมก็ไม่อยากให้การประชุมล่าช้านะ แต่เพราะว่ามีการพาดพิงถึงนายทะเบียน นายทะเบียนมีค�าสั่งมาให้

ยุติ ไม่ทราบว่าผู้แทนนายทะเบียนจะชี้แจงประเด็นนี้ได้ไหมครับ ว่าค�าสั่งท่านถูกต้องไหมและก็ทางคณะกรรมการ

ปฏิบัติตามไหม ไม่เป็นไรครับท่านครับ ผมขอเป็นมติ

 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า ขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ เท่าที่ฟังดู 

เมื่อสักครู่นี้คุณทนายก็ได้บอกมาแล้วว่าเกิดความเสียหาย 3 ข้อ แล้วข้อสุดท้ายศาลก็สั่งมาแล้ว ถ้าศาลสั่งแล้ว

เราไม่เชื่อ ถามว่าเราจะไปเชื่อใคร สมาชิกต้องมาคิดเอง มันไม่ได้แล้วคะ ศาลชี้มาแล้ว ว่าปกปิดปลอมแปลง

เอกสาร ขอบคุณคะ
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 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า ความจริงไม่ติดใจอะไรเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ แต่อยากจะท�าความเข้าใจกับนายสมชาย ศรีนิเวศน์ นิดหนึ่งว่า เราเป็นสถาบันการเงิน การเงินต้อง

โปร่งใส เราจะปกปิดข้อมูลไม่ได้ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี ในเมื่อเราท�าแล้ว มันพลาด มีข้อบกพร่องมันมีในรายงาน

เราก็ต้องแจ้ง ถ้าคุณอยู่ตลาดหุ้น คุณโดนปรับโดนปิดได้เลยนะคะ อยากท�าความเข้าใจว่า สหกรณ์เราคือ

สถาบันการเงิน ที่จะต้องการความซื่อสัตย์โปร่งใส จริง ๆ  ไม่ได้ติดใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง แต่อยากให้คุณเข้าใจ

เพราะคุณเป็นกรรมการนะคะ

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ขอบคุณที่ท่านกรรมการอธิบาย

ให้ฟังครับ แต่ว่าถ้าอ่านในค�าพิพากษาเขามีอยู่ 3 ประเด็นครับที่พิจารณากัน ประเด็นที่ 1 สอ.กปน. ไม่ใช่หน่วย

งานของรัฐ จึงไม่ถูกบังคับใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารครับ เพราะฉะนั้นคุณมีอะไรต้องเปิดเผยไม่ใช่ปกปิด ผู้ที่ท�า

ธุรกรรมด้วยเขาควรจะรู้ว่าคุณมีสถานะเป็นอะไร อย่างไร ว่าควรจะลงทุนกับคุณด้วยหรือไม่ ไม่ใช่คุณจะเปิด

แต่ส่วนดี ส่วนไม่ดีคุณไปเก็บไว้ ส่วนประเด็นที่ 2 รายงานผู้ตรวจสอบก็ถือว่าเป็นสาระส�าคัญ เพราะว่าเพื่อให้

สหกรณ์อื่นที่จะท�าธุรกรรมด้วยเขาจะได้รู้ว่าจะตัดสินใจหรือไม่ ส่วนประเด็นที่ 3 ในรายละเอียดของค�าพิพากษา

เขาพูดกันว่า คุณพิมพ์ 500 เล่ม มันก็มากเกินไป ทีนี้ท่านบอกว่าส่วนที่ท่านไม่น่าจะเปิดเผยเพราะว่าเกี่ยวกับสิ่งที่

ไม่ดีของเราเท่ากับว่าคุณไปปกปิดส่วนที่หน่วยงานภายนอกจะรับรู้ว่าข้างในคุณมีอะไร เพราะในส่วนนั้น ตอนนั้น

มันมีคดีเรื่อง 250 ล้านอยู่ด้วยท่านเลยไม่เอาบรรจุเข้าไป ท่านสมชายเป็นกรรมการที่น่าเคารพคนหนึ่งเหมือนกัน

เพราะผมเห็นว่าตอนที่ท่านมารับเป็นกรรมการครั้งแรกท่านก็แสดงความเสียสละต่าง ๆ แต่เรื่องนี้ถ้าท่านไป

อ่านค�าตัดสินของศาลทั้งหมด 14 หน้าอย่างละเอียดแล้ว มันไม่ใช่แบบที่ท่านพูดเลย

 สหกรณ์ด�าเนินการเพื่อ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความไว้วางใจ 3. ความเชื่อใจ 4. ความอดทน  

5. ความขยัน และที่ส�าคัญที่สุดต้องยึดธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผมถามว่ากรรมการชุดนั้น 

ท�าอย่างนั้นหรือเปล่า ไม่ได้ท�าเลย คุณไปตัดสาระส�าคัญทิ้งไป อ้างว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องภายใน ไม่สามารถ 

เปิดเผยต่อสาธารณชนได้ก ลัวเขาจะฟ้อง ค�าตัดสินศาลมีอยู่แล้วนี่ครับ เป็นที่สุดแล้ว ผมถึงว่า ตอนที่ผม

บรรยายตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้ารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่า นายทะเบียนแย้งว่าคุณท�าไม่ถูก คุณจบแล้ว คุณไม่ต้องส่ง คุณกลับ

ถือดี ไปฟ้องนายทะเบียนอีก ตอนนี้เป็นอย่างไร คุณเป็นคนผิดเองไม่ใช่นายทะเบียน นายทะเบียนเขาท�าตาม

หน้าที่ตามกฎหมายใน พ.ร.บ. ในอ�านาจหน้าที่ที่เขามีอยู่ อย่างที่คุณสุรศักดิ์ถามว่า กรรมการชุดที่ 46 จะด�าเนิน

การอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

 นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ กล่าวว่า สิ่งที่ผมกราบเรียนทุกท่านไป เป็นข้อเท็จจริง 

ปัญหาที่ถูกน�ามาพูดนะตอนนี้ ประเด็นมันไม่ใช่เรื่องเงินที่จะชดใช้ค่าเสียหายครับ ผมเชื่อว่ากรรมการ 15 คนที่

ท�าผิดพลาดในครั้งนั้นยินดีที่จะช�าระ แต่ประเด็นส�าคัญก็คือว่า ผมคิดว่ามันไม่มีความเป็นธรรมที่จะลากเรื่อง

เล็ก ๆ เหล่านี้ที่จะให้สมาชิกไปพิพากษาเขา ไม่ถูก จริง ๆ แล้วมีความเสียหายที่เขาจะยินยอม เป็นหมื่น ๆ เขาก็

ยินยอมเลยครับ เงินก้อนนี้ครับถ้าหาร 15 คน แค่คนละห้าพันกว่าบาท มันไม่ใช่ประเด็นที่เขาขัดข้องเลย แต่สิ่ง

ที่ผมขัดข้อง ณ เวลานี้ก็คือว่า ท�างานต้องมีคุณธรรม ไม่ใช่ลากความผิดของเขาเอามาประจานต่อมวลชน 

อย่างนี้ เป็นผู้พิพากษาเขา ตัดสินเขา ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง คุยกันได้ 5,000 บาท ผมว่าเขาไม่เกี่ยง
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หรอกครับ เอาไหม ผมจะเอาเงินก้อนนี้มาคืนให้สหกรณ์ทุกบาททุกสตางค์ ถ้าใครไม่ช�าระผมจะช�าระให้เอง 
เพียงแตข่อได้ไหมท�างานกันอย่างรักใคร่สามัคคีไม่ต้องมาชิงดีชิงเด่นกันต่อหน้ามวลชนอย่างนี้ ผมขอสาบาน
ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับว่า สิ่งที่ผมพูดไม่ใช่เพื่อเข้าข้างใคร ผมเป็นคนรักความยุติธรรม ถ้าเล่นเกมส์กันอย่างนี้
แล้วเมื่อไรความรักความสามัคคีมันจะเกิดขึ้น แล้วเมื่อไรองค์กรจะเจริญไปข้างหน้าครับ ทุกวันนี้ทะเลาะกัน  
มีปัญหากัน ชิงดีชิงเด่นกัน นี่เป็นเรื่องจริง ผมเองยังเบื่อเลย ผมก็ไม่อยากมาสมัครเหมือนกัน ใครจะเกลียดชัง
ผม ไม่เป็นไรครับ แต่ผมพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ผมท�างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ สิ่งที่ผมพูดผแสดงออก 
บางคนอาจจะเกลียดผมเชิญครับไม่เป็นไรครับ ผมยินดี แต่ผมขอพูดในสิ่งที่มันมีคุณธรรม ความถูกต้อง 
อย่าสาดซัดกันอย่างชิงดีชิงเด่นกันแค่นั้น ขอร้องครับว่า อย่าลากมวลชนมาเป็นตัวประกัน แล้วก็มาก�าจัดศัตรู
ฝ่ายตรงข้าม ผมคิดอย่างนั้น อันนี้เป็นความคิดของผมเอง ผมในฐานะที่ใกล้ชิดกับปัญหา ผมอยากจะพูด
อย่างนี้ต่อทุก ๆ ท่านให้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง คนเหล่านั้นไม่มีโอกาสมาแก้ตัวบนเวทีนี้ ให้ความเป็นธรรม 
เขาเถอะครับ ขอบคุณครับ
 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า ผมจะขอญัตติที่ประชุม
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมจะเรียนว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่อง และเมื่อสักครู่ก็มีการ
หารือนายทะเบียน และนายทะเบียนก็บอกว่าในวาระสืบเนื่องก็สามารถน�ามาพิจารณาได้ ผมจะเรียนถามที่
ประชุมก่อนว่า สรุปแล้วเราจะน�าเรื่องนี้มาพิจารณาครับ ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ
 - ในที่ประขุมมีสมาชิกเห็นด้วยกับการน�าวาระสืบเนื่องที่ 4.2 มาพิจารณา จ�านวน 107 คน
 - ไม่มีสมาชิกไม่เห็นด้วย
 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า ก็เสนอให้กรรมการชุดที่ 47 ด�าเนินการ
ตามกฎหมาย ตามค�าพิพากษาคดีด�าที่ 1579/2558, คดีแดงที่ 2526/2561 ที่ศาลปกครองกลางพิพากษาเอาไว้ 
ให้กรรมการชุดที่ 47 ไปด�าเนินการกับกรรมการที่ศาลปกครองกลางพิพากษาเอาไว้ตามกฎหมายครับ ขอสมาชิก
รับรองด้วยครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอให้สมาชิกรับรอง ญัตติ ที่ท่านสุรศักดิ์เสนอ ด้วยครับ
 - สมาชิกรับรองญัตติตามที่เสนอ 99 คน
 นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองประธาน (วิชาการ) กล่าวว่า ขออนุญาตให้ข้อมูลครับ เรื่องนี ้ 
คณะกรรมการชุดที่ 46 ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง แล้วก็เรียกสอบข้อเท็จจริงมาแล้ว 2 ครั้ง และก ็
อยู่ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุป และผมก็มองว่า เรื่องการน�าเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่นี้ เป็นการน�าเรื่องที่มาแจ้ง
ให้ทราบ และเรื่องปฏิบัติตามกฎหมาย ใครมาเป็นกรรมการก็ต้องท�าตามกฎหมาย กฎหมายมีไว้ให้ท�าตาม
กฎหมายอยู่แล้ว ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ปฏิบัติผิดกฎหมายถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เป็น
เรื่องที่มีความละเอียดอ่อน หมายถึงว่ามันมีรายละเอียดที่ต้องให้ดู และผมก็เชื่อว่ากรรมการทุกชุดที่เข้ามา
ท�างานมีเป้าหมายในการดูแลสมาชิก และให้รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักส�าคัญ แม้ว่ากรรมการจะ 
ท�าถูก ท�าผิดก็ตามแต่ มีโอกาสที่ท�าถูกท�าผิดได้ทั้งนั้น และผมก็มีความรู้สึกว่ากรรมการชุดที่ด�าเนินการอยู่นั้น 
จะผิดจะถูกก็แล้วแต่ ต้องดูรายละเอียด เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่าที่จะมาถกเถียงกันในที่
ประชุมใหญ่ ๆ แบบนี้ ผมขอเสนอว่าให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และก็ไปดูแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
ต่อไป เพราะว่าเรื่องข้อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างไรเสีย ใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้ว 
เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายแทบจะไม่ต้องขอมติให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ม ี
รายละเอียดอยู่ข้างในเยอะที่ต้องดูกัน หรือเรื่องความเสียหาย รายละเอียดต่าง ๆ ผมมองว่าต้องพิจารณากัน
อย่างละเอียด การใช้มติที่ประชุมใหญ่ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องพึงระมัดระวังครับ 

ขอบคุณครับ
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 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ท่านกรรมการ ครับ ท่านเข้าใจ 
ผิดครับ ว่าท่านจะไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ท่านจะไปตั้งท�าไม ในเมื่อศาลตัดสินออกมาแล้ว จริง ๆ ว่า 

กรรมการชุดต่อไปจะด�าเนินการอย่างไรแค่นี้เอง ที่ปรึกษากฎหมายก็บอกมาแล้ว ก็มีหน้าที่ด�าเนินการตาม
กฎหมายแค่นี้เอง ถ้าศาลยังไม่ตัดสินสิครับ ถึงจะไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้

 นางสุคนธมาลย์ วางขุนทด สมาชิกเลขที่ 4952 กล่าวว่า อยากให้กรรมการที่นั่งอยู่ข้างบนเวท ี

อ่านค�าพิพากษาหน้าที่ 9 ย่อหน้าที่ 2 “ศาลออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังข้อสรุปของตุลาการเจ้าของส�านวน
และค�าแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีด้วยแล้ว” จะถามว่าข้อสรุปของตุลาการเจ้าของส�านวน พอไหมคะ 

ที่จะสอบสวนข้อเท็จจริง แล้วบรรทัดสองบรรทัดสุดท้าย มีข้อความว่า “พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนา
ปกปิด” อ่านต่อเลยนะคะอ่านให้จบ เพราะฉะนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วคะ 

 ประธานกรรมการ รายงานว่า ตามญัตติที่สมาชิกเสนอให้คณะกรรมการชุดที่ 47 ไปด�าเนินการ

ตามค�าพิพากษาของศาลปกครอง กับคณะกรรมการชุดที่ 41 ตามกฎหมาย สมาชิกท่านใดเห็นด้วย ยกมือครับ
 - ในที่ประชุมมีสมาชิกเห็นด้วย จ�านวน 144 คน 

 - ไม่มีสมาชิกไม่เห็นด้วย

มติที่ประชุม ให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47 ไปด�าเนินการตามค�าพิพากษาของศาลปกครองกับ 

 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 41 ตามกฎหมาย

 
 4.3 การรับสมัครผู้จัดการ สอ.กปน.
 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 เรื่องการรับสมัครผู้จัดการ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกกระบวนการเดิม และคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 
46 เปิดการสรรหาผู้จัดการใหม่จนกว่าจะได้ผู้สมัครที่เหมาะสม นั้น
 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 มีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�าหนดคุณสมบัติและ 
รับสมัครผู้จัดการ จ�านวน 7 ท่าน ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 4 / 2561 คณะอนุกรรมการ
ก�าหนดคุณสมบัติและรับสมัครผู้จัดการ ได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ต�าแหน่ง ผู้จัดการ 
ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561 มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จ�านวน 2 ท่าน ได้แสดงวิสัยทัศน์ และ 
คณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ กรณีพิเศษ 4 / 2561 มีมติไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาต�าแหน่งผู้จัดการ
 บัดนี้นางประชุม สวัสดิชัย รองผู้จัดการการเงินและการลงทุน ได้ด�ารงต�าแหน่ง รักษาการ
แทนผู้จัดการ
 นางเครือพันธ์ ภูวรัตนกุล สมาชิกเลขที่ 7999 กล่าวว่า ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นกับ
ต�าแหน่งผู้จัดการ สอ.กปน. เนื่องจากว่าต�าแหน่งผู้จัดการ สอ.กปน. เป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญ เป็นตัวหลักที่จะช่วย
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง ประสบความส�าเร็จ เพราะว่าผู้จัดการต้องร่วมดูแลการ
บริหารเงินถึงหมื่นกว่าล้าน ดิฉันมีความเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ จะต้องจ้างมืออาชีพที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านการบริหารการเงินหรือเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารการลงทุน หรือรู้จักเครื่องมือวิเคราะห์การบริหาร
การลงทุนได้ โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์จะต้องยอมลงทุนที่จะจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลการบริหารเงินออม 
ของสมาชิกทุกคน ซึ่งเงินออมนี้ มีขนาดใหญ่มาก การที่จะให้พวกเรามาดูกันแต่ถ้าเราขาดมืออาชีพ อาจจะท�าให้
มีความเสี่ยงเกิดหนี้เสียได้ เราสามารถตกลง ต่อรอง จ้างบุคคลภายนอกเข้ามา โดยที่ว่า จะมีหน่วยงานสถาบัน
การเงินต่าง ๆ ที่เขามีความเชี่ยวชาญ เช่นอย่างสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมนี้ เขาจะมีสมาชิกที่เป็น
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นักวิเคราะห์การลงทุนซึ่งสามารถสมัครเข้ามาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ หรือ ตาม บลจ. สถาบัน 

การเงิน เช่น บลจ.บัวหลวง หรือ บลจ.ของแบงค์กรุงไทย ของกสิกรไทย เข้าจะมีผู้จัดการกองทุน หรือ 

นักบริหารการเงิน ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถ้าสมมุติเราได้มืออาชีพมาเป็นผู้จัดการ สอ.กปน. จะเข้ามามีส่วนส�าคัญ

เข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ลดความกดดันในเรื่องของการบริหารการลงทุนที่มี

ความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสีย ท�าให้สมาชิกทุกคนมีความสบายใจ ที่เราได้มืออาชีพทีมบริหารที่มีความรู ้

ความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุน

 ดิฉันขอชื่นชมคณะกรรมการชุดที่ 46 ที่สามารถบริหารในภาวะที่มีความกดดันและมีอุปสรรค

ปัญหาต่าง ๆ แต่สามารถได้เงินปันผลถึง 6% และขอให้ก�าลังใจคณะกรรมการสหกรณ์ทุกท่าน และกรรมการที่

จะเลือกตั้งใหม่นี้นะคะ จงขับเคลื่อนให้ สอ.กปน. มีความเจริญรุ่งเรืองเพื่อรุ่นลูกหลานคนรุ่นใหม่ ๆ ขอบคุณคะ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ก็จะรับข้อเสนอไปพิจารณาในการตั้ง

คุณสมบัติของการรับสมัครผู้ที่จะมาเป็นผู้จัดการสหกรณ์ครับ

 นายสุรศักดิ์ สัจจะฤหทัย สมาชิกเลขที่ 3282 กล่าวว่า เมื่อเช้าที่ท่านประธานได้แจ้งไว้ในที่

ประชุมให้ทราบเรื่องศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษาแล้วแล้วท่านก็บอกว่าอยู่ในวาระสืบเนื่อง ทีนี้คดีนี้ก็เป็น

อีก 1 คดีที่มีค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคณะกรรมการก็เดิม ๆ อีก 1 คดีพิพากษาแล้ว ผมจะขอเสนอมต ิ

ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามค�าพิพากษาศาลสูงสุด หมายเลขคดีด�าที่ อ14/2558, หมายเลขคดีแดง 

ที่ อ 3/2562 นี่เพิ่งพิพากษามาครับ มันซ�้าซาก เรื่องนี้ผมขอเป็นมติเหมือนกันให้คณะกรรมการชุดที่ 47  

ตั้งกรรมการสอบสวนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่พิพากษาเอาไว้ว่ามีคณะกรรมการที่จะต้อง

รับผิดชอบ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เผอิญเรื่องนี้เราไม่ได้บรรจุไว้ในวาระ แล้วเราจะมาขอเป็นมติใน

เรื่องที่จะเป็นมติคงไม่ได้ แต่ว่าเรื่องนี้ เรียนว่ากรรมการชุดที่ 47 รับไปด�าเนินการให้อยู่ในกรอบของวิธีปฏิบัติ

ของสหกรณ์ จะไปตั้งกรรมการสอบสวน ขอให้กรรมการชุดที่ 47 ไปพิจารณา รับที่ท่านเสนอไว้ แต่จะให้เป็นมติ

คงไม่ได้ครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

 4.4 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ.

 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ส�านักกฎหมายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของคดีต่อเนื่องจากปี 2560 – 2561 เรียน ประธานกรรมการ สอ.กปน. อ้างถึง 1. 

กรณีคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 และ ชุดที่ 41 น�าเงินของ สอ.กปน. จ�านวน 250 ล้านบาทไปลงทุนกับ

สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด เมื่อปี 2555 2. กรณีแก้ปัญหาคดีค้างเก่าที่ทนายคนก่อนฟ้องสหกรณ์

บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด ที่ศาลจังหวัดพระโขนง และ 6. กรณีสมาชิกของ สอ.กปน.กู้ยืมเงินแล้วผิดนัด 

ไม่ช�าระหนี้จ�านวน 26 รายมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด (สอ.กปน.) ท�าสัญญาว่าจ้าง

ส�านักกฎหมายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ ให้ด�าเนินการกรณีคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 และชุดที่ 41 น�าเงินของ

สอ.กปน. จ�านวน 250 ล้านบาทไปลงทุนในสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กรณีดังกล่าวตามอ้างถึง 1.นั้น ส�านักกฎหมายฯ ขอรายงานความคืบหน้าของการด�าเนินการ ดังนี้
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 ตามอ้างถึง 1.

 1. กรณีฟ้องเป็นคดีใหม่โดยส�านักกฎหมายสมศักดิ์ฯ โดย สอ.กปน. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ ์

สัจจะหฤทัย และนายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด ด�าเนินการแทนมีจ�านวน 6 คดี คือ

  1.1 คดีที่ 1 ศาลแพ่ง ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 40 ข้อหาน�าเงิน จ�านวน 

250 ล้านบาท ไปลงทุนกับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด โดยประมาท จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายจ�านวน 

306,718,753 บาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ 72/2560 ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ศาลมีค�าพิพากษาเมื่อ 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ รอให้ศาลแพ่งมีหมายแจ้งวันนัดฟังค�าพิพากษา

ของศาลอุทธรณ์ต่อไป

  1.2 คดีที่ 2 ศาลแพ่ง ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 41 ข้อหาต่ออายุเงินลงทุน

จ�านวน 48 ล้านบาทให้สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด โดยประมาท ท�าให้ สอ.กปน. เสียโอกาสที่จะได ้

เงินคืน เรียกค่าเสียหายจ�านวน 627,138 บาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ 99/2560 โดยยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2560 ศาลมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ และศาลแพ่งได้มี

หมายแจ้งวันนัดฟังค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา

  1.3 คดีที่ 3 และคดีที่ 4 ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง (นนทบุรี) เรียกค่าเสียหายจาก  

นายสุพจน์ แสงวิริยภาพ และนางสาวอัจฉรา นิ่มแสง ในฐานะผจก. และรอง ผจก. ในกรณีที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการ ชุดที่ 40 น�าเงินไปลงทุนกับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด จ�านวน 250 ล้านบาทและ 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 ต่ออายุเงินลงทุนจ�านวน 48 ล้านบาท ศาลมีค�าพิพากษาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 

2561 สรุปได้ความว่า แม้จ�าเลยจะทักท้วงแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ พิพากษา

ยกฟ้อง

  คดีศาลแรงงานทั้ง 2 คดีดังกล่าว ขณะนี้ยังไม่ได้รับค�าพิพากษา ซึ่งอยู่ระหว่างรอให ้

ผู้พิพากษาสมทบอีก 1 คนลงนามในค�าพิพากษา ได้ยื่นค�าร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว 5 ครั้ง

  1.4 คดีที่ 5 ฟ้องคดีปกครอง ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 

โดยฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์กับพวก ให้ชดใช้ค่าเสียหายจ�านวน 228,803,649.37 บาท กรณีรับจดทะเบียน

สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด น�า

เรื่องการได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ดังกล่าวใช้กับ สอ.กปน. จนได้เงินไปจ�านวน 250 ล้านบาท ขณะนี้คดีอยู่

ระหว่างพิจารณาของศาลปกครองกลาง

  1.5 คดีที่ 6 เป็นคดีอาญา มีการด�าเนินการอย่างจริงจังโดยคณะกรรมการด�าเนินการ  

ชุดที่ 46 ในการด�าเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณี สอ.กปน.ได้รับความเสียหายจากการสูญเสียเงินลงทุน 

250 ล้านบาทไปกับการลงทุนในสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด ท�าการสอบสวนโดยสถานีต�ารวจนครบาล

บางนา ขณะนี้อยู่ในระหว่างสรุปส�านวนคดีของพนักงานสอบสวน

  1.6 คดีพิเศษ (สืบเนื่องมาจากคดีตามข้อ 1.2 ที่ศาลแพ่งพิพากษาว่าคดีขาดอายุความ) 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 จึงมีมติให้ฟ้องบุคคลที่ปล่อยให้คดีขาดอายุความ จนเป็นเหตุให้ สอ.กปน. 

ได้รับความเสียหาย คดีนี้คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 โดยประธานฯ เป็นตัวแทน สอ.กปน. ในการฟ้องคดี 

ขณะนี้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ศาลนัดพิจารณาวันที่ 18 มีนาคม 2562
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 ตามอ้างถึง 2.

 จ�าเลยที่ 7 และที่ 12 รวม 3 คดี ในคดีที่ สอ.กปน. ฟ้องสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด 

ที่ศาลจังหวัดพระโขนง ขอพิจารณาคดีใหม่ทั้ง 3 คดี โดยจ�าเลยที่ 7 และที่ 12 อ้างว่าไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้ง

ทนายความทั้ง 3 คดีดังกล่าว ต่อมาศาลมีค�าสั่งให้พิจารณาคดีใหม่และให้จ�าเลยที่ 7 และที่ 12 ยื่นค�าให้การต่อสู้

คดีใหม่ ต่อมา คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 โดยประธานฯมอบหมายให้อุทธรณ์ค�าสั่งของศาลชั้นต้น 

ที่อนุญาตให้จ�าเลยที่ 7 และที่ 12 ทั้ง 3 ส�านวนยื่นค�าให้การ โดยประธานฯ, นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย และ 

นายขจรวัชร ์สุวรรณละเอียด เห็นว่าเป็นค�าสั่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมอบหมายให้ส�านักกฎหมายสมศักดิ์ฯ 

ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งดังกล่าว

 ต่อมา ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จ�าเลยที่ 7 และที่ 12 ขาดนัดยื่นค�าให้การแล้ว จึงไม่มีสิทธิ์ยื่น

ค�าให้การ พิพากษาให้แก้ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น อย่างไรก็ตามคดีดังกล่าวต่อมาเมื่อ สอ.กปน. ชนะคดีในชั้น

อุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการด�าเนินการฯมีมติให้ถอนฟ้องจ�าเลยที่ 7 และที่ 12 เพื่อจะไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาล และ

ศาลมีค�าสั่งคืนค่าขึ้นศาลให้แก่ สอ.กปน. เต็มจ�านวนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างด�าเนินการขอรับค่าขึ้นศาลคืน

 จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ (นายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์) หัวหน้าส�านักกฎหมาย 

สมศักดิ์ ศรีพิบูลย์

 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด สมาชิกเลขที่ 9210 กล่าวว่า ขออนุญาตครับ ผมขอใช้สิทธิ์ที่

ประชุมใหญ่ได้มอบอ�านาจให้ผมไปด�าเนินการคดี 250 ล้าน เพื่อที่จะน�าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่านทนายได้แจ้ง 

ไปแล้วเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น และก็ได้ล�าดับเหตุการณ์ให้สมาชิกฟัง คดี 250 ล้านนี้ เราแบ่งเป็นคดีแพ่ง, 

คดีอาญา และคดีปกครอง ทั้งหมด มันมีอยู่ 3 ส่วน ในส่วนของคดีแพ่งเราได้ฟ้อง สบ.ผจจ. ไปแล้ว เป็นการ

ด�าเนินการของคณะกรรมการชุดที่ 41 ที่ได้ฟ้องไปแล้วตอนนี้อยู่ในชั้นบังคับคดี ตอนนี้ทรัพย์สินที่เราตามได้  

ก็จะมีก้อนใหญ่ๆ อยู่ส่วนเดียว ที่ยังพอมีหวังที่จะขายทอดตลาดได้ ก็คือที่ดินที่เกาะสมุย ราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 

20 กว่าล้านจากที่เคยประเมินไว้ 67 ล้าน ชัดเจนครับ ในส่วนคดีแพ่งก็คือการฟ้องคณะกรรมการชุดที่ 40  

ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้อง ยกฟ้องเพราะเหตุขาดอายุความ แต่ในส่วนอื่นศาลชั้นต้นท่านได้น�าสืบไว้หมดแล้ว 

ทุกประเด็น เรื่องของประเด็นการประมาทหรือไม่ การท�าผิดข้อบังคับกฎระเบียบหรือไม่ ท่านได้น�าสืบไว้ครบ

หมดแล้ว เพราะฉะนั้นในส่วนนี้สหกรณ์ก็ไม่ได้เห็นพ้องกับศาลชั้นต้น จึงได้อุทธรณ์คดีไปของเรื่องอายุความ 

เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดต่อมาที่ศาลเห็นว่าคดีขาด เพราะรู้อยู่แล้วว่า ชุดที่ 41, 42 มีคณะกรรมการ 

ด�าเนินการชุดที่ 40 อยู่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ชุดที่ 41 มีกรรมการชุดที่ 40 อยู่ 11 ท่าน เพราะฉะนั้นในหลักไม่มีใครที่

จะฟ้องตัวเองหรอกครับ อันนี้คือข้อเท็จจริงที่ได้น�าสืบไว้ที่ศาลแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงไม่เห็นพ้องกับศาลชั้นต้น 

จึงได้อุทธรณ์คดีไปพร้อมทั้งไม่ให้สมาชิกเสียประโยชน์ เมื่อค�าพิพากษาออกมาแล้วผลของมันยังมีอยู่จนกว่า 

จะมีการพิพากษาในชั้นต่อไป คือชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา ทางสหกรณ์จึงได้มีมติฟ้องคณะกรรมการชุดที่ 41  

และชุดที่ 42 ในฐานะที่ปล่อยปละละเลยให้คดีขาดอายุความต่อศาลไปเรียบร้อยแล้วในปีที่ผ่านมา ก็เรียนว่าใน

ฐานะที่ผมเป็นผู้รับมอบอ�านาจก็พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อให้สมาชิกได้รับการชดเชยที่ได้รับเงินคืน ส่วนที่สาม 

คือส่วนที่ด�าเนินคดีอาญา อันนี้เข้ามาแรก ๆ หนักใจมาก เพราะว่าการด�าเนินการทุกอย่างเริ่มจะมีการติดขัด  

คดีถูกแช่แข็งมาโดยตลอด อันนี้ผมได้ว่าชมท่านประธานวรศักดิ์นะแต่ที่ผ่านมาท่านได้ประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่

ในส�านักนายกครับ เรามีการร้องเรียนไปที่ส�านักนายกจนได้ทราบว่าท่านประวิทย์ วงศ์สุวรรณ ได้สั่งการ 
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อย่างเด็ดขาดให้ทางต�ารวจด�าเนินการสอบสวนและเร่งรัดจนคดี น่าจะประมาณ เมษายน 2562 น่าจะมีการ

แถลงข่าวสรุปคดีได้ อันนี้คือความก้าวหน้าในคดีอาญา ผมต้องชมเชยท่านประธานครับ ถ้าไม่ได้ท่านประธาน

ผมสองคนก็ไม่ไหวจริง ๆ กราบเรียนทุกท่านแบบนี้ ต่อมาในส่วนของคดีปกครอง ต้องกราบขออภัยทาง 

กรมพื้นที่ 2 ไม่ใช่ชุดนี้แต่เป็นข้าราชการชุดเก่าของสหกรณ์ เราก็ฟ้องไป 2 ประเด็น ประเด็นแรกเป็นคดีละเมิด

เจ้าพนักงานของรัฐใช้อ�านาจหน้าที่ละเมิดต่อบุคคลภายนอกก็คือสหกรณ์ของเรา เราฟ้องไป 2 ประเด็น 

ประเด็นแรก คือตั้งสหกรณ์โดยไม่ชอบ ประเด็นที่ 2 คืออนุมัติกรอบวงเงินไม่ชอบ คดีนี้ได้ส่งค�าฟ้องไปแล้ว  

ทางส�านักงานกรมส่งเสริมก็ได้แก้ต่างแล้วอันนี้อยู่ที่ว่าศาลจะนัดสืบเมื่อไร ก็รายงานความก้าวหน้าให้ที่ประชุม

ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

 4.5 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี 2560 – 2561

 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ ส�านักกฎหมายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์ ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 

เรื่อง รายงานความคืบหน้าของคดีต่อเนื่องจากปี 2560 – 2561 เรียน ประธานกรรมการ สอ.กปน. อ้างถึง 1. 

กรณีคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 และ ชุดที่ 41 น�าเงินของ สอ.กปน. จ�านวน 250 ล้านบาทไปลงทุนกับ

สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด เมื่อปี 2555 2. กรณีแก้ปัญหาคดีค้างเก่าที่ทนายคนก่อนฟ้องสหกรณ์

บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด ที่ศาลจังหวัดพระโขนง และ 6. กรณีสมาชิกของ สอ.กปน. กู้ยืมเงินแล้วผิดนัดไม่

ช�าระหนี้จ�านวน 26 รายมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

 ตามอ้างถึง 3.

 ส�านักกฎหมายสมศักดิ์ฯรับแฟ้มเงินกู้ของสมาชิกไปด�าเนินการ รวม 26 ราย และได้ยื่นหนังสือ

ถึงผู้กู้และผู้ค�้าประกันหลายครั้ง เพื่อเรียกให้มาท�าการประนอมหนี้กับ สอ.กปน. ตามนโยบายที่ไม่ฟ้องคดีกับ

สมาชิกโดยไม่จ�าเป็น ปรากฏว่าเวลาผ่านไประยะหนึ่ง มีสมาชิกที่เข้ามาท�าการประนอมหนี้ตามเงื่อนไขของ 

สอ.กปน.เพียง 2 ราย ที่เหลืออีก 24 รายขอผัดผ่อนเรื่อยมาและส�านักกฎหมายสมศักดิ์ฯต้องท�าการฟ้องคดีตาม

หน้าที่ ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบเอกสารทางทะเบียนราษฎรก่อนฟ้องคดี พบว่าผู้กู้ตาย 1 คน, ผู้ค�้าประกันตาย  

1 คน, หนี้ค้างช�าระ 2 หมื่นบาทเศษ 1 คน (สน.กฎหมายฯเห็นว่าจะไม่คุ้มค่าด�าเนินคดี-รออนุมัติ) ที่ต้องฟ้องจริง

จึงมีเพียง 22 ราย ฟ้องแล้ว 16 ราย เหลือเพียง 6 ราย รอความสมบูรณ์ของเอกสารที่ใช้ท�าส�านวนฟ้อง และ

เมื่อเอกสารสมบูรณ์ตามกฎหมายก็จะด�าเนินการต่อไป

 จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ (นายสมศักดิ์ ศรีพิบูลย์) หัวหน้าส�านักกฎหมาย 

สมศักดิ์ ศรีพิบูลย์

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา

 5.1 แก้ไขข้อบังคับ
 เลขานุการ กล่าวว่า สมาชิกทุกท่านมีวาระเล่มแก้ไขข้อบังคับ จะมี 2 ส่วน ด้านซ้ายและ 

ด้านขวา คือฉบับเดิมและฉบับใหม่ เราจะดูในส่วนที่แก้ไขเลยครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า หน้าที่ 1 ไม่มีการแก้ไข ไปหน้าที่ 3 เป็นหมวดที่ 2

 นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ ์รองประธาน (วิชาการ) กล่าวว่า เรียนท่านประธาน ผมขออนุญาต

เท้าความเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ ตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการแก้ไขข้อบังคับ เรื่องต้องน�าเข้าสู่ที่ประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการ ผมไม่เห็นการประชุมเรื่องในคณะกรรมการที่มีการประชุมจนกระทั่งได้ผ่านข้อบังคับ

ที่จะแก้ไขชุดนี้ออกมา เรื่องนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา แล้วเสร็จแล้วคณะกรรมการยังไม่ได้น�าข้อสรุปเข้าสู่

ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ เพราะฉะนั้นผมถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ถึงแม้เราจะบรรจุ

วาระการแก้ไขข้อบังคับไว้ในวาระประชุมใหญ่ก็ตาม ข้อสรุปของสาระการแก้ไขข้อบังคับต้องผ่านการประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการก่อน ขอให้นายทะเบียนพิจารณาด้วยครับ
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ในกระบวนการการ

แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 คือเรื่องนี้จะต้องถูกน�าเสนอต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการก่อน ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของที่

ประชุมกรรมการด�าเนินการ ณ ในวันประชุมวันนั้นกรรมการด�าเนินการจะต้องเข้าประชุมเต็มจ�านวนใน 

ข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ถ้าไม่ผ่านกระบวนการเหล่านี้นะคะ การแก้ไขข้อบังคับไม่
สามารถเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ได้เพราะถือว่าไม่ถูกต้องตามกระบวนการ ในขณะเดียวกันถึงแม้จะผ่านกระบวนการ

มาแล้ว ถึงแม้ว่ามติการแก้ไขข้อบังคับจะผ่านที่ประชุมใหญ่แล้วก็ยังไม่สามารถถือใช้ได้เลย ข้อบังคับจะถือใช้ได้

ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเสร็จเรียบร้อย ภายหลังจากนายทะเบียน

สหกรณ์รับจด สหกรณ์ถึงจะถือใช้ได้ ทุกเรื่องก็เช่นเดียวกันนะคะ ถึงแม้จะผ่านจากที่ประชุมใหญ่ไปแล้ว ไปให้

นายทะเบียนรับจดบ้างเรื่องที่ประชุมใหญ่น�าเสนอขัดกับกฎหมาย นายทะเบียนก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับจดได้ นี่คือขั้นตอน
และกระบวนการการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ขออนุญาตท�าความเข้าใจคะ

 นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า ท่านผู้แทนจากกรมส่งเสริมครับ สอ.กปน. 

เป็นของสมาชิก ก่อนจะมีการแก้ไขข้อบังคับก็จะมีการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ สอ.กปน. เห็นชอบให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับ วันที่ผมเป็นหนึ่งในกรรมการนั้น เวลาประชุมไม่มีใครบอกเลยว่ามันต้องท�าอย่าง

นั้นท�าอย่างนี้ แต่ถ้าผมจะใช้สิทธิ์ในฐานะไม่ใช่กรรมการแก้ไขข้อบังคับนะ ผมใช้สิทธิ์ในฐานะผมเป็นสมาชิกเป็น

ผู้ถือหุ้น ข้อที่ 1 ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับจะได้หรือไม่ ข้อที่ 2 ถ้าเรามีมติจากที่ประชุมใหญ่เวลานี้ขอน�าเข้าเป็น
วาระเร่งด่วนได้หรือไม่ ข้อที่ 3 ถ้า 2 ข้อไม่ได้ให้บันทึกไว้ในข้ออื่น ๆ  ว่าในที่ประชุมรับทราบแล้ว ส่วนเรื่องพิธีการ

จะท�าอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกรอบ ขอบคุณครับ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตตอบค�าถาม

ท่านสมาชิกทีละข้อนะคะ ข้อแรกที่ท่านสมาชิกเสนอว่า ท่านสมาชิกจะสามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้
หรือไม่ ในขั้นตอนนี้อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่อ�านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะมีกระบวนการ กระบวนการ

ก็คือ 1. ต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการก่อนแล้วไปน�าเสนอที่ประชุมใหญ่ เมื่อที่ประชุมใหญ่

อนุมัติเสร็จส่งไปที่นายทะเบียนสหกรณ์จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัตินะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
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สมมุติว่าสมาชิกมีความประชุมเพิ่มเติมที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในบางเรื่อง เราสามารถที่จะท�าหนังสือ

แจ้งไปยังคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ว่าให้พิจารณาแก้ไขทบทวนข้อบังคับในข้อต่าง ๆ เหล่านี้ แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการด�าเนินการในเบื้องต้นก่อนว่าเรื่องที่ท่านเสนอไปมติคณะกรรมการ

ด�าเนินการในวันนั้น มีมติตามที่ข้อบังคับก�าหนดหรือไม่ ในข้อบังคับของสหกรณ์ในข้อ 84 ก�าหนดเอาไว้ว่า การ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับจะกระท�าได้แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องน�าข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมไปจดทะเบียน

ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดแล้วให้มี

ผลบังคับใช้ได้นะคะ นี่คือค�าตอบที่ 1 ถามว่าคุณเสนอขึ้นไปได้ไหม คุณมีสิทธิ์ที่จะเสนอแต่ว่าต้องผ่าน
กระบวนการเพื่อให้กรรมการพิจารณาก่อน เมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็มาน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่แห่งนี้ 

ถ้าที่ประชุมใหญ่แห่งนี้มีมติให้แก้ตามที่กรรมการเสนอมาก็แก้ตามนั้นไป เมื่อมีมติเสร็จก็ส่งให้นายทะเบียน

สหกรณ์รับจด อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าถึงแม้บางข้อผ่านที่ประชุมใหญ่ไปแล้วแต่ขัดต่อกฎหมายนายทะเบียน 

ก็ไม่รับจด และอีกข้อที่ถามว่าสามารถที่จะบรรจุวาระเพิ่มตรงนี้ได้หรือไม่ นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสือ

แนะน�าไว้ว่า ในการบรรจุวาระเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ไม่สามารถที่จะบรรจุวาระเพิ่มในที่ประชุมใหญ่
ได้เจตนาที่ไม่ให้บรรจุวาระเพิ่มเติมในที่ประชุมใหญ่ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ถ้ามีการเพิ่มเติมวาระที่ประชุมใหญ่เนื่องจาก

เป็นการประชุมใหญ่เป็นการประชุมของมวลสมาชิกทั้งหมด ณ วันนี้ ต่างคน ต่างขอเพิ่มวาระการประชุม  

จะท�าให้การประชุมในวันนี้ไม่สามารถควบคุมการประชุมได้ นี่คือท�าไมเขาถึงไม่ให้เพิ่มเติมวาระในที่ประชุมใหญ ่

ถ้าเรามองย้อนกลับไปในข้อบังคับของสหกรณ ์ ข้อบังคับขอสหกรณ์เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่า กระบวนการของ 

การพิจารณาวาระที่ประชุมใหญ่ต้องผ่านมติกรรมการด�าเนินการก่อน แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่แล้วแจ้งให้

สมาชิกสหกรณ์รับทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ เจตนาของการที่ให้สมาชิกรับทราบว่ามี
วาระอะไรบ้าง 7 วันถ้าเราจะเพิ่มเติมวาระเราสามารถให้คณะกรรมการไปพิจารณาทบทวนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ทุกวาระที่เราเสนอไปไม่ใช่จะได้เข้าทั้งหมด ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด�าเนินการอีกทีหนึ่ง 

ก่อนที่จะน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ขอบคุณคะ

 นายพีระชัย แข่งขัน สมาชิกเลขที่ 10091 กล่าวว่า สหกรณ์เราเกิดมาได้ 46 ปี ครับ เรา 

เกิดมาพร้อมกับสถานที่ พร้อมกับสมาชิก พร้อมกับข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนแล้ว ผ่านการแก้ไขในที่ประชุมมา 
ก็หลายครั้งที่เห็น ๆ คือสมัยก่อนกรรมการอยู่ 1 ปีในวาระนี่คือการแก้ไขข้อบังคับครับ แล้วเรามาแก้เป็น 2 ปี 

แต่ฉบับนี้ที่เสนอมามันเป็นการแก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับซึ่งไม่มีใครเขาท�ากันครับ เพราะการแก้ไขข้อบังคับแต่ละ

ครั้งมันต้องผ่านกระบวนการอย่างที่คณะกรรมการท่านหนึ่ง และเจ้าหน้าที่กรมพูด ถูกต้องแล้วครับ มันจะไป

แก้ทั้งฉบับอย่างนี้ได้อย่างไร การแก้ไขมันต้องมีเหตุผลครับ ในหน้าแรกข้อบังคับเดิมว่าอย่างไร ข้อบังคับใหม่ว่า

อย่างไร เหตุผลมีอย่างไรที่จะต้องแก้ ทีนี้มันไม่มี คุณมาแก้ทั้งฉบับ เราเติบโตมาตั้ง 46 ปี เพราะฉะนั้นผมไม่พูด

มาก วาระนี้ผ่านครับไม่ต้องพูด ผ่านไปวาระอื่นครับ
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตท่านสมาชิกชี้แจง  

ในเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ถ้าดูจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่เราถือใช้คือ พ.ร.บ.สหกรณ์ปี 2542 นะคะ 

แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดคือ 2553 และก�าลังจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกเร็ว ๆ นี้ คือ พ.ศ. 2561 ซึ่งในแต่ละปี ณ วันนี ้

มีหลาย ๆ ประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยนไป ข้อบังคับฉบับสุดท้ายที่มีการแก้ไขคือ พ.ศ. 2542 ซึ่งสอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 ที่ได้มีการถือใช้อยู่ในขณะนี้ แต่ว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกฎหมายระบุไว้ค่อนข้าง

ชัดเจน ในกรณีที่สหกรณ์มีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์สามารถที่จะกระท�าได้ตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้น 

ก็จะต้องผ่านกระบวนการอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วนั้น ถ้าสหกรณ์มีความประสงค์จะยกใหม่ทั้งฉบับถามว่า
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สามารถกระท�าได้ไหม สามารถที่จะท�าได้แต่จะต้องไม่ขัดกับที่กฎหมายก�าหนด ในสมัยก่อนนายทะเบียนสหกรณ์
ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ว่า ในกรณีที่สหกรณ์มีการแก้ไขข้อบังคับมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ ซึ่ง ณ วันนี้มีหลายประเด็น

ที่มีการปรับเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาชิกสมทบ แต่ก่อนสมาชิกสมทบก็จะก�าหนดไว้ว่า เป็นคนที่เห็น
ชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพราะในวันนี้สมาชิกสมทบได้ระบุไว้ว่า จะต้องเป็นบิดา มารดา และบุตรของ

สมาชิกสหกรณ์เท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการ

แก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ ทีนี้ในเมื่อข้อบังคับสหกรณ์ของเรามีหลายฉบับใช่ไหมคะ เรา
สามารถที่จะรวมเป็นฉบับเดียวกันได้ ก็คือยกใหม่ทั้งฉบับแล้วก็มาน�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในกรณีที่มีการยกใหม่

ทั้งฉบับ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย บางสหกรณ์ถือใช้ทั้งหมด 12 ฉบับ ความสับสนในการหยิบขึ้นมาใช้มีโอกาส 
เกิดขึ้นได้สูง ถ้าเกิดมีหลายฉบับเราก็สามารถมาขอมติที่ประชุมใหญ่ยกใหม่ทั้งฉบับ ก็เอาข้อความเดิมนั่นแหละไว้

ในฉบับเดียวกันทั้งหมดกลายเป็นฉบับ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ขึ้นถือใช้ ก็สามารถกระท�าได้ถ้ามีการแก้ไขทั้งฉบับ แต่

ถ้าเป็นการแก้ไขทีละข้อ นายทะเบียนก�าหนดไว้ว่า จะต้องมีการท�าข้อมูลเปรียบเทียบเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบว่า
ข้อความเดิมคืออะไร ข้อความใหม่คืออะไร แต่ถ้ามีการยกทั้งฉบับนะคะ เกิดมีบางประเด็นที่มีการปรับเปลี่ยน 

ที่ประชุมใหญ่สามารถเสนอเฉพาะบางข้อที่มีการปรับเปลี่ยนก็ได้คะ นี่คือวิธีการคะ ขอบคุณคะ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ส�าหรับเรื่องของการแก้ไขข้อบังคับ ที่สมาชิกเรียนว่าแก้ไขทั้ง 

ฉบับท�าได้อย่างไรครับ ก็เรียนว่า คล้ายๆ กับผู้แทนกรมฯ ชี้แจงไปแล้ว มันแยกอยู่ด้วยกัน 6 – 7 ฉบับ ตอนนี้

เราจับรวมกันให้มันเป็นฉบับเดียว ไม่ได้แก้ไขทั้งฉบับอย่างที่คิดครับ ท่านเปิดดูแต่ละหน้าครับ บางหน้าไม่ม ี

การแก้ไขเลย บางหน้าแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายใหม่หรือข้อก�าหนดใหม่ของกรมฯ ที่
ก�าหนดมา เพื่อให้การปฏิบัติมันสอดคล้องกัน ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่าง อีกประเด็นคือที่มันดูแตกต่างเนื่องจากว่า 

การเรียงหมวดของข้อบังคับเดิมที่มันอยู่แยกแยะเป็น 7 ฉบับ มันเรียงหมวดไว้ไม่ถูกต้อง เราก็มาจับให้เรียง

หมวดตามพระราชบัญญัติของสหกรณ์ เพราะฉะนั้นการแก้ไขข้อบังคับนี้จะดูเหมือนว่าเรายกใหม่ทั้งหมด แต่

เนื้อหาจะใกล้เคียงแบบเดิม มีเนื้อหาบางส่วนที่เปลี่ยน มีบางส่วนที่เพิ่มหรือมีบางส่วนที่ตัดออกเนื่องจาก 

ข้อก�าหนดของนายทะเบียนเท่านั้นเองครับ ไม่ได้ไปท�าการแก้ไขในลักษณะไปยกมาใหม่เขียนมาใหม่เลยครับ 
ช่องทางด้านซ้ายมือเป็นข้อบังคับเดิม ช่องทางด้านชวามือเป็นข้อบังคับใหม่มันจะมีข้อมูลที่เปรียบเทียบกันอยู่

ว่าของเดิมเป็นอย่างไรข้อใหม่เป็นอย่างไร เรียนให้ที่ประชุมได้ทราบ

 ในเรื่องของการจะผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการหรือไม่นั้น ผมเรียนที่ประชุมว่า 

คณะกรรมการด�าเนินการได้แต่งตั้งกรรมการแก้ไขข้อบังคับขึ้นมาซึ่งมีสมาชิกอาวุโสหลายท่านในนี้ ไม่ว่าจะเป็น

พี่ปรีดาพร ผลประสาท ไม่ว่าจะเป็นนางวรรณี ช้างเนียม นายประจวบ หมู่สิกศิริ หรือผมเอ่ยชื่อไม่หมด 

ต้องขอโทษด้วย เข้ามาช่วยกันแก้ไขข้อบังคับ วาระนี้จะผ่านเข้ามาในที่ประชุมหรือถูกบรรจุวาระต้องผ่าน 
คณะกรรมการด�าเนินการมาแล้วครับถึงบรรจุวาระได้ถ้าไม่ผ่านคณะกรรมการด�าเนินการจะบรรจุวาระไม่ได้ เพราะ

ฉะนั้นกรรมการด�าเนินการถ้าคุณจะท้วงติงคุณก็ต้องท้วงติงตั้งแต่ตอนเอาเข้าวาระนั้นแล้วผมเรียนที่ประชุม

ให้ทราบ

 นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งมาแก้ไขข้อบังคับ 

การอนุมัติจากคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ผมว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่มาค้านกันใน
ที่นี้ ผมถามว่าท่านที่ค้าน อยู่ในคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายหรือเปล่า อยู่ในคณะกรรมการด�าเนินการหรือเปล่า

ท�าไมท่านไม่ค้านก่อนที่จะเป็นวาระ ท่านประชุมกันตั้งกี่ครั้งเปลืองค่าเบี้ยประชุมกันวันละกี่ครั้งท�าไมท่านไม่คุย

กันก่อน โดยที่ท่านมาค้านกันตรงนี้ให้วุ่นวายเล่น ท่านประชุมกันอยู่แทบจะทุกวันทุกเดือนท่านไม่คุยกันเรื่องนี้

เลยหรือ ผมขอคืนวาระที่ 5.1 ให้คณะกรรมการกลับไปพิจารณากันแล้วชี้ชัดออกมาว่าจะพูดวันนี้หรือปีหน้า
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 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมฟังจากท่านประธานแล้ว 

กับทางผู้แทนกรมส่งเสริม ก็คือว่ากระบวนการต่าง ๆ ท่านก็ท�ามาครบทุกขั้นตอนแล้ว ถึงบรรจุเป็นวาระในการ

ประชุมครั้งนี้ใช่ไหมครับ ก็ในเมื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแล้วก็ด�าเนินการตามวาระการประชุมไปสิครับ  

คุณไปรออะไรอยู่ คนที่ไม่เคยเข้าไม่ได้ฟังเรื่องต่าง ๆ  ปีที่แล้วจะบอกว่าอย่างนั้น อย่างนี้ ก็เป็นความเห็นของเขา 

แต่ว่าที่ประชุมส่วนใหญ่มีมติไปอย่างนั้น กรรมการก็ไปด�าเนินการตามมติที่ประชุมแล้ว ผมว่าให้เริ่มด�าเนินการ

พิจารณาในวาระที่ 5.1 ไปตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้ดีกว่าครับ

 นายเสน่ห์ ตันติเสนาะ สมาชิกเลขที่ 1991 ก่อนหน้าที่ผมจะมาพูด ท่านประธานก็ชี้แจง 

รายชื่อบุคคลคณะกรรมการที่มายกร่างระเบียบข้อบังคับขึ้นมา อันนี้เท่าที่ผมเห็นชื่อก็เป็นสมาชิกที่เราเห็น ๆ

หน้ากัน แต่มันก็มีความเห็น ซึ่งเป็นความเห็นผมครับ ที่ท่านตั้งขึ้นมามันก็ไม่ได้เป็นความเห็นที่ว่าทุกคนจะ 

เห็นชอบตามนั้นด้วย แต่ในเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วผ่านขั้นตอนมาแล้วก็ต้องยอมรับกัน แต่ความเห็นผมจะเห็นด้วย

ไหม หรือไม่เห็นด้วย ก็คงจะค้านไม่ได้ เพราะท่านตั้งมาแล้ว ถ้าจะถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย จริง ๆ แล้วก็

ไม่เห็นด้วยเป็นบางคน ปัญหาตรงนี้มันก็มีเกิดขึ้นนะไม่ว่าองค์กรไหนคุณจะตั้งอะไรขึ้นมามันก็มีปัญหาว่าจะเห็น

ด้วยหรือไม่เห็นด้วย ตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะ แต่จะแต่งตั้งก็พยายามท�าให้คนส่วนใหญ่รับได้แล้วกันนะ 

ส่วนผมผมก็ไม่เห็นด้วยเป็นบางคนและเห็นด้วยเป็นบางคนเท่านั้นครับ ขอบคุณครับ

 นายพีระชัย แข่งขัน สมาชิกเลขที่ 10091 กล่าวว่า ท่านคณะกรรมการครับ ปีที่แล้วท่านเสนอ

แก้ไขข้อบังคับข้อ 57 ในมติที่ประชุมให้ยุติงดไป แล้วท่านทิ้งเรื่องนี้ไว้แล้วจะมาตั้งให้แก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่ 

คราวที่แล้วท่านท�าไงครับ ทิ้งไปเลยหรือครับ ผมขอเหตุผลอย่างเดียวจากคณะกรรมการที่จะแก้ฉบับนี้ ไม่

อธิบายเหตุผลมาในเล่มหนังสือที่ขอแก้เลยผมอยากทราบครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอเรียนชี้แจงท่านสมาชิกให้ทราบก่อน ปีที่แล้วเราเสนอแก้ไข 

ข้อบังคับข้อที่ 57 ในที่ประชุมไม่ผ่าน เพราะว่าขั้นตอนการด�าเนินการไม่ถูกต้องสุดท้ายมาที่ประชุมน�าเสนอให ้

ไปตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมติที่ประชุมใหญ่ปีที่แล้ว เราพยายามจะตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับแต่

ด้วยเหตุที่ว่ามันมีปัจจัยของปัญหาหลายอย่างมากในช่วงต้นเราก็เลยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับ มา

ช่วงจะเป็นต้น ๆ ของไตรมาสที่สี่ของการด�าเนินการ ก็ตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับโดยผ่านคณะกรรมการ

ด�าเนินการ คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับมีคณะกรรมการอ�านวยการทั้งชุด แล้วก็มีผู้แทนจากสมาชิกอาวุโสที่มี

ความรู้ที่คิดว่าจะให้ข้อมูลกับเราได้ เราเชิญมาอีกสี่ถึงห้าคนเพื่อที่จะไม่มาบอกว่าไปท�ากันเอง ก็น�าเขาเหล่านั้น

เข้ามาช่วยแก้ไข ช่วยแก้ไขสรุปเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเป็นข้อบังคับมาปรับแก้หมวด โดยที่เอาข้อความที ่

พูดคุยกันมาสรุปเอาไว้ แล้วปรับแก้ไข เช่น หมวดที่ 1 ในพระราชบัญญัติหรือในข้อก�าหนดของกรมส่งเสริมมัน

อาจจะไม่ใช่ข้อความเดียวกันก็ท�าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทางกรมส่งเสริม เรื่องนี้ระหว่างการด�าเนินการ

ปรับแก้ไขผมได้หารือกับเจ้าหน้าที่กรมฯ ไปพร้อมกันด้วยว่าถ้าหมวดนี้มันไม่ตรงท�าอย่างไรจัดข้อนี้ไปใส่ข้อนี ้

ให้มันอยู่ในหมวดเดียวกัน นี่คือสิ่งที่ท�า เมื่อคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับสรุปเสร็จเรียบร้อยเราก็ก�าหนด

เป็นวาระในการแก้ช้อบังคับแล้วน�าขออนุมัติในวาระแก้ไขข้อบังคับในที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและก็ผ่านมา 

มติของคณะกรรมการด�าเนินการว่าให้เอามติของการแก้ไขข้อบังคับนั้นบรรจุในวาระการประชุมใหญ่ด้วย

เพราะฉะนั้นขั้นตอนก็ท�ามาหมดแล้วครับ ผมขอชี้แจงครับว่า ข้อบังคับข้อ 57 ปีที่แล้ว เราไม่ได้ทิ้งครับ 

เราด�าเนินการต่อตามมติที่ประชุมใหญ่
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 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า คือว่าดิฉันถูกพาดพิงคะ บังเอิญว่าเมื่อป ี
ที่แล้ว ข้อบังคับนี้ คณะกรรมการด�าเนินการมาเสนอในที่ประชุมว่าจะแก้ตั้งแต่ปีที่แล้วตาม พ.ร.บ. ที่แก้ไขใหม่ 

ดิฉัน เป็นคนเสนอว่ายังไม่สามารถแก้ไขได้นะเวลานั้น เนื่องจากว่าสมาชิกยังไม่มีความรู้ความเข้าใจยังไม่ได้
ศึกษาอย่างถ่องแท้ ดังนั้นขอให้เลื่อนมาพิจารณาในการประชุมปีนี้ และก่อนที่จะมีการประชุมสมาชิกเป็นครั้ง

สุดท้ายขอให้คณะกรรมการด�าเนินการตั้งคณะทีมงานโดยมีสมาชิกเข้าไปมีส่วนรู้เห็น ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณ

คณะกรรมการด�าเนินการว่าท่านท�าตามที่สมาชิกร้องขอ แล้วก็บังเอิญว่าดิฉันก็เป็นคนหนึ่งในนั้นที่ท่านให้เกียรติ
และวางใจเชิญดิฉันเข้าไปร่วมแก้ไขข้อบังคับอันนี้มันผ่านมาแล้ว ในการแก้ไขข้อบังคับฉบับนี้จริง ๆ แล้วไม่ได้แก้

อะไรมากเลย ล้อตาม พ.ร.บ. เพียงแต่ข้อความบางข้อความถ้ามันไม่เหมาะสมถ้ามันไม่กลมกลืนก็แก้ให้มันสละ
สลวยขึ้นให้มันมีสาระกะทัดรัดขึ้น ประเด็นที่แก้ที่ชัดเจนก็มีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเดี๋ยวท่านสมาชิกคงทราบ นอกนั้น

ล้อตาม พ.ร.บ. คะ

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ท่านสมาชิกครับท่านดูในรายงาน
การประชุมของปีที่แล้วในหน้า 67 มีการพูดถึงการแก้ไขข้อบังคับ ผมพูดในข้อนั้นว่าการแก้ไขข้อบังคับ จริง ๆ  แล้ว 

มันมาจากสาเหตุที่ว่า ท่านขอแก้ไขข้อที่ 73 74 75 76 แต่ท่านไม่ยอมบรรจุวาระข้อบังคับที่ 51 ก็พูดกัน 
อยู่ถกเถียงกันอยู่ในนั้น สรุปที่ประชุมส่วนใหญ่บอกว่าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้มีเวลาไปศึกษาทั้งหมดก็ไปยกร่าง

ใหม่ทั้งหมดโดยให้กรรมการไปตั้งคณะท�างานแล้วก็ไปร่างขึ้นมาทั้งฉบับ มติที่ประชุมก็ออกมาเป็นอย่างนั้น ผม

ถามว่าท่านได้ด�าเนินการตามนั้นหรือไม่ ถ้าท่านด�าเนินการตามนั้น ก็ด�าเนินการตามวาระ 5.1 ต่อไป ท�าไมต้อง

มารออะไรอีก ปล่อยเลขาด�าเนินการต่อไปในวาระ 5.1 ผมสงสัยว่าท�าไมถึงแก้ไม่ได้ทั้งฉบับก็มติที่ประชุมปีที่แล้ว
ก็ว่ากันไปแล้ว ผมก็ถามว่าบรรจุวาระไปแล้วนายทะเบียนเห็นชอบไหม ก็ไม่มีใครค้านเพราะบรรจุไปแล้ว

 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ สมาชิกเลขที่ 7738 กล่าวว่า ผมเห็นว่าการแก้ไขข้อบังคับเมื่อผ่าน 

ขั้นตอนกระบวนการ ผ่านคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ประชุมใหญ่และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสามารถท�าได้

ครับแต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. กลางคือพ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีไม่

เป็นการกลั่นแกล้งคนอื่นเขา ถึงจะท�าได้ ซึ่งในหมวด 8 (6) เป็นผู้ที่สหกรณ์ด�าเนินการฟ้องคดีที่จะท�าให้สหกรณ์
เสียหายและศาลประทับรับฟ้องแล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ 

เห็นว่ามันไม่ถูกต้อง คืออย่างนี้ครับอยากจะเรียนที่ประชุมว่าถึงแม้ว่าที่ประชุมใหญ่จะเห็นด้วยในการแก้ไขข้อบังคับ 

แต่ว่ามันก็ไม่มีประโยชน์ เพราะว่ามันขัดพ.ร.บ. สหกรณ์ เขาก็ไม่ยอมจดให้ท่านเหมือนอย่างประเทศไทยปกครอง

ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญการแก้ไขกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญามันต้องไม่ขัดต่อกฎหมายแม่ ถึงท่านจะแก้ไขไป 

นายทะเบียนก็ไม่จดให้ท่าน มันไม่มีประโยชน์อะไรครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ถึงการแก้ไขข้อบังคับจะผ่านมติที่ประชุมใหญ่ไปแล้ว อย่างที่ 
ท่านผู้แทนของนายทะเบียนบอกแล้วว่า ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ได้เลย ต้องผ่านความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อน 

แล้วผมเชื่อว่าถ้าผ่านมติของที่ประชุมใหญ่ไป อะไรที่ผิดที่ถูก นายทะเบียนมีวิจารณญาณ ในการจะพิจารณาว่า

มันถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมาย ท่านอย่าเพิ่งไปบอกเขาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน รอให้เขาพิจารณา ถ้าไม่ผ่าน

ค่อยว่ากัน ตามนี้ครับ

 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์ สมาชิกเลขที่ 9096 กล่าวว่า จริง ๆ ข้อบังคับเราคุยกันมาปีที่
แล้ว และก็ให้ตั้งคณะท�างาน วันนี้เล่มที่ผมถือ ผมมองว่าเป็นที่สิ่งที่ดีที่เราพิจารณากันมา แต่พอมาฟังขบวนการ

แล้ว ผมกลัวว่าจะเสียเวลาอีก เพราะวันนี้ผมตั้งใจจะมาอภิปรายข้อบังคับอยู่แล้ว อย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้

เห็นเลยครับในข้อ 72 (21) ของหน้าที่กรรมการ ที่มาเพิ่มใหม่ ใน ข้อ(21) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งและก�าหนด

ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน อันนี้ของใหม่เลย มีเบี้ยประชุม ประชุมเดือนละ 4 ครั้ง มีเบี้ยประชุมครั้งละ 
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700 บาท มีเงินประจ�าเดือนอีก แล้วในการแต่งตั้งท่านไม่ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในมาเลยครับ
ประเด็นนี้เป็นเรื่องใหม่เลย ผมเลยถามกรรมการบางท่านว่า ข้อ(21) นี้ ท่านทราบหรือไม่ว่ามีการใส่เข้ามา ไม่

ทราบไม่ผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการ ผมเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนายทะเบียนที่
พูดไว้คือเมื่อก่อนผมเข้าใจนะ การประชุมของเรา เราถามอะไร นายทะเบียนตอบไม่ค่อยชัด แต่วันนี้ผมดีใจนะที่

เห็นนายทะเบียนชี้ให้ชัดว่าเราเดินอย่างไรกัน เพื่อให้มันถูกต้องเพื่อให้มันสมบูรณ์แบบ เรามีเวลา ผมบอกว่า ชุด

คณะท�างานที่เราตั้ง ไปด�าเนินการต่อได้ไหมในชุดที่ 47 แล้วครั้งหน้ามาพิจารณากันใหม่ ผมว่าเรื่องเหล่านี้ยิ่งมี
เวลาในการพิจารณา ยิ่งมีเวลาในการให้รายละเอียดเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่ถูกต้อง สมาชิกก็ยิ่งเข้าใจ จะได้ปฏิบัติ

แล้วทุกคนรับได้ด้วย ในส่วนของผมเห็นว่า น่าจะให้คณะท�างานชุดที่ท�าด�าเนินการต่อแล้วให้ผ่านกรรมการ
ด�าเนินการก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ครับ

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ท่านสมาชิกที่เมื่อสักครู่บอกว่า 

จะให้ไปทบทวนใหม่ ผมไม่เห็นด้วยครับ เพราะผมคิดว่าที่ประชุมส่วนใหญ่ ก็ไม่เห็นด้วย ในการแก้ไขข้อบังคับ 
ทั้งฉบับเรามีความเห็นตั้งแต่การประชุมปีที่แล้ว และมีการด�าเนินการมาตามล�าดับจนสรุปได้ ผมคิดว่าสาระ

ส�าคัญส่วนหนึ่งมีคนพยายามขัดขวางไม่ให้มีการแก้ไขก็พอว่าเราจะเพิ่มคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการ
ถ้าผู้ที่ถูกศาลฟ้องอยู่ยังไม่เป็นข้อยุติ เป็นกรรมการไม่ได้ ผมว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พยายามจะขัดขวางไม่ให้มี

การด�าเนินการในเรื่องนี้ ผมว่าให้มีการด�าเนินการประชุมไป อะไรที่คิดว่าไม่ถูกต้อง ก็แก้ไขไป ผมอยากขอให้

ท่านประธานท�าหน้าที่ให้เป็นไปตามวาระที่ประชุม ในเมื่อที่ประชุมด�าเนินการมาทั้งปีแล้ว ควรจะกลับไปทบทวน

อะไรอีกครับ ด�าเนินต่อไปตามระเบียบวาระ ส่วนถ้าข้อไหนก�าหนดออกมาแล้ว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขารับไม่ได้ก็ให้
เขาอภิปราย ว่าท�าไมเขารับไม่ได้ เพราะเขาท�าอะไรถึงรับไม่ได้ วัตถุประสงค์ของการแก้ครั้งนี้เนื่องจากปีที่แล้ว

กรรมการด�าเนินงานอาศัยเสียงส่วนใหญ่ของกรรมการที่อยู่ในชุด 40 ไปตัดวาระข้อ 51 ออกไปไม่ให้บรรจุใน

วาระการประชุม ผมถามนายทะเบียนว่า ท�าไมไม่ยอมให้บรรจุในวาระอื่นได้ เขาก็บอกว่า ถ้าไม่บรรจุวาระก็

พิจารณาไม่ได้ในวาระอื่น ๆ ในเมื่อบรรจุวาระไม่ได้ก็ไม่มีโอกาสที่เราจะประชุมในเรื่องต่าง ๆ ในเมื่อกรรมการ

ส่วนใหญ่มีส่วนของกลุ่มเก่าอยู่ด้วย เขาก็ไม่ยอมเอาเข้าที่ประชุม แล้วเมื่อไร เราจะแก้ไขได้ ผมว่าด�าเนินการ
อภิปรายต่อไปครับ

 นายเอกชัย เอกหาญกมล สมาชิกเลขที่ 2358 กล่าวว่า เรียนท่านประธานที่เคารพ เพื่อน

สมาชิกครับ ในวาระนี้เป็นวาระที่ทุกท่านสนใจ ผมคิดว่าสิ่งใดที่มันเกิดความชอบธรรมถูกต้อง แล้วรับได้เป็น

เรื่องที่ทุกคนก็คงเห็นด้วย ในวันนี้การแก้ข้อบังคับมีขบวนการต่าง ๆ ที่อยู่ในข้อบังคับ สักครู่นี้ หลายท่านได้

อภิปรายว่า ท่านผู้แทนกรมส่งเสริมได้ชี้แจงชัดเจนว่า ขบวนการแก้ไขข้อบังคับเป็นอย่างไร เพื่อให้ทุกคนมีความ

เข้าใจตรงกัน ผมมีความเชื่อว่า ในที่ประชุมนี้มีสมาชิกจ�านวนไม่น้อยที่อยากแก้ไขข้อบังคับ ผมก็อยากเห็นการ
แก้ไขข้อบังคับที่มีความถูกต้องผ่านกระบวนการชอบธรรม อย่างที่ท่านนายทะเบียนพูดว่า จะต้องผ่านกรรมการ

ด�าเนินการ 3 ใน 4 ขององค์ประชุม ถึงจะมีความชอบธรรมน�าเข้าสู่การแก้ไขข้อบังคับในที่ประชุมใหญ่  

ท่านชัยยุทธ ได้อภิปรายว่า ได้ฟังชัดเจนแล้วว่า การแก้ข้อบังคับนั้น ถ้าวันนี้มันไม่ชอบธรรมก็กลับไปทบทวนใหม่ 

กลับไปท�าให้มันถูกต้อง เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสบายใจว่า แก้ไปแล้ว ได้ประโยชน์ แก้ไปแล้วไม่เสียประโยชน์ 

เราได้เสียเวลามาพอสมควรแล้ว ผมเห็นด้วยกับนายทะเบียนที่ว่า การแก้ข้อบังคับนั้น อาจจะต้องไปทบทวนใหม่
เพื่อให้ถูกต้องชอบธรรม และน�าเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณมากครับ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตชี้แจ้ง  

ถ้าสมมุติว่า ยกตัวอย่าง (5) นี้ขัดกับ พ.ร.บ. เขาก็จะรับจดข้อบังคับของเรา แต่เขาจะขีดข้อ(5) มาและบอกว่า
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ไม่สามารถรับจดได้ ในวันนี้สมาชิกสามารถที่จะอภิปรายได้ ในประเด็นที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอมา 

สมาชิกจะขอให้ตัดหรือขอให้เพิ่มอะไรก็แล้วแต่เรา แต่เสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมในวันนี้ถึงจะจดได้และ

ถือใช้ได้

 นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองประธาน กล่าวว่า ขออนุญาตท่านประธาน เรียนนายทะเบียน 

และสมาชิก ที่ประชุมของคณะกรรมการของ สอ.กปน. ได้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับ และได้มีการประชุม

กัน ตรวจดูสาระและรายละเอียดต่างๆ มีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ อย่างเอาจริงเอาจัง ในเรื่องนี้ แต่ข้อ

บังคับเล่มนี้ไม่ได้เอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการนี้คือประเด็นที่ผมทักท้วง เรามีการตั้งคณะกรรมการ

แก้ไขข้อบังคับ มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ เรามีหัวข้อวาระเข้าที่ประชุมใหญ่ให้คณะกรรมการด�าเนินการ

พิจารณา วาระเรามี 1 - 6 มาที่ข้อ 5.1 วาระแก้ไขข้อบังคับ แต่สาระส�าคัญคือการน�าเนื้อหาเข้าไปพิจารณาใน

คณะกรรมการด�าเนินการไม่มี เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่นายทะเบียนสหกรณ์ทักท้วงไว้ ผมยังถือว่าเป็นสาระส�าคัญ

 เลขานุการ กล่าวว่า ผมขออนุญาตแสดงความเห็นอภิปรายเหมือนกันในฐานะที่ผมเป็นคนที่

ออกปากออกเสียงมาโดยตลอด ต่อสู้เรื่องทุกเรื่อง ส่วนใครจะเป็นอย่างไร ข้อเท็จจริงก็คงบ่งบอก การประชุม

ใหญ่คราวที่แล้วตามที่ท่านได้รับรองรายงานการประชุมแล้วนั้น มติในหน้า 68 รบกวนท่านเปิด มติบอกว่าเห็น

ชอบให้เลื่อนการแก้ไขข้อบังคับโดยให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ

เพื่อพิจารณา นี้เป็นความเห็นของผม ผมยอมรับผิดชอบในความเห็นของผม เมื่ออ�านาจที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจ

การด�าเนินการพิจารณาทั้งปวง ที่ประชุมใหญ่เห็นว่าให้เลื่อนไปก่อนและให้คณะกรรมการน�าเข้าที่ประชุม

คราวต่อไป ทุกอย่างมีเหตุผล ท่านอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน ๆ มา ก็ยังมีกรรมการที่ถูกสหกรณ์ฟ้องก็ยัง

มาลงสมัคร อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต้องต่อสู้เพื่อตนเอง แต่ถาม ณ วันนี้ขอร้อง ณ วันนี้ได้หรือไม่ ท�าไมท่าน

ไม่ถอยเพื่อให้ประโยชน์ส่วนรวมเขาเดินได้ ท่านแสดงสปิริตหน่อยครับ ถ้าหากเป็นตัวผมผมไม่ลงสมัครเลือกตั้ง

ถามว่าท�าไมต้องลุกขึ้นพูดมันอึดอัด ผมขอสอบถามว่านี้คือการประชุมต่อเนื่องหรือไม่ ผมยกตัวอย่างค�าพิพากษา

ในเรื่องฟ้องชุดที่ 40 - 41 ศาลท่านสั่งว่าเป็นการประชุมต่อเนื่องในค�าพิพากษาเขียนชัดอ�านาจการฟ้องถึงชอบ 

นี้คือสิ่งที่ประชุมใหญ่ก�าหนด ผมขอถามว่าที่ท่านเป็นกรรมการมาแล้วหลายครั้ง ระเบียบใครเป็นคนก�าหนด

คณะกรรมการด�าเนินการใช่หรือไม่ ณ วันหนึ่งท่านมาบอกว่าสมาชิกเดือดร้อน เราจ�าเป็นต้องช่วยเหลือสมาชิก 

แบบนี้เท่ากับเราใช้มติผ่อนปรนระเบียบใช่หรือไม่ ก็ใช่อะ นี้ก็คือหลักการเดียวกัน ที่ประชุมใหญ่เราอึดอัดกันมา

หลายปี ส่งเรื่องให้นายทะเบียน นายทะเบียนก็ไม่ใช้อ�านาจ อ้างต่าง ๆ อันนี้ผมไม่ได้โทษท่าน เป็นรุ่นก่อน ๆ นะ 

เราจะด�าเนินการเองโดยระเบียบที่ประชุมใหญ่ก็มีการขัดขว้างต่อเนื่อง จริง ๆ แล้วไม่ต้องใช้ระเบียบขั้นตอน ๆ 

ต่าง ๆ หรอก ใช้ส�านึก ถ้าคนเรามีส�านึกผิดชอบชั่วดีมันต้องถอย ณ วันนี้ผมอาจจะแรงหน่อย แต่ผมอึดอัด

มานานที่ต้องพูดอย่างนี้ ผมเรียนที่ประชุมในความเห็นของผมเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมในคราวที่

แล้วเพราะฉะนั้นที่ประชุมใหญ่ก�าหนดหลักเกณฑ์แล้วน่าจะปฏิบัติได้ ส่วนหากนายทะเบียนไม่เห็นชอบอย่างไร

ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอน

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เชิญสมาชิกครับ

 นางปรีดาพร พจน์ประสาท สมาชิกเลขที่ 7646 กล่าวว่า ในฐานะที่พี่เป็นคนหนึ่งที่ได้เป็น

คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับตัวนี้ด้วย ในเมื่อให้ตั้งคณะกรรมการให้แก้ไขข้อบังคับตามที่ประชุมใหญ่อนุมัติ  

เราก็เสนอให้ที่ประชุมใหญ่อ่านอีกครั้ง หากไม่มีอะไรก็ส่งไปเลย ท�าไมต้องยึด จะไปวาระอื่นต่อไปได้หรือไม่
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 นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านประธาน กราบเรียนท่านสมาชิก

ด้วยความรักและเคารพสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้พูดจากความจริง ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการและรู้เห็นในเรื่องนี ้

มาโดยตลอด ผมยังกล้ายืนยันครับว่าในเรื่อง 250 ล้านบาทผมเองเป็นคนเปิดประเด็นเป็นคนแรกไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใจ

ที่จะท�า ในเรื่องนี้การจะแก้ไขข้อบังคับผมไม่ว่าอะไรที่ขาดตกบกพร่องไม่ดี และจะท�าให้สหกรณ์ดีขึ้นผมว่าไม่  

แต่ในเรื่องนี้เนื้อหาสาระส�าคัญมันมีส�าคัญมากกว่านั้น ท่านดูสิครับว่าท�าไมถึงต้องมาย�้าการตัดสิทธิ์ของ 

คณะกรรมการชุดที่ 40 - 41 วันนี้การฟ้องร้องเรายังมีอยู่ให้ศาลเป็นผู้พิพากษา อย่าให้เขาน�าเรื่องนี้มาให ้

สมาชิกเป็นเครื่องมือตัดสิทธิ์ ผมว่าเป็นความไม่ยุติธรรม ศาลยังไม่ได้พิจารณาอะไรเลย กระบวนการทาง

กฎหมายก็มีอยู่ท�าไมไม่ใช้กระบวนการนั้น ผมท�าเรื่องนี้ก่อนตั้งคณะกรรมการ DSI ในวิธีการของผมไม่ต้องใช้เงิน

ของสหกรณ์แม้แต่บาทเดียว ใช้กลไกของรัฐ ให้คนของรัฐเขามาท�างานให้เรา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และในที่สุด

ก็จะถึงขั้นตอนการสอบสวนขั้นตอนทางการเงิน สิ่งที่ผมพูดผมมิได้เข้าข้างใคร แต่อะไรที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ท่านรู้

หรือไม่

 นางปรีดาพร พจน์ประสาท สมาชิกเลขที่ 7646 กล่าวว่า เราได้เสนอไปแล้วส่วนนายทะเบียน

จะตัดหรือไม่ก็เป็นเรื่องของนายทะเบียน ส่วนสมาชิกท่านไหนจะขอแก้ไขตรงไหนก็ขอแก้ไปสิพอส่งนายทะเบียน

เสร็จแล้วก็จบกัน วาระอื่นก็มีอีกนะ

 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ สมาชิกเลขที่ 10851 กล่าวว่า ฟังที่พี่สมาชิกทุก ๆ ท่านพูดมาความเห็นที่

แตกต่างกัน เรื่องของการแก้ไขระเบียบข้อบังคับ ผมขออนุญาตถามเจ้าหน้าที่กรมฯอีกครั้งว่าเราสามารถ

ด�าเนินการได้ใช่หรือไม่ เพราะเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ต้องขอ

อนุญาตที่ประชุม ตามกระบวนการจะต้องผ่านคณะกรรมการด�าเนินการก่อนเมื่อผ่านแล้วสามารถน�าเข้าที่ประชุม

ใหญ่ได้ ณ วันที่สหกรณ์มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับไม่มีการเชิญเจ้าหน้าที่กรมฯเข้าเราเลยไม่แน่ใจว่ามีการผ่าน

คณะกรรมการด�าเนินการหรือไม่ แต่วันนี้ตามระเบียบวาระการประชุมนั้นหมายความว่าต้องผ่านการประชุม

คณะกรรมการด�าเนินมาแล้ว ถ้าหากสมาชิกมีการทักท้วงขึ้นมาว่ากระบวนการน�าเสนอข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ ่

ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน นายทะเบียนสหกรณ์ก็จะส่งผู้ตรวจการสหกรณ์ลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ากระบวนการ

นี้ถูกต้องหรือไม่ ได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการหรือไม่ สมมุติวันนี้ข้อบังคับผ่านที่ประชุมไปและ 

นายทะเบียนสหกรณ์ส่งผู้ตรวจการสหกรณ์ลงมาตรวจสอบปรากฏว่าไม่ผ่านกระบวนการที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ ก็ถือว่าวาระตกไป แต่ถ้าเขาลงมาตรวจสอบแล้วขั้นตอนถูกต้องและมติที่ประชุมใหญ่วันนี้มีมติให้

แก้ไขข้อบังคับ เขาก็สามารถที่จะรับจดได้แต่จะรับจดทุกข้อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนายทะเบียนสหกรณ ์

เพราะบางข้ออาจขัดต่อกฎหมาย

 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ สมาชิกเลขที่ 10851 กล่าวว่า ขออนุญาตเราต้องแยกเป็นหลายประเด็น

อย่างที่ท่านประธานได้พูดไว้ว่าเรื่องนี้ต้องผ่านการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อผ่านการบรรจุเข้าเป็นวาระ 

อย่างที่ท่านรองชัยวัฒน์ว่าบรรจุในส่วนของวาระเท่านั้นจะต้องมีเอกสารประกอบวาระหรือไม่ เราได้รับรายงาน

การประชุมของปีที่ 2560 ไปแล้ว ระบุว่าให้กลับไปตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับและน�ามาประชุมในปีนี้ และ

ที่ส�าคัญคือเรื่องนี้เราต้องการปรับปรุงให้ไม่ชัดต่อกฎหมายใหญ่ ส่วนในบางประเด็นที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คงต้องให้

ที่ประชุมอภิปรายว่าเห็นด้วยหรือไม่ แต่สุดท้ายทางเจ้าหน้าที่กรมฯบอกว่าไม่สามารถจดได้มันก็ตกไปอยู่ดี

AW-���������������������-2562-01.indd   68 7/2/2563   10:32:43



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

 : 69

 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 1676 กล่าวว่า คือจริง ๆ แล้วดิฉันก็เคยอยู่ใน 

คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับในสมัยก่อนก็ไม่เคยมีปัญหา ประเด็นปัญหาวันนี้ก็คือ หน้าที่ 23 มีการแก้ไข 
เพิ่มเติมขึ้นมาคือข้อ 6 ซึ่งสมัยก่อนไม่มี ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องร้องด�าเนินคดีที่ท�าให้สหกรณ์เสียหายจะตัดสิทธิ์
การเป็นกรรมการ อันนี้จะมีผลกระทบกับกรรมการ ดังนั้นดิฉันอยากจะถามท่านเจ้าหน้าที่กรมฯ ว่าตามที่ท่าน
บอกว่าข้อบังคับตัวนี้จะต้องผ่านคณะกรรมการด�าเนินการ ถ้าหากว่าคณะกรรมการด�าเนินการนั้นเป็นผู้มีส่วน

ได้เสีย ดิฉันถามว่าเมื่อใดจะได้ผ่าน อันนี้เป็นความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ แต่อะไรก็ตามที่ถูกร่างโดย 

คณะกรรมการไม่มีทาง เมื่อใดสมาชิกจะได้ใช้ข้อบังคับที่เกิดความเป็นธรรมส�าหรับสมาชิกเสียที หลายครั้งเราก็
ท�าอะไรไม่ได้เลย ดิฉันขอบอกเลยดิฉันเคยไปที่กรมฯด้วยก็ไม่เคยได้รับสิ่งที่ตอบสนองให้สมาชิก เพราะฉะนั้น
การแก้ไขข้อบังคับควรจะให้สิทธิสมาชิกเป็นคนเขียนยกร่าง วันนี้สมาชิกมาประชุมกันควรให้สมาชิกมีสิทธิ์มีเสียง
ข้อไหนที่สมาชิกผ่านก็ผ่านไปข้อไหนที่ไม่ผ่านมีประเด็นที่ชวนสงสัยก็ให้เขาอภิปรายกันและก็ยกมือ ไม่ใช่กลับไป

กลับมา

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมขออนุญาตสรุปประเด็นเมื่อสักครู่ท่านผู้แทนจากกรมฯ ก็ให้
ข้อมูลเราแล้วว่าขั้นตอนในการด�าเนินการ เราก็ด�าเนินการผ่านมาแล้ว เพราะว่ามีมติเข้ามาเป็นวาระในนี้แล้ว
ท่านที่ท้วงก็อยู่ในคณะกรรมการด�าเนินการ และคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับด้วย ผมเรียนถามผู้แทนกรมฯ  

ว่าผมด�าเนินการวาระนี้ต่อได้หรือไม่

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า เนื่องจาก
เราเป็นสหกรณ์ ข้อ 2 การควบคุมสหกรณ์เป็นหลักประชาธิปไตย ความหมาย คือ เราเป็นสหกรณ์ควบโดยเสียง

สมาชิกฉะนั้นต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ในการบริหารกิจการ เจตนาของการให้มีกรรมการ 15 ท่าน เพื่อการตัดสินจะ
ได้รู้ว่ามีเสียงข้างมาก หรือเสียงข้างน้อย สมมุติกรรมการ 14 ท่านเกิดลงมติเท่ากัน 7 - 7 จะไม่มีอันไหนที่เป็น

เสียงข้างมาก หรือเสียงข้างน้อยเลย หากมีกรรมการ 15 ท่านเวลายกมือในที่ประชุมกรรมการด�าเนินการ 

ถ้าเสียงข้างมากของที่ประชุมออกมา 8 แสดงว่ามติ ณ วันนั้นสามารถใช้ได้ นั้นหมายความว่ามติที่ประชุมของ
สหกรณ์จะใช้ได้จะต้องได้รับเสียงข้างมาก ถ้าหากวันนี้คณะกรรมการยืนยันว่าผ่านกระบวนการมาแล้ว 

หมายความว่าจะต้องได้เสียงข้างมากจากมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 เมื่อ
น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่แห่งนี้พิจารณาอนุมัติอีกทีและจะต้องเห็นด้วยในการแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้หรือไม่ก็ตาม 

ต่อให้เราน�าเสนอที่ประชุมใหญ่วันนี้แต่สมาชิกไม่เห็นด้วยวาระนี้ก็ตกไป ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยก็สามารถ

ใช้ได้

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เชิญสมาชิกอีกท่าน
 นายเอกชัย เอกหาญกมล สมาชิกเลขที่ 2358 กล่าวว่า เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกทุกท่าน ก่อนอื่นขอเล่าผมสมัครเป็นกรรมการด�าเนินการ ครอบครัวผมห้ามไม่ให้ลง แต่ว่าชุดที่ถูกฟ้องร้อง

คล้าย ๆ ถูกกระท�า ผมไม่กลัวการแก้ไขข้อบังคับที่จะตัดสิทธิ์ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเรียน ผมอยากให้เกิด

ความชอบธรรมตามที่ผู้แทนกรมฯ กล่าวว่าถ้ามีเสียงเท่านั้นประธานจะต้องเป็นคนตัดสินการประชุมครั้งนั้น 

ผมเชื่อว่ามีกรรมการไม่ครบ 15 คนวันนั้นเท่าที่ทราบการออกมติเสมอกัน 4 - 4 แสดงว่าไม่ครบ 15 คนแน่นอน
วาระนี้เป็นวาระส�าคัญวันนี้จะเป็นอย่างไรผมไม่สนใจ แต่ขอให้ถูกต้องชอบธรรมและเป็นธรรม วันนั้นการออกมติ

4 - 4 และประธานในที่ประชุมวันนั้นเป็นคนออกเสียงท�าให้เป็น 5 - 4 ซึ่งความจริง ประธาน จะต้องอยู ่

ตรงกลาง และประธานลงมติให้วาระนี้ผ่านเข้าที่ประชุมเป็นเสียงข้างมากอย่างที่ผู้แทนกรมฯ ได้กล่าวไว้
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 ประธานกรรมการ กล่าวว่า สอบถามผู้แทนกรมฯ ว่าสมาชิกจะต้องลงมติหรือไม่ในวาระนี้

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุม่ 
ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า กรรมการ
ด�าเนินการของเรามีทั้งหมด 15 ท่าน แต่ถ้าจะเปิดประชุมได้จะต้องเกิน 8 ท่าน หากสหกรณ์ยืนยันว่าการ 
ด�าเนินการมาแล้วถูกต้องเราก็ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ไปว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับถ้าสหกรณ์

มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้องตามกระบวนการท่านประธานก็ต้องขอมติว่าเราจะเดินต่อหรือไม่

 นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองประธาน กล่าวว่า กระผมขออนุญาตเรียนข้อเท็จจริงให้กับ 
เจ้าหน้าที่กรมฯ ทราบ การประชุมในวันที่ 3 มกราคม 2562 มีการเรียกประชุมเร่งด่วนฉุกเฉินผมเป็นคนหนึ่ง 
ที่ไม่ได้เข้าประชุมและวาระก็ผ่านเข้ามามีวาระว่าด้วยเรื่องวาระของการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีผมก็ยอมรับ
แต่ขณะเดียวกันผมก็ท�าหนังสือแย้งเพราะการประชุมไม่ชอบ และเป็นการประชุมเร่งด่วน ผมได้ท�าหนังสือ

เข้าไปแต่ก็มีคนแย้งว่ามีเรื่องทางการเงิน สมาชิกกู้เงินผมก็ยันยืนว่าเรื่องของการเชิญประชุมไม่ถูกต้องเพราะ

ผมไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุม เรื่องที่ 2 ผมอยากให้ข้อมูลเรื่องที่ผ่านวาระการน�าเข้าที่ประชุมใหญ่เราผ่าน
เฉพาะหัวข้อวาระเราไม่ได้พิจารณาเนื้อหาวาระ เรื่องของการแก้ไขข้อบังคับเป็นส�าคัญ เราพูดถึงการแก้ไข
ครั้งนี้แต่นี้คือบรรทัดฐานวิธีท�างานของการท�าว่าด้วยการแก้ไขข้อบังคับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ น�าเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการผมไม่ได้เข้าที่ประชุม อันนั้นประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ที่ผมทักท้วงมีอยู่ว่า

คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับนั้นไม่ได้ยกมาให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ

 เลขานุการ กล่าวว่า ขออนุญาตเรียน และรบกวนบันทึกไว้ครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผม
ขอกล่าวอ้างถึงหลักการสหกรณ์ หลักของประชาธิปไตยของสมาชิกคณะกรรมการด�าเนินการเป็นผู้แทนสมาชิก

ใช่หรือไม่ 
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ใช่ค่ะ

 เลขานุการ กล่าวว่า เลือกตั้ง ณ วันนี้สมาชิกใช้สิทธิ์เลือกท่านเข้ามาในฐานะผู้แทนสมาชิก
เพราะฉะนั้นตามหลักประชาธิปไตยเขาจะขอใช้สิทธิ์ของเขาตามขั้นตอนมันจะผิดตรงไหนตามหลักประชาธิปไตย

ผลกระทบก็เกิดขึ้นมาแล้ว 250 ล้านบาท คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 41 - 42 ไม่ฟ้องก็ขาดอายุความชัดเจน
หรือไม่ วันนี้ผมก็พูดได้ว่าผมจะปฏิบัติตามกฎหมาย ท�าจริงหรือไม่ ตั้งแต่ปี 54 - 61 สมาชิกใช้สิทธิ์แก้ไขปัญหา

มาตลอดแต่ก็โดยขัดขวาง คณะกรรมการชุดที่ 41 ท�ารายงาน 2 ฉบับศาลก็ชี้มาแล้วว่าผิดหรือไม่ คดีที่ 2 เดี๋ยว

จะพูดในวาระ 5.2 คดีที่ให้สมาชิก 4 ท่านออก ศาลก็ชี้มาแล้ว พฤติกรรมซ�้าซาก ไม่ใช่แค่ผิด พ.ร.บ.สหกรณ ์

อย่างเดียวกระท�าผิดกฎหมายฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วย ศาลชี้ชัดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง ผม 1 เสียงให้ด�าเนินการ
ตามวาระต่อไปข้อต่อสู้นายทะเบียนว่าอย่างไรให้ไปต่อสู้กันที่ศาล

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมขออนุญาตชี้แจงขอที่ทางกรรมการผู้ค้าน ว่าการประชุมวันที่ 

3 ม.ค. 2562 มิใช่การประชุมเร่งด่วน เนื่องจากการประชุมเป็นการประชุมต่อเนื่อง จากครั้งก่อนด้วยการประชุม

เริ่มตั้งแต่เช้าและบ่าย วันที่ 27 ธ.ค. 2561 บ่ายองค์ประชุมไม่ครบผมไม่สามารถพิจารณาวาระที่เหลือได้ วันที่  

28 ธ.ค. 2561 ผมแจ้งนัดประชุมในไลน์ว่าวันที่ 3 ม.ค. 2562 ผมขอเชิญประชุม เรามีประชุมต่อเนื่องเพราะไม่
สามารถประชุมให้เสร็จได้ในวันที่ 27 ธ.ค. 2561 ทุกคนก็อ่าน วันที่ 2 ม.ค. 2562 ผมก็ได้ส่งข้อความในไลน์  

ว่าอย่าลืมครับพรุ่งนี้มีการประชุมต่อเนื่องและมีวาระส�าคัญทุกคนก็อ่าน มีบางท่านก็ตอบมาว่าไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ ก็ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้นการประชุมก็ต้องด�าเนินการต่อไปในวันที่ 3 ม.ค 2562  
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องค์ประชุมครบวาระนี้ก็เข้าอย่างที่ผมเรียนผู้ที่ค้านอยู่ในคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับ และคณะกรรมการ

ด�าเนินการเขาแก้ไขอะไรมาท่านก็ทราบหมด วันที่ 27 ธ.ค. 2561 ท่านเข้าประชุมแต่ท่านกลับก่อน ท่านถึงไม่ทราบว่า

ผมพูดในที่ประชุมด้วยความที่ผมเป็นกังวลว่ากรรมการที่กลับก่อนจะไม่รู้อุตส่าห์ไลน์ไปบอกวันที่ 28 ธ.ค. 2561 

ว่าเชิญประชุมต่อเนื่องนะยังมาพูดกันอีกว่าประธานไม่มีสิทธิ์เชิญประชุมผมก็ย้อนกลับไปดูข้อบังคับ ระเบียบหารือ

กับเจ้าหน้าที่กรมฯ ประธานก็มีสิทธิ์เชิญประชุม เรื่องนี้ผมไม่อยากพูด แต่เนื่องจากท่านพูดขึ้นมาก่อนผมเลย

ต้องพูดประเด็นข้อเท็จจริงให้สมาชิกทราบ และเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2562 เราก็น�าวาระนี้เข้าไปก็มีการพิจารณาก็ไม่

เห็นมีการทักท้วงอะไร และตามที่ทางเจ้าหน้าที่กรมบอกหากเสียงส่วนใหญ่ยกมือไม่ถึง 8 คน อย่างนี้การประชุม

ที่ผ่าน ๆ มาก็เป็นโมฆะหมด ส.ส.ผ่านวาระกฎหมายก็ไม่ครบผมไม่อยากพูดนะ สรุปผมจะถามที่ประชุมว่าเราจะลง

มติกันหรือไม่ ถ้าให้พิจารณาผมก็จะด�าเนินการต่อส่วนผิดถูกผมไม่รู้ ไปร้องกันเอง

 นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ กล่าวว่า ท่านประธาน ผมขอใช้สิทธิ์ของผมพูดเรื่องนี้แล้ว

ท่านประธานมีอารมณ์ที่รุนแรงจริง ๆ แล้วไม่ควรจะเป็นขนาดนั้น ชี้แจงด้วยเหตุผลดีกว่า ผมยังประทับใจ

สมาชิกท่านหนึ่งที่พูดเมื่อสักครู่เลยว่าการแก้ไขข้อบังคับแก้ไขเนื่องจากเหตุใด ผมเป็นกรรมการคนหนึ่งซึ่งที่แรก

ได้สิทธิ์ว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับท�าไปท�ามาตัดผมออก ผมแสดงจุดยืนทุกครั้งว่าผมเป็น

กรรมการ ตรงนี้ผมไม่เข้าข้างใครตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่อง 250 ล้านบาท ผมเป็นคนหยิบประเด็นขึ้นมาเอง 

แต่ว่าไม่เคยเชิญผมเข้าไปพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเลย มีชื่อผมถูกเสนอชื่อในคณะกรรมการด�าเนินการ แต่พอถึง

เวลากลับไม่มีชื่อผม มีสาเหตุอะไร ท่านอย่าลืมครับว่ากรรมการด�าเนินการมาจากคน 6,800 คน ซึ่งเป็นสมาชิก

มติที่ประชุมใหญ่ถามว่าสมาชิกตรงนี้มีถึง 200 คนหรือไม่ แต่กรรมการที่จะมาเป็นได้ต้องมีเสียงกว่า 1,000 คน

ขึ้นไป สมาชิกเขาเลือกเข้ามา ต่อไปผมเองก็ไม่อยากเป็นกรรมการแล้วเพราะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ ท่านลอง

ไปศึกษาสหกรณ์อื่นดู เขารักใคร่สามัคคีกันเพื่อสหกรณ์ของเขา เพราะอะไร เพราะเราแย่งชิงเสียงของมวลชน  

ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ไตร่ตรองให้มากกว่านี้ คนบางคนอาจจะไม่มีอิทธิพลในการกรอกข้อมูลเขาอาจจะ

ไม่ใช่คนชั่วเพียงแต่เขาไม่อยากจะไปต่อกรในที่สุดเราจะเสียโอกาสใช้คนดี ๆ เข้ามาท�างาน ทุกท่านครับด้วย

ความเคารพจะพิจารณาอะไรให้ไตร่ตรองก่อนผมจะขออนุญาตลงจากเวทีตอนนี้ ผมเชื่อว่าทุกท่านมีความเป็น 

ผู้หลักผู้ใหญ่แต่ขาดข้อมูลซึ่งได้รับรู้ คนที่โดนข้อหาหรือคณะกรรมการ ชุดที่ 40 - 41 เชื่อเถอะครับมากกว่า 

ร้อยละ 80 ไม่รู้เรื่อง อย่าไปลงโทษเขาเลย ท่านเป็นพนักงานการประปานครหลวงท่านจะถูกไล่ออกท่านจะถูก

ลงโทษยังต้องตั้งคณะกรรมการตัดสินพิจารณาความผิด ทนายกล้าชี้หรือไม่ว่าใครชั่วใครดีก็ยังไม่กล้าเลยแต่  

ณ วันนี้จะลากสมาชิกมาเป็นเครื่องมือในการก�าจัดคู่ต่อสู้ ผมว่าแย่นะ ถ้าสังคมปล่อยให้เป็นเช่นนี้เราแย่ครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมฯ ชี้แจงเรื่ององค์ประชุมครับ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่ม

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตนะคะ เมื่อ

สักครู่ที่อธิบายไปว่าองค์ประชุมก็คือ 8 จากกรรมการทั้ง 15 องค์ประชุม 8 ก็คือการนับเสียงข้างมากก็คือให ้

นับจากคนที่เข้าร่วมประชุมนะคะ พอดีเมื่อสักครู่มีน้องที่ท�างานเขาส่งไลน์มาว่า ทางกรมเพิ่งแจ้งเวียนหนังสือ

ฉบับใหม่มาในเรื่องของแนววิธีปฏิบัติในการซักซ้อมองค์ประชุม ต้องแยกเป็น 2 ส่วนนะคะ คือองค์ประชุม  

15 ท่าน ครบองค์ประชุมก็คือ 8 ทีนี้เสียงข้างมากก็คือนับจากเสียงกรรมการที่เข้าประชุม 8 คน ในกรณีที่มา 
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ไม่ครบ 15 คนนะคะ ถ้าสมมุติว่ามีกรรมการเข้า 8 คน เสียงข้างมากก็คือ 5 แต่ถ้ามีเสียงเท่ากัน 4 ต่อ 4 ก็จะให้

สิทธิ์ประธานอีก 1 เสียง เป็นการชี้ขาด นี่คือเรื่องที่ 1 ส่วนเรื่องที่ 2 ถ้าองค์ประชุมวันนั้นเข้าครบตามขบวนการ

ก็ถือว่า 8 เหมือนเดิม ต้องขออภัยที่ประชุมด้วยนะคะ ถ้าทางกรรมการยืนยันว่าในวันนั้น ขบวนการของ 

องค์ประชุมถูกต้องครบถ้วน ก็ถือว่าองค์ประชุมถูกต้องครบถ้วน แต่ว่าในเรื่องของการน�าเสนอหรือไม่น�าเสนอ

ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนอีกทีว่าวันนั้นเราได้มีการน�าเสนอเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรือไม่ อย่างไร 

ขอบคุณคะ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เชิญนางปรีดาพร พจน์ประสาท ครับ

 นางปรีดาพร พจน์ประสาท สมาชิกเลขที่ 7446 กล่าวว่า พี่ก�าลังคิดว่าคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ 15 ท่าน ไม่มีความสามัคคีกัน อย่าลืมว่าองค์กรการเงินเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะ ไม่ใช่เงิน

ของเราด้วย เจ้าของเงินเขาตั้งห้าพันหกพันคน เพราะฉะนั้นการท�างานตรงนี้ต้องถือความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ แล้ว

กรรมการแต่ละคนต้องใช้ความพยายาม 4 หัวข้อใหญ่คือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ไม่ได้มีใครเชิญเธอมา 

สมัครกรรมการนะ เธอมาสมัครเอง ในเมื่อกายเธอมาสมัครใจเธอก็ต้องสมัครด้วยและก็รักที่จะท�างานตรงนี้

เพื่อส่วนรวม ไม่ใช่มาเห็นแก่ตัว แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ซึ่งมันไม่ถูกต้อง 

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ก่อนจะไปมติพอดีขอชี้แจงเมื่อสักครู่ พอดีผมพูดแรง ผมไม่ได้

พูดเพราะใช้อารมณ์ เพราะเรื่องนี้ชี้แจงกันมาจนไม่รู้จะชี้แจงอย่างไรว่าการประชุมนั้นประชุมได้อย่างไร พูดกัน

มาตั้งหลายครั้ง ขออนุญาตที่จะใช้มติที่ประชุมว่าจะด�าเนินการในส่วนของวาระการแก้ไขข้อบังคับต่อหรือไม่ 

ขอมติด้วยครับ

 นายวิทยา วงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ท�าไมต้องลงมติครับ ในเมื่อเรามี

วาระเข้ามาแล้ว เมื่อสักครู่ที่มีกรรมการท่านหนึ่งมาพูดผมเข้าใจนะ แต่เหตุผลที่เราแก้ไขข้อบังคับผมก็เรียนไป

แล้วว่า เมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้ว ผมก็ได้อภิปรายกรรมการหลายท่านส่วนใหญ่ไม่มีจริยธรรม คุณธรรมบางท่านเป็นที่

น่าละอายด้วยไปช่วยเหลือคนของตัวเองด้วยในเรื่องของการกู้เงิน ทีนี้เราจะด�าเนินการอย่างไรกับกรรมการ

ที่ถูกฟ้อง นายทะเบียนเป็นคนบอกเองว่าไม่มีข้อห้ามเขาก็เป็นกรรมการได้กรรมการพอเป็นกรรมการอยู่แล้ว

เขากอ็าศัยเสียงตัวเอง ใครจะไปฟ้องตัวเองผมพูด

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอมติที่ประชุม ให้ด�าเนินการแก้ไขข้อบังคับในวาระที่ 5.1 ต่อไป 

ครับ 

 - สมาชิกเห็นด้วย จ�านวน 144 คน ให้ด�าเนินการแก้ไขข้อบังคับในวาระที่ 5.1 ต่อ ตาม

กระบวนการที่เหมาะสม

 - สมาชิกไม่เห็นด้วย จ�านวน 5 คน

 เลขานุการ กล่าวว่า พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับตามรายละเอียดในแต่ละหน้าครับ
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด

พ.ศ. 2562

ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 

การประปานครหลวง จ�ากัด

เมื่อวันที่........ เดือน......…........... พ.ศ. ............. ให้แก้ไข 

ข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมดและ

ให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ

จดทะเบียนแล้วมีความดังนี้

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์พนักงานการ

ประปานครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2562”

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียน

สหกรณ์รับจดทะเบียน 

ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์

ฉบับที่ใช้บังคับ นับแต่วันที่ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผล

บังคับใช้

ข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด

พ.ศ. 2562

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

หมวด 1

ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส�านักงาน

ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งส�านักงาน

ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด

SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN 

WATERWORKS AUTHORITY

LIMITED 
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ตั้งส�านักงาน เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง 

เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งส�านักงานได้ตามที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นายทะเบียน

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่ส�านักงานของ 

สหกรณ์ ส�านักงานส่วนราชการสหกรณ์ และที่ว่าการ

อ�าเภอแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้ด�าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้

ให้ใช้รูปพระแม่ธรณีบิดมวยผม โดยมีค�าว่า

“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด” 

อยู่นอกกรอบ

หมวด 2

วัตถุประสงค์และอ�านาจกระท�าการ

ข้อ 2. วัตถุประสงค ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก

สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถ 

 สงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและ 
 ได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 ในหมู่สมาชิก

(ข้อ 2)
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(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ 
 และการด�ารงชีพของสมาชิก
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และ 

 หน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการ 

 ของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
 สมาชิกและชุมชน
(7) ฝากเงิน หรือลงทุน กับชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ ์

 อื่น

(8) รับฝากเงินตามข้อ 10.

ข้อ 3. อ�านาจกระท�าการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการ ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ 
 สหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ 
 ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิด 
 ความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ 
 ของสหกรณ์

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที ่
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
(11) ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก ่
 สมาชิกและครอบครัว

(ข้อ 2/1) อ�านาจกระท�าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการ ดังต่อไปนี้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคม 
 ฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) จัดหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
 สหกรณ์
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่ง 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
 แก่สหกรณ์
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิด 
 ความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 
 สหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 สหกรณ์
(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงิน
(10) ฝาก หรือ ลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย และตามที ่
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
(11) ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก ่
 สมาชิก และครอบครัว
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(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ

(15) กระท�าการต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย  
 สหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  
 รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  
 กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน 
 หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ หรือ 
 สิทธิเรียกร้อง ขายหรือจ�าหน่าย จ�านองหรือ
 รับจ�านอง จ�าน�าหรือรับจ�าน�า ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่ง 
 ทรัพย์สิน
(16) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารทางการเงินของ 
 รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์
 แห่งประเทศไทย จ�ากัด

(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  
 หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
(15) กระท�าการต่าง ๆ  ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
 สหกรณ ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  
 รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง  
 กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอน 
 หรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขาย 
 หรือจ�าหน่าย จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือ 
 รับจ�าน�า ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือ 
 ของสมาชิก

หมวด 3

ทุน
ข้อ 4. ทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตาม

วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) ออกหุ้น

(2) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 และตราสารทางการเงินอย่างอื่น

(4) สะสมทุนส�ารองและทุนอื่น ๆ

(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้

(ข้อ 18) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 4 

หุ้น

ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จ�ากัดจ�านวน 
มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท ผู้เป็นสมาชิกเท่านั้นจึงจะถือหุ้น

ในสหกรณ์ได้

(ข้อ 20 ) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 5

ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็น 

รายเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วน

ของจ�านวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่ก�าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ เงินได้รายเดือนตามความหมาย

ในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจ�าซึ่ง

สมาชิกได้รับจากนายจ้าง

(ข้อ 21 ) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 6
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่า

อัตราที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์หรือจะขอซื้อ

หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมท�าได้โดยแสดงความจ�านง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ สมาชิกจะโอน

หุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ นอกจากที่กล่าวไว้ใน ข้อ 39 
และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

ข้อ 7. การช�าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ส่งโดยวิธีหักจาก

เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือน

ประจ�าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน

 เมื่อสมาชิกมีค�าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการ
ด�าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู ่

ในพฤติการณ์อันท�าให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะ

กรรมการด�าเนินการอาจจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้อง 

ช�าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการเห็นสมควรก็ได้

(ข้อ 22) การส่งค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกใน

วันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน

 เมื่อสมาชิกมีค�าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการ

ด�าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่
ในพฤติการณ์อันท�าให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 

ได้โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด�าเนินการอาจจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น

มิต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 8. การงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้

ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่า 84 เดือนและ

ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกัน 
จะงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�านวนการถือหุ้น

รายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการด�าเนินการ แต่จะขอเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 

2 ครั้งต่อปีไม่ได้

(ข้อ 23) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 8

ข้อ 9. การแจ้งยอดจ�านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอด

จ�านวนหุ้นทีส่มาชิกช�าระเต็มมูลค่าแล้วถือให้สมาชิก

แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

(ข้อ 24) การแจ้งยอดจ�านวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอด 

จ�านวนหุ้นทีส่มาชิกถือให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์

หมวด 4

การด�าเนินงาน

ข้อ 10. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย์ หรือฝากประจ�าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

นายทะเบียนสหกรณ์

(ข้อ 28) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 10
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 ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงิน

ฝาก และข้อก�าหนดอื่น ๆ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ 

หรือเงินฝากประจ�านั้นให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์

การให้เงินกู้

ข้อ 11. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก่

(1) สมาชิกของสหกรณ์

(2) สหกรณ์อื่น
 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการด�าเนิน

การมีอ�านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี ้

และตามระเบียบของสหกรณ์

  ข้อก�าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้หลักประกันส�าหรับเงินกู้ ล�าดับแห่งการ

ให้กู้ เงินงวดช�าระหนี้ส�าหรับเงินกู้ และข้อก�าหนดอื่น ๆ 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้นให้เป็นไปตามที่ก�าหนด

ไว้ในระเบียบของสหกรณ์
  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการด�าเนิน

การจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ

จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว และเป็นไปตามระเบียบ

ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์
  สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะกู้เงินจาก

สหกรณ์นี้ต้องเสนอค�าขอกู้ตามข้อบังคับ และระเบียบ

ของสหกรณ์ที่ก�าหนดไว้

(ข้อ 29) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 11

ข้อ 12. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิก
ไม่ว่าประเภทใด ๆ  จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอันจ�าเป็นหรือ

มีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ เห็นสมควร

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสอดส่องและกวดขันการใช้

เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(ข้อ 30) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 12
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ข้อ 13. ประเภทและจ�ากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้
แก่สมาชิกได้ตามประเภทและจ�ากัด ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน 
 หรือเหตุอันจ�าเป็นรีบด่วนและมีความประสงค์ขอกู ้
 เงิน คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู ้
 แก่สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงิน 
 ส�าหรับใช้จ่ายเงินเพื่อการอันจ�าเป็น หรือมีประโยชน ์
 ต่าง ๆ คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาให ้
 เงินกู้แก่สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์
ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้น หรือเงินฝากเกินกว่าจ�ากัด 
ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์คณะกรรมการ
ด�าเนินการอาจให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกิน
ร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น หรือเงินฝากที่สมาชิกนั้นมีอยู่
ในสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที ่
 จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง  
 หรือเพื่อการเคหะ หรือเพื่อซื้อยานพาหนะหรือก่อ 
 ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจ�านวนเกินกว่า 
 จ�ากัดที่สมาชิกนั้นอาจได้รับเงินกู้สามัญตามที่กล่าว 
 ในข้อ 13(2) คณะกรรมการด�าเนินการอาจให้เงินกู ้
 พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้ขอกู ้
 ต้องระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภท 
 นี้ ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกัน 
 ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(ข้อ 31) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 13

ข้อ 14. ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้
ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิกหรือให้สหกรณ์อื่นกู้ ในอัตรา

ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบหรือประกาศของสหกรณ์

(ข้อ 32) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 14

ข้อ 15. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

ให้คณะกรรมการด�าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้

ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของ 

สหกรณ์และเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าหลัก 
ประกันส�าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการ

ก�าหนด

(ข้อ 33) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 15
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ในกรณีอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่า

ประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก�าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม

ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค�านึงถึงก�าหนดเวลา 
ที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการด�าเนินการจัดการเรียกคืน

โดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพ

(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด�าเนินการว่าผู้กู้น�า 

 เงินกู้ไปใช้ในทางที่ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่าหลักประกัน

 ส�าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ 
 แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก�าหนด

(4) เมื่อค้างส่งเงินค่างวดช�าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือ 

 ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาเกินสองเดือน หรือ 
 ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว  

 ส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

ในกรณีผู้ค�้าประกันจะต้องรับผิดชอบช�าระหนี้แทนผู้กู ้

ตามที่กล่าวในวรรคก่อนและไม่สามารถช�าระหนี้นั้น
ได้โดยสิ้นเชิง เมื่อผู้ค�้าประกันขอร้องคณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค�้าประกันช�าระเป็นงวด

รายเดือน จนครบจ�านวนตามที่ผู้กู้ได้ท�าหนังสือกู้ให้ไว้

ต่อสหกรณ์ก็ได้

ข้อ 16. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค�้าประกัน ผู้กู้หรือ 

ผู้ค�้าประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออก
จากงานประจ�า จะต้องแจ้งหนังสือให้สหกรณ์ทราบและ

จัดการช�าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อน เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่แล้วจึงจะขอออก

จากงานประจ�านั้นได้

(ข้อ 34) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 16

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

ข้อ 17. เงินของสหกรณ์ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้

ดังต่อไปนี้

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินอื่นที่ม ี

 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก ่

 สหกรณ์

(ข้อ 19) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 17
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(3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ

(4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความ 

 ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น

(6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันท�าให้เกิด 
 ความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ 

 สหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

 สหกรณ์
(7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการพัฒนา 

 การสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน

ข้อ 18. วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่

ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ  ไว้

ตามที่จ�าเป็นหรือสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่ง 

ก�าหนดดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียน

สหกรณ์มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน

ส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปี

ก่อนไปพลาง

(ข้อ 26) วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกัน ให้ที่ประชุมใหญ ่
ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ  

ไว้ตามที่จ�าเป็นหรือสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงิน 
ซึ่งก�าหนดดังกล่าวนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบียนสหกรณ์

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียน

สหกรณ์มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมส�าหรับปีใด 
ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมส�าหรับปีก่อนไปพลาง

ข้อ 19. การกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน สหกรณ์อาจ 

กู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน  
หรือโดยวิธีอื่นใด ส�าหรับใช้เป็นทุนด�าเนินงานตาม

วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็น

สมควร ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค�้า

ประกันประจ�าปีตามข้อ 18

(ข้อ 27) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 19

การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อ 
เพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะก�าหนดไว้เป็นพิเศษ 
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้
(1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก  
 หรือการรับเงินกู้การจ�านองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จ�านอง  
 การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ   
 จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือ  

(ข้อ 25) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 20

AW-���������������������-2562-01.indd   81 7/2/2563   10:32:44



รายงานกิจการประจ�าปี 2562

82 :

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

 รองประธานกรรมการ และเลขานุการ หรือเหรัญญิก  

 หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้จัดการ  

 หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายรวมเป็นสองคน
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง  

 นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือ 
 ชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่ง

จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการ
เงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็น

ส�าคัญด้วย

ข้อ 21. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษา

เงินของสหกรณ์ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์(เพิ่มเติมจาก 

ข้อบังคับเดิม)

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท�า 

บัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้

ที่ส�านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก�าหนด ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับ

กระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น ส�าหรับ

เหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการใน 

สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก 

รายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบ 

การลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วนให้สหกรณ์จัดท�า 

งบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่า 

เป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดง

สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชี

ก�าไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม ของทุกปี

(ข้อ 35) การบัญชีของสหกรณ ์ ให้สหกรณ์จัดท�าบัญชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปวันสิ้นปีทางบัญชีของ

สหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม 

 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จัดท�างบดุล รวม

ทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด
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ข้อ 23. การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
 การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ
รายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ ์
ต่อที่ประชุมใหญ่
 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
นั้นไปยังสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้ ณ ส�านักงาน
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนารายงานประจ�าปี แสดงผลการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
  อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ�าปีแสดงผลการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมทั้งข้อบังคับ 
ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส�านักงาน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม

(ข้อ 36) การเสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ ่ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินการเสนองบดุลซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
 การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ
รายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ 
ต่อที่ประชุมใหญ่
 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนางบดุลที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
นั้นไปยังสมาชิกทุกคนและให้เปิดเผยไว้ ณ ส�านักงาน
ของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนารายงานประจ�าปี แสดงผลการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่
 อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจ�าปี แสดงผลการ
ด�าเนินงานของสหกรณ์กับงบดุลไว้ที่ส�านักงานของ
สหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

ข้อ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มี

ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการประชุม 

ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ
เห็นสมควรให้มีขึ้น

 ให้สหกรณ์ส่งส�าเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียน

หุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่

จดทะเบียน

 ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน 
สมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อน

ได้ ณ ส�านักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาท�างาน แต่

จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือ
เงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความ

ยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาต

จากผู้จัดการก่อน

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
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การตรวจสอบบัญชีและการก�ากับดูแลสหกรณ์

ข้อ 25. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้อง 

ได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียน 

สหกรณ์ก�าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง

(ข้อ 42) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 25

ข้อ 26. การก�ากับดูแลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญช ี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

สหกรณ์ คณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 

เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริง 

เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของสหกรณ ์หรือให้ส่งเอกสาร 

เกี่ยวกับการด�าเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ และ 

มีอ�านาจเข้าไปตรวจสอบในส�านักงานของสหกรณ์ระหว่าง
เวลาท�างานของสหกรณ์ได้

 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอ�านวย

ความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้ค�าชี้แจงแก่

ผู้ปฏิบัติการตามสมควร

(ข้อ 43) การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ 

รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง

นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอ�านาจออกค�าสั่ง เป็น
หนังสือให้คณะกรรมการด�าเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และเชิญสมาชิก

ของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานหรือ 

รายงานการประชุมได้ทั้งอาจเรียกและเข้าร่วมประชุม

ใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ หรือประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี

ทะเบียน เอกสาร และใบส�าคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้

 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก 

อ�านวยความสะดวกและชี้แจงข้อความในเรื่องเกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์

ข้อ 27. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการ

หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อหน่วยงาน
ที่ก�ากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น

ก�าหนด

(ข้อ 44) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 27

ก�าไรสุทธิประจ�าปี
ข้อ 28. การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญช ี
และได้เปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดย

ทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น

ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ และ 

เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 
ร้อยละห้าของก�าไรสุทธิแต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

(ข้อ 37) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 28
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 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนนั้นที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินอัตราที ่
 ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงแห่งค่าหุ้นที่ช�าระแล้วของ 
 สมาชิกแต่ละคน โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา 
 การถือหุ้น อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตรา 
 เงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�าหรับ 
 ปีใดจ�านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�าหรับปีนั้นก็ต้อง 
 ไม่เกินอัตราดังกล่าวแล้ว
ในการค�านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิก
ได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลา 
ส�าหรับค�านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้นส่วนหุ้นที่สมาชิก
ช�าระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือนสหกรณ์จะคิดเงิน 
ปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ�านวนรวม
 แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่สหกรณ ์
 ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด 
 ช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงิน
 เฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 
 ร้อยละสิบ ของก�าไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 
 สองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน 
 สิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจ�านวนถึงร้อยละแปดแห่งทุน 
 เรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
 นี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่ายเป็น 
 เงินปันผลตามหุ้น
(5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของ 
 ก�าไรสุทธิทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์สะสม
 ไว้ส�าหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ 
 การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน ์ 
 หรือการกุศล หรือการอื่นใดตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ 
 ของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงาน หรือกองทุนต่าง ๆ  เพื่อ 
 เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
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(7) ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนส�ารอง 

 ทั้งสิ้น

ทุนส�ารอง
ข้อ 29. ที่มาแห่งทุนส�ารอง นอกจากจัดสรรก�าไรสุทธิ 
บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ 
ถ้ามีผู้ยกให้มิได้ระบุว่าให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะก็ให้
สมทบเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
  อนึ่งจ�านวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม 
ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นก�าหนดอายุความ ก็ให้สมทบ
จ�านวนเงินนั้นเป็นทุนส�ารอง
  ก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ด�าเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมจัดสรรหากที่ประชุมใหญ่
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือ
ตัดจ�านวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ�านวนดังกล่าวให้
สมทบเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น

(ข้อ 38) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 29

ข้อ 30. ทุนส�ารอง ทุนส�ารองจะถอนจากบัญชีทุนส�ารอง 

ได้ เพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญช ี
ทุนส�ารองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก

สหกรณ์เท่านั้น

(ข้อ 39) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 30

หมวด 5

สมาชิก

ข้อ 31. สมาชิกของสหกรณ์ มี 2 ประเภท คือ

(1) สมาชิกสามัญ
(2) สมาชิกสมทบ

(ข้อ 3) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 31

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก
ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นพนักงานหรืออดีตพนักงานหรือลูกจ้างของ  
 การประปานครหลวง หรือเป็นเจ้าหน้าที่หรืออดีต 
 เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
 การประปานครหลวง จ�ากัด
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและสมัครใจที่จะ 
 เข้าเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อ 

 สหกรณ์

(ข้อ 4) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 32
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(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งม ี
 วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินเว้นแต่การเข้าเป็น 

 สมาชิกเพื่อประสงค์จะออมทรัพย์

ข้อ 33. การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ผู้สมัครเข้าเป็น 

สมาชิกตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการ

ด�าเนินการตามแบบที่ก�าหนดไว้ โดยมีสมาชิกรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน

 เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณา

แล้ว เห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ 

ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และเสนอเรื่องการรับสมาชิก

เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ (เพิ่มเติมจาก
ข้อบังคับเดิม)

ข้อ 34. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
สมาชิกสามัญต้องช�าระค่าธรรมเนียม

- แรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท

- อดีตสมาชิกหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม ่

 คนละสองร้อยบาท
ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตามค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

ดังกล่าวให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 35. การปฏิบัติตามข้อบังคับและการได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกผู้เข้าเป็นสมาชิกสามัญต้องลงลายมือชื่อของตน 

ในใบสมัครสมาชิกด้วยตนเอง ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

และช�าระค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด เมื่อได้
ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก

 สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติของ
ที่ประชุมใหญ่ และมติของคณะกรรมการด�าเนินการ 

สิทธิของสมาชิกสามัญมีดังนี้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือ  
 ออกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอ หรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด�าเนินการ 

 สหกรณ์
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(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ  ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของ 

 สหกรณ์
หน้าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ ์

 เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พัฒนา 
 สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 36. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ค�าน�าหน้าชื่อ 

สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลง

ชื่อ ชื่อสกุล ค�าน�าหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 37. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกอาจท�าหนังสือ
ตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน 
เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตน 
ถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน 
หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องท�าตามลักษณะ
พินัยกรรม
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�าไว้แล้วก็ต้องท�าเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้
สหกรณ์ถือไว้
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ 
ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้น�าหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ 
คณะกรรมการด�าเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงิน

(ข้อ 17) การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะท�าเป็น
หนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนั้น
มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ดังกล่าว ต้องท�าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยพินัยกรรม
 ข้อ 17. ทวิ สมาชิกสมทบ
ก. ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและสมัครใจที่จะ 
 เข้าเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อ 
 สหกรณ์
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งม ี
 วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินเว้นแต่การเข้าเป็น 
 สมาชิกเพื่อประสงค์จะออมทรัพย์
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ข. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 สมทบตามข้อบังคับ ต้องยื่นใบสมัครถึงคณะกรรมการ 
 ด�าเนินการตามแบบที่ก�าหนดไว้ โดยมีสมาชิกสามัญ 
 รับรองไม่น้อยกว่าสองคน
 เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณา 
แล้วว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก�าหนดไว้ ก็ให ้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม ่
ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ค. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกสมทบ
 สมาชิกสมทบต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก ่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท 
 อดีตสมาชิกหากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่
คนละสามร้อยบาท
 ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดังกล่าว ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ง. การปฏิบัติตามข้อบังคับและการได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ 
 ผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร
สมาชิกด้วยตนเอง ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และ
เปิดบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่าห้าร้อย ให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด เมื่อได ้
ปฏิบัติดังนี้แล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
 สมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบมติ
ของที่ประชุมใหญ่และของคณะกรรมการด�าเนินการ
จ. สิทธิของสมาชิกสมทบ
(1) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(2) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิซื้อหุ้นสหกรณ์
(3) สิทธิอื่น ๆ เฉพาะสมาชิกสมทบตามที่ก�าหนดไว้ใน 
 ข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์
(4) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พัฒนา
 สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ฉ. หน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของกรรมการ  
 หรือที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ ์
 เป็นองค์กรที่เข้มแข็งสอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

จ�านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อก�าหนดในข้อ 45 และ
ข้อ 46
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค�าขอ 
รับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก�าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให ้
แนบส�าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกนั้น ๆ  ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณา 
ด้วย เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาและอนุมัติ
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน
สี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นค�าขอ 
รับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์
ที่สมาชิกได้จัดท�าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อ
พ้นก�าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจ�านวนเงิน
ดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ทั้งสิ้น
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การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 38. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์
(3) วิกลจริต
(4) ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถูกออกจากงานประจ�า โดยมีความผิดทางวินัย
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) เมื่อสหกรณ์เลิกกิจการ

(ข้อ 9) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 38

ข้อ 39. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สิน 
ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกัน จะลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อ 
คณะกรรมการด�าเนินการ และเมื่อคณะกรรมการ 
ด�าเนินการ ได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วย 
ข้อบังคับและอนุญาตแล้วให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได ้
คณะกรรมการด�าเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการตรวจสอบ 
พิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็อนุญาต 
ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้แล้ว 
ให้เสนอคณะกรรมการด�าเนินการเพื่ออนุมัติในการ
ประชุมคราวถัดไป

(ข้อ 10) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 39

ข้อ 40. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออก
จากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช�าระค่า 
 ธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อบังคับ
(2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน 
 หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด
(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส�าหรับเงินกู้ที่เกิด
 บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ 
 ด�าเนินการก�าหนด
(5) ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย 
 ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่ง 
 เงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส�าหรับเงินกู ้

 รายหนึ่ง ๆ

(ข้อ 11) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 40
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(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ ์
 เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพัน 

 ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค�้าประกัน หรือ 
 เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติที่ประชุม 

 ใหญ่ หรือมติของคณะกรรมการด�าเนินการ หรือ 
 ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
 หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่าโดย 
 ประการใดๆ

  เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้ตรวจสอบพิจารณา 

ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได ้

ลงมติให้สมาชิกออกคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน 

สามแห่ง จ�านวนกรรมการด�าเนินการที่อยู่ในที่ประชุม 

แล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ ์

ต่อที่ประชุมใหญ่โดยผ่านคณะกรรมการด�าเนินการ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก ค�าวินิจฉัย 

ของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 41. การจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณ ี

ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ให้
คณะกรรมการด�าเนินการจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียน 

สมาชิกแล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ที่ประชุมใหญ ่
คราวถัดไปทราบ

(ข้อ 12) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 41

ข้อ 42. สมาชิกที่ออกจากงานประจ�า โดยไม่มีความผิด 

ทางวินัย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้น 

รายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 งวด ก็ให้ถือว่า คงเป็น 

สมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก  

แต่สมาชิกเช่นนี้หากได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90 แห่ง 
ค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ เว้นแต ่

คณะกรรมมการด�าเนินการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(ข้อ 13) สมาชิกที่ออกจากงานประจ�าโดยไม่มีความผิด

ทางวินัย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้น 

รายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 84 งวด ก็ให้ถือว่าคงเป็น 

สมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก  

แต่สมาชิกเช่นนี้ อาจได้รับเงินกู้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบ 
แห่งค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ เว้น 

แต่เงินกู้ที่มีหลักประกัน

ข้อ 43. การจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกที่ขาดจาก

สมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหต ุ

ตาย ลาออกจากสหกรณ์ วิกลจริตนั้น สหกรณ์จะจ่าย 

ค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่บรรดา 

(ข้อ 14) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 43
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สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ โดยเฉพาะ 
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันท ี

โดยไม่มีปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีที่ออกโดยได้รับ 

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออกนั้นก็ได้ ใน

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
นั้นแล้วสุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้น  
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามข้อก�าหนดว่าด้วยการรับฝาก
เงินตามข้อบังคับนี้ และในระเบียบของสหกรณ์

 ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิก

ขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ 

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการด�าเนิน 

การมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม ่ 
แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน 

ได้ออกจากงานประจ�า โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษ

 ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุต้อง 

ค�าพิพากษาให้ล้มละลายสหกรณ์จะมอบค่าหุ้นเงินรับ
ฝากเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย 

บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย 

ล้มละลาย โดยมอบให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุถูกออก 

จากงานประจ�าโดยมีความผิดให้ออกจากสหกรณ์นั้น
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับ 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ ์

คืนให้ภายในเวลาอันควร โดยไม่มีเงินปันผล หรือเงิน 

เฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ�าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก

สมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงิน 
ปันผลในปีนั้น ภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร 

ก�าไรสุทธิประจ�าปีก็ได้ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  

สหกรณ์จะจ่ายให้ตามข้อก�าหนดว่าด้วยการรับฝากเงิน

ในข้อบังคับนี้และในระเบียบของสหกรณ์

 การจ่ายเงินคืนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะสหกรณ์
ต้องเลิกกิจการสหกรณ์จะมอบค่าหุ้นให้แก่ผู้ช�าระบัญชี
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ข้อ 44. การหักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ 
สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกตามข้อ 
45 นั้น ให้สหกรณ์หักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อน
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 45. กลุ่มสมาชิกสหกรณ์อาจจัดตั้งกลุ่มสมาชิกขึ้น 
การจัดกลุ่ม การประชุมกลุ่ม กิจกรรมของที่ประชุม 
กลุ่ม การเลือกตั้งจ�านวนกรรมการบริหารกลุ่ม การ
ด�ารงต�าแหน่ง การพ้นต�าแหน่งและการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
ทะเบียนของสหกรณ์
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์
ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อ
หนี้สินของสหกรณ์จ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ และในการช�าระค่าหุ้น
สมาชิกจะน�าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้
 ในระหว่างสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง  
ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น
ของสมาชิกนั้น

หมวด 6
สมาชิกสมทบ

ข้อ 47. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได ้
ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการ
ต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจ�า 
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ที่ขาดคุณสมบัต ิ
 ตามข้อ 32(3) 
(3) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะโดยเป็นบิดา 
 หรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิก

(ข้อ 16) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 46
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(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

 มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ม ี
 วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 (เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 49. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัคร 

เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม 
แบบที่ก�าหนดไว้ โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 

สองคนรับรอง เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวน

พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก�าหนด

ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็น 

สมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อ 

ในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน

 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้

สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 50 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัคร 

เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

นี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่า

ด้วยกรณีใด ๆ
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 51. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก 

สมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

สหกรณ์ 
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ได้รับสวัสดิการและทางวิชาการตามระเบียบจาก 

 สหกรณ์

(2) สิทธิได้รับเงินกู้และสินเชื่อทางการเงินจากสหกรณ ์

 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�าหนด
(3) สิทธิอื่น ๆ ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ 
 สหกรณ์
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(4) สมาชิกสภาพไม่มีสิทธิตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ

(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้

(1) ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั มติ และค�าส่ัง 

 ของสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ ์ เพื่อให้สหกรณ ์

 เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พัฒนา 

 สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

(3) เป็นกรรมการด�าเนินการ

 (เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

ข้อ  52. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  

ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย

(4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 (เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 53. การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดง 

ความจ�านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

และเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้สอบสวนพิจารณา

เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้

ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
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ข้อ 54. การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 

ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ 

 ค�าสั่งของสหกรณ์

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ ์

 หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

 (เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 55. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของ 

สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง 

ในเรื่องชื่อ สัญชาติและที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ 

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 56. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  

สมาชิกสมทบอาจท�าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน

เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน 

อื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว ้

แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน ์

ดังว่านี้ต้องท�าตามลักษณะพินัยกรรม

 ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง 

ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ท�าไว้แล้ว ต้องท�าเป็นหนังสือ 

ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอน 

ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์ จะ

จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ

เงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  

ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว ้

หรอืถ้ามไิด้ตัง้ไว้ กค็นืให้แก่บุคคลทีไ่ด้น�าหลักฐาน มาแสดง

ให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการด�าเนินการว่าเป็นทายาท

ของผู้มีสิทธิได้รับเงินจ�านวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อ

ก�าหนดในข้อ 58 และข้อ 59
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 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค�าขอ 
รับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก�าหนดหนึ่งปี
นับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  
โดยให้แนบส�าเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่า
สมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณา
และอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าว 
ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม ่
ยื่นค�าขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอน 
ประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดท�าให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นก�าหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์
โอนจ�านวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนส�ารองของ
สหกรณ์ทั้งสิ้น
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 57. การจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาด
จากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก 
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 53 (1) (2) (4) นั้น สหกรณ์จะ 
จ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อนค่าหุ้น 
ของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วย 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก 
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ 
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันท ี
โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออกนั้น  
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก 
โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีที่ออก
นั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของ 
สหกรณ์
 ถ้าในปีใด จ�านวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน 
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะ
กรรมการด�าเนินการมีอ�านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่
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 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหต ุ

ตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดา 

ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย  

ล้มละลาย

 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหต ุ

ตามข้อ 53 (5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล 

และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิก 

สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร 

โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจาก 

สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น ภายหลัง 

วันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น 

ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์

จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุน 

สะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้น 

จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจ�าป ี

และให้ค�านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่

สมาชิกสมทบโดยน�าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุน

สะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วน�ามาเฉลี่ยโดยใช้

จ�านวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการค�านวณ

 เมื่อสหกรณ์มีการค�านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืน

ต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ  ไป สหกรณ์ต้องค�านวณมูลค่าเงิน 

ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว 

จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่ก�าหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า

สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 58. การหักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อ 

สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ�านวนเงินของสมาชิกสมทบ

ตามข้อ 58 นั้น ให้สหกรณ์หักจ�านวนเงินซึ่งสมาชิก

สมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
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ข้อ 59. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน 
สมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า 

เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการด�าเนินการถอนชื่อสมาชิก
ออกจากทะเบียนสมาชิก

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

หมวด 7
การประชุมใหญ่

ข้อ 60. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการด�าเนิน
การเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน 

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อ  61.  การประชมุใหญ่วสิามญั คณะกรรมการด�าเนนิการ

จะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียน 

สหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที ่

สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของจ�านวนทุนเรือนหุ้นที่

ช�าระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต ่

ไม่เกินสามสิบวัน นับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
 สมาชิกซึ่งมีจ�านวนไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจ�านวน 

สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ลงลายมือชื่อ 

ท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการให้เรียก

ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้

 ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ ภายในก�าหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ให้

นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อ 62. การแจ้งก�าหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการ 
ประชุมใหญ่ทุกคราวให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา  

สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบ 

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้น เป็น 

การด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ในเวลาอันสมควรทั้งนี้ให ้

ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ 
เลขานุการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้นและต้องแจ้งเจ้าหน้าที ่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก 

ทราบด้วย

(ข้อ 45) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 60

(ข้อ 46) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 61

(ข้อ 47) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 62
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(ข้อ 48) องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ ่

ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 

จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม 

ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 

สิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุม 

ครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอ 

ให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 

หนึ่งในสิบ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า  

สามสิบคน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่น

มาประชุมแทนตนไม่ได้ สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 

ในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที ่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมาก 

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม 

ของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(2) การควบสหกรณ์

(3) การแยกสหกรณ์

(4) การเลิกสหกรณ์

ข้อ 63. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ ่

ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุม 

ไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 

สิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในการประชุม 

ครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอ 

ให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสิบ ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 

สามสิบคน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม

 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมา

ประชุมแทนตนไม่ได้ สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที ่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ ให้ถือเสียงข้างมาก 

เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม 

ของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ 64. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ ่

สมาชิกจะมอบอ�านาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ สมาชิก 

คนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง 

เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ 

ให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียง 

ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 65. อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ ่

มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้

(ข้อ 49) อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ ่

มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
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(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจาก 

 สหกรณ์ และวินิจฉัยขออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได ้

 รับเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด�าเนินการ

 และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(3) พิจารณางบดุล และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของ

 สหกรณ์

(4) รับทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงาน

 ของสหกรณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ และ

 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(5) พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

 ของกรรมการด�าเนินกาหรือกรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ

 กิจการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

(6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ

 การค�้าประกันของสหกรณ์

(7) พิจารณาอนุมัติงบ

ประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ

 สหกรณ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(9) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ ์

 แห่งประเทศไทยและหรือชุมนุม สหกรณ์ที่สหกรณ์นี ้

 เป็นสมาชิกอยู่

(10) วิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน 

 สหกรณ์หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ หรือผู้ตรวจ 

 การสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ ์

 แต่งตั้ง

(11) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท�าเป็นเครื่อง

 เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ 

 สหกรณ์

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจาก 

 สหกรณ์ และวนิจิฉยัขออทุธรณ์ของผูส้มัครซึง่มไิด้รบั 

 เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด�าเนินการ

 และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(3) พิจารณางบดุล และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของ 

 สหกรณ์

(4) รับทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงาน 

 ของสหกรณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ และ

 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(5) พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

 ของกรรมการด�าเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ ผู้ตรวจสอบ 

 กิจการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

(6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ

 การค�้าประกันของสหกรณ์

(7) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของ

 สหกรณ์

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(9) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์

 แห่งประเทศไทยและหรอืชมุนมุ สหกรณ์ทีส่หกรณ์นี ้

 เป็นสมาชิกอยู่

(10) วิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน 

 สหกรณ์หรือรองนายทะเบียน สหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ 

 สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

 แต่งตั้ง

(11) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท�าเป็นเครื่อง

 เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ 

 สหกรณ์

(12) พิจารณาให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
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หมวด 8

คณะกรรมการด�าเนินการ

(ข้อ 50) ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ หนึ่งคน และกรรมการ 

อื่นอีกไม่เกิน สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก 

สมาชิก

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกระหว่างกันเอง  

โดยมีต�าแหน่งรองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือ

หลายคน เหรญัญกิคนหนึง่ เลขานกุารคนหนึง่ คณะกรรมการ 

อ�านวยการคณะหนึ่งไม่เกิน เจ็ดคน คณะกรรมการ

เงินกู้คณะหนึ่งไม่เกิน ห้าคน และคณะกรรมการศึกษา 

คณะหนึ่งไม่เกิน ห้าคน แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน 

ภายใน สิบห้าวัน หลังจากวันประชุมใหญ่

 คณะกรรมการด�าเนินการ มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

คราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรก เมื่อ 

ครบหนึ่งปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด�าเนินการ 

ออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวนแปดคน โดยวิธีจับฉลาก

และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ

 กรรมการด�าเนินการ ซึ่งพ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับ

เลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน ในกรณ ี

กรรมการด�าเนินการ ซึ่งอยู่ในต�าแหน่ง สอง วาระติดต่อกัน

ตามวรรคก่อนอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องเว้นไม่

น้อยกว่าหนึ่งปี

 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทน

ต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการด�าเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง

อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้ที่ตนแทน

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้ด�าเนินกิจการ

และเป็นผู้แทนสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล 

ภายนอกเพื่อการนี้ คณะกรรมการด�าเนินการจะมอบหมาย

ให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการท�าการ

แทนก็ได้

หมวด 8

คณะกรรมการด�าเนินการ

ข้อ 66. คณะกรรมการด�าเนินการให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ 

1 คน และกรรมการอื่นอีก สิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ ่

เลือกตั้งจากสมาชิก

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกระหว่างกันเอง  

โดยมีต�าแหน่งรองประธานกรรมการ คนหนึ่งหรือ

หลายคน เหรญัญกิคนหนึง่ เลขานกุารคนหนึง่ คณะกรรมการ 

อ�านวยการคณะหนึ่งไม่เกิน เจ็ดคน คณะกรรมการ

เงินกู้คณะหนึ่งไม่เกิน ห้าคน และคณะกรรมการศึกษา

คณะหนึ่งไม่เกิน ห้าคน แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่ว

กันภายใน สิบห้าวัน หลังจากวันประชุมใหญ่ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือท�าหน้าที ่

กรรมการด�าเนินการ

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุก โดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก 

 ในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท�าโดยทุจริต

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  

 องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน 

 ทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือมีค�าวินิจฉัย

 เป็นที่สุด ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามข้อ 57 (4)

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก 

 ต�าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษให้งดเว้นการ 

 สมัครเป็นกรรมการ ฐานบกพร่อง หรือทุจริตต่อหน้าที่

  ทั้งนี้ให้มีระยะเวลาตามที่ที่ประชุมใหญ่ก�าหนด

(6) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ที่กระท�าให ้

 สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้องแล้ว หาก 

 คดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดให้ถือว่าเป็นผู้ม ี

 คุณสมบัติตามข้อบังคับ

(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
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(ข้อ 52) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 67 ข้อ 67. อ�านาจหน้าที่ของกรรมการด�าเนินการแต่ละต�าแหน่ง

(ก) ประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไป

 ด้วยความเรียบร้อย

(2) ควบคุมดูแลการด�าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไป

 ด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของ 

 สหกรณ์

(3) ลงลายชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที ่

 ก�าหนดไว้ในข้อบังคับนี้

(4) ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ

 มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค�าสั่ง 

 ของสหกรณ์

(ข) รองประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

(1) ปฏิบัติการในอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

 แทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู ่

 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อต�าแหน่งประธาน 

 ว่างลง

(2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้

(3) ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ

 มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค�าสั่ง 

 ของสหกรณ์

(ค) เลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

(1) จัดท�ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุม

 คณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง

(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของ 

 สหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิกหรือกรรมการ 

 ด�าเนินการแล้วแต่กรณี

(4) ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ

 มอบหมายให้ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค�าสั่ง 

 ของสหกรณ์
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(ง) เหรัญญิก มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บ 

 รักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย 
 ถูกต้องเรียบร้อย

(2) ด�าเนินการอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการมอบหมายให ้

 ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�าสั่งของสหกรณ์

ข้อ 68. ก�าหนดเวลาอยู่ในต�าแหน่ง คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่

วันเลืกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออกจากต�าแหน่งเป็น

จ�านวนหนึ่งในสองของกรรมการด�าเนินการทั้งหมดโดย 

วิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการ 

พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด�าเนินการ

ที่อยู่ในต�าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจาก

ต�าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
 เมื่อครบก�าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่ง

ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
 กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นต�าแหน่งอาจได้รับเลือก

ตั้งซ�้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

 ในกรณีที่กรรมการด�าเนินการต้องพ้นต�าแหน่งทั้งคณะ

ให้กรรมการด�าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในต�าแหน่ง

ได้เช่นเดียวกับกรรมการด�าเนินการชุดแรก และให้น�า
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 69. การพ้นจากต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ

ต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ

(2) ลาออกโดยแสดงความจ�านงเป็นหนังสือต่อ

 คณะกรรมการด�าเนินการ

(3) ขาดจากสมาชิกภาพ

(ข้อ 52) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 67
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(4) เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี้

(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าเงินต้น 

 หรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายตัว

(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรือรายตัว

ข้อ 70. ต�าแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการที่ยังด�ารง
ต�าแหน่งอยู่ประชุมด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
แทนต�าแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ�านวนกรรมการ
ด�าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ด�าเนินการที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่จะประชุมด�าเนิน
กิจการใด ๆ ไม่ได้นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการ 
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น 
ต�าแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ 
หรือเหรัญญิกหรือเลขานุการและยังมิได้มีการประชุม 
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการด�าเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการอื่นขึ้นท�าหน้าที่
แทนชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
 กรรมการด�าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น
แทนต�าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ
อยู่ของผู้ที่ตนแทน
 ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงเพราะเหตุ
ตามข้อ 69(7) นั้น เป็นอ�านาจและหน้าที่ของนายทะเบียน 
สหกรณ์

(ข้อ 54) ต�าแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงก่อน 
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการที่ยังด�ารง
ต�าแหน่งอยู่ประชุมด�าเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการ
ประชุมใหญ่ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
แทนต�าแหน่งที่ว่างแต่ถ้าในเวลาใดจ�านวนกรรมการ
ด�าเนินการลดลงเหลือน้อยกว่าองค์ประชุมกรรมการ
ด�าเนินการที่ยังด�ารงต�าแหน่งอยู่จะประชุมด�าเนิน
กิจการใด ๆ ไม่ได้นอกจากจะต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว
 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็น
ต�าแหน่งประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือเหรัญญิกหรือเลขานุการและยังมิได้มีการประชุม
ใหญ่เพื่อเลือกตั้งใหม่คณะกรรมการด�าเนินการอาจ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการอื่นขึ้นท�าหน้าที่
แทนชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
 กรรมการด�าเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น
แทนต�าแหน่งที่ว่างให้อยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือ
อยู่ของผู้ที่ตนแทน
 ถ้าต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการว่างลงเพราะเหตุ
ตามข้อ 53(7) นั้น เป็นอ�านาจและหน้าที่ของนายทะเบียน 
สหกรณ์ ที่จะตั้งกรรมการด�าเนินการชั่วคราว หรือตั้ง
สมาชิกเป็นกรรมการด�าเนินการแทนตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์
 ก่อนที่คณะกรรมการด�าเนินการชั่วคราวซึ่งได้รับ
การตั้งขึ้นตามความในวรรคก่อนจะพ้นจากต�าแหน่ง  
ให้คณะกรรมการด�าเนินการชั่วคราวนั้น จัดให้มีการ
ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
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(ข้อ 55) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 71 ข้อ 71. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี

การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย
 ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ หรือ 

เลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการด�าเนินการได ้
ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

ระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่ส�าคัญอื่น ๆ  ของสหกรณ์  

ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว

 ในการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ต้องมี
กรรมการด�าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ�านวนกรรมการด�าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 72. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ 

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการ

ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมต ิ

ของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความเจริญ

แก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ด�าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก

 สหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ  

 ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์

(2) พิจารณาด�าเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน  

 การให้เงินกู้และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์

(3) ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และ 

 เสนองบดุล กับรายงานประจ�าปี แสดงผลการ 

 ด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

(4) เสนอการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่

(5) พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(6) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก�าหนด 

 ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ 

 ปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

(7) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง และก�าหนดค่าตอบแทน 

 แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(8) ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับ 

 และมติที่ประชุมใหญ่

(ข้อ 56) อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ 

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการ

ทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและตามมต ิ

ของที่ประชุมใหญ่ กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความเจริญ 

แก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ด�าเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก 

 สหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ   

 ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์

(2) พิจารณาด�าเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน  

 การให้เงินกู้และการฝาก หรือลงทุนเงินของสหกรณ์

(3) ก�าหนดและด�าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และ

 เสนองบดุล กับรายงานประจ�าปี แสดงผลการ 

 ด�าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่

(4) เสนอการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่

(5) พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

(6) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และก�าหนด 

 ค่าตอบแทนแก่ผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการ 

 ปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง

(7) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้ง และก�าหนดค่าตอบแทน

 แก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(8) ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ตามข้อบังคับ 

 และมติที่ประชุมใหญ่
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(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน 
 สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ ์

 ด�าเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือลาออก 

 จากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

 แห่งประเทศไทย จ�ากัด
(11) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
 คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อประโยชน์
 ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน 

 สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ 

 ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน  

 เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที ่
 และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล 

 โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ�านวยการ  

 คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ 

 ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการ 
 ของสหกรณ์

(15) ก�าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ

 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด�าเนินการ กรรมการ

 อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด�าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
 สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบ 

 ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(17) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการด�าเนินงาน 

 รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ�าปี ให้ที่ประชุมใหญ่

 สามัญอนุมัติ
(18) ท�าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด�าเนินการเป็นผู้แทน

 ของสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงใน 

 การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 และหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน  
 สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ ์

 ด�าเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือลาออก 

 จากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

 แห่งประเทศไทย จ�ากัด
(11) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
 คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานเพื่อประโยชน์
 ในการด�าเนินกิจการของสหกรณ์

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน 

 สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ 

 ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน  

 เจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย

(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่  
 และลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล 

 โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด�าเนินไปด้วยดี

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ�านวยการ

 คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือ 

 ความเห็นของผู้จัดการ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการ 
 ของสหกรณ์

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็น 

 ที่ปรึกษาของคณะกรรมการด�าเนินการ ตลอดจน

 ก�าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร

(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด�าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
 หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให ้

 อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด

(17) เสนอแผนงาน และเป้าหมาย ในการด�าเนินงาน 

 รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ�าปี ให้ที่ประชุมใหญ่

 สามัญอนุมัติ
(18) ท�าการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ใน

 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด�าเนินการเป็นผู้แทน

 ของสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียงใน 

 การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
 และหรือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 จ�ากัด ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งตามที่ข้อบังคับ 
 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
 ก�าหนดไว้

(20) พิจารณามอบหมายอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินงาน 

 ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที ่
 เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(21) พิจารณาด�าเนินการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทน

 แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

ข้อ 73. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ  

ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์กระท�าการ

หรืองดเว้นกระท�าการในการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ

กระท�าโดยประมาทเลินเล่อ จนท�าให้เสื่อมเสียผลประโยชน์

ของสหกรณ์ หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่อง

เกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน 

ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ  

คณะกรรมการด�าเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย

ให้แก่สหกรณ์

 จ�ากัด ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งตามที่ข้อบังคับ 
 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 
 ก�าหนดไว้

(20) พิจารณามอบหมายอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินงาน  

 ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 เลขานุการ เหรัญญิก หรือผู้จัดการ หรือบุคคลที ่
 เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

(ข้อ 57) ในกรณีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

กระท�าการ หรืองดเว้นกระท�าการในการปฏิบัติหน้าที่

ของตน หรอืกระท�าโดยประมาทเลินเลอ่ จนท�าใหเ้สื่อมเสีย

ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก หรือสหกรณ ์

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ การเงิน การบัญชี หรือกิจการ  

หรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชีหรือตาม 

รายงานการตรวจสอบ คณะกรรมการด�าเนินการต้อง

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์และนายทะเบียน 

สหกรณ์มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติการ  

ดังต่อไปนี้

(1) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่อง

 ตามวิธีการและระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ ์

 ก�าหนด

(2) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบัติ

 บางส่วนที่เป็นเหตุให้เกิดข้อบกพร่อง หรือเสื่อมเสีย 

 ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก

(3) ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบัติ

 หน้าที่เป็นการชั่วคราวเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 

 ให้แล้วเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที ่

 นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้คณะกรรมการ

 ด�าเนินการสหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งทั้งคณะ หรือ

 ให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากต�าแหน่ง 

 กรรมการ
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คณะกรรมการอื่น

ข้อ 74. คณะกรรมการอ�านวยการ ให้ประธานกรรมการ  

รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการด�าเนินการ เป็นกรรมการอ�านวยการ

และให้คณะกรรมการด�าเนินการตั้งกรรมการอื่นเป็น
กรรมการร่วมอีก ตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการ 

โดยต�าแหน่งแล้วต้องมีไม่เกิน เจ็ดคน ให้ประธานกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการ เป็นประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการอ�านวยการตามล�าดับ

คณะกรรมการอ�านวยการให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่ากับ
ก�าหนดเวลาของคณะกรรมการด�าเนินการซึ่งตั้งคณะ

กรรมการอ�านวยการนั้น ให้คณะกรรมการอ�านวยการ

ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน 
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ 

อ�านวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการ 

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ต้องมีกรรมการ

อ�านวยการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
อ�านวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ข้อวินิจฉัย 

ทั้งปวงของคณะกรรมการ ให้เสนอคณะกรรมการ

ด�าเนินการประชุมคราวถัดไป

(ข้อ 62) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 74

ข้อ 75. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�านวยการ 
ให้คณะกรรมการอ�านวยการเป็นผู้ด�าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์ 
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน 
 การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม 
 ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดท�าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของ
 สหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจน 
 ทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
 และพร้อมที่จะน�ามาให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการด�าเนินการในการปรับปรุง  

 หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์

(ข้อ 63) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 75
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(5) ควบคุมดูแลจัดท�างบดุลรวมทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน  
 และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของ 
 สหกรณ์เสนอคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อ 
 ทีป่ระชุมใหญ่
(6) พิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ของสหกรณ์
 เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาและเสนอ
 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
(7) พิจารณาการจัดท�าแผนงานและงบประมาณประจ�าปี
 ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ
 พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(8) ท�านิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์
 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการมอบหมาย

ข้อ 77. คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการด�าเนินการ

อาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์ จ�านวน 5 คน โดยให้มีต�าแหน่งประธาน

กรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น 

เป็นกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต�าแหน่งได้

เท่ากับก�าหนดเวลาของคณะกรรมการด�าเนินการ ซึ่งตั้ง

คณะกรรมการเงินกู้นั้น ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกัน 
ตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือน 

ละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ 

หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุม 

คณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุม 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการเงินกู้ทั้งหมด  
จึงจะเป็นองค์ประชุม

(ข้อ 64) คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อความสะดวกใน 

การด�าเนินกิจการคณะกรรมการด�าเนินการอาจตั้ง
กรรมการด�าเนินการของสหกรณ์นี้อย่างน้อย สามคน

และไม่เกินห้าคน เป็นคณะกรรมการเงินกู้ โดยให้ม ี

ต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ 

คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการและให้มีอ�านาจหน้าที ่

เกี่ยวกับการพิจารณาให้เงินกู้
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่าก�าหนด

เวลาของคณะกรรมการด�าเนินการซึ่งเลือกตั้งคณะ

กรรมการเงินกู้นั้น แต่คณะกรรมการด�าเนินการอาจ

ถอดถอนกรรมการเงินกู้ทั้งคณะหรือรายตัวได้ตามที ่

เห็นสมควร
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 

แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  

ให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการเป็นผู้เรียก 

ประชุม

 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการ 
เงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

เงินกู้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในการปฏบิตัหิน้าท่ีคณะกรรมการเงนิกูต้้องกระท�า 

ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติและ 

ค�าสั่งของคณะกรรมการด�าเนินการทุกประการ ถ้าไม่ม ี
ข้อบังคับ หรือ ระเบียบ หรือ มติ หรือ ค�าสั่ง ดังว่า
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นั้นก็ต้องกระท�าตามทางอันสมควรเพื่อให้บังเกิดผลดี
แก่สหกรณ์
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น�าเสนอ
คณะกรรมการด�าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป

(ข้อ 65) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 78 ข้อ 78. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะ
กรรมการเงินกู้มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติเงินกู้
แก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของ
สหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความ 
 มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้ประเภทมีหลักประกันตามที ่
 ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
 หลักประกันส�าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง
 ก�าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลการช�าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่
 ก�าหนดไว้ในสัญญาสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความ
 จริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวด 
 ช�าระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี ้
 เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด�าเนินการ
 พิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวน 
 ลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์

(ข้อ 66) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 79 ข้อ 79. คณะกรรมการการศึกษา ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินการตั้งกรรมการด�าเนินการจ�านวนไม่เกิน ห้าคน 
เป็นคณะกรรมการการศึกษา โดยให้มีต�าแหน่งเป็นประธาน
คนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาให้อยู่ในต�าแหน่งได้เท่าที่ก�าหนด
เวลาของคณะกรรมการด�าเนินการซึ่งตั้งกรรมการ
ศึกษานั้น ให้คณะกรรมการศึกษาประชุมกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง 
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษา หรือ 
เลขานุการเป็นผู้เรียกประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ 
ศึกษา ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
จ�านวนกรรมการศึกษาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้
คณะกรรมการศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะ
กรรมการด�าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
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ข้อ 80. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา ให้คณะ
กรรมการศึกษามีอ�านาจและหน้าที่ด�าเนินการตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนมติและค�าสั่งของคณะกรรมการด�าเนินการ  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผู้ที่สนใจให้ทราบถึง 
 เจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของ 
 สหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกได้ทราบ 
 ถึงผลงานของสหกรณ์ที่ด�าเนินงานไป
(3) ด�าเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย ์
 และการใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัยและรอบคอบตลอดจน 
 วิชาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) การศึกษา และติดตามข่าวเคลื่อนไหวด้านการด�าเนินงาน
 ของสหกรณ์อื่นทั้งในและนอกประเทศ เพื่อน�าตัวอย่าง
 ที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ ด�าเนินการพิจารณา และ 
 น�ามาบริการแก่สมาชิก

ข้อ 81. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจ�าเป็นแก่การด�าเนินการ
คณะกรรมการด�าเนินการ อาจมีค�าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดย 
มีอ�านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

(ข้อ 67) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 80

ประธานในที่ประชุม
ข้อ 82. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการ 
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุมและถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
ด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการคนหนึ่ง 
ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการ 
อ�านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษา  
ให้ประธานคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุม 
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น

(ข้อ 68) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 82
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม

ข้อ 83. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการด�าเนินการ  
หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ หรือที ่
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการหรือที่ประชุมคณะ
กรรมการอื่น ๆ  สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะ 

มอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ ถ้าปัญหา 

ซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว 
ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้

(ข้อ 69) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 83

ข้อ 84. การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก�าหนดไว้เป็น 

พิเศษ ในข้อบังคับนี้การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที ่
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการหรือ

ทีป่ระชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ให้ถอืคะแนนเสียงข้างมาก  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี ้

ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกหรือ

ผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

(2) การเลิกสหกรณ์

(3) การควบสหกรณ์

(4) การแยกสหกรณ์

(ข้อ 70). การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้ก�าหนดไว้เป็น 

พิเศษ ในข้อบังคับนี้การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที ่

ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ หรือ 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการอืน่ ๆ  ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมาก 

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง 

เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีที่ให้ถือเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนสมาชิกที่มาประชุม  
ดังกล่าว ไว้ในข้อ 48 วรรคท้าย

หมวด 8

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

(ข้อ 76) การจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายความรวมถึงผู้จัดการและ 

เจ้าหน้าที่ ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้งหรือจ้าง และแต่งตั้งให ้
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ�า

 ในการจ้างผู้จัดการ ให้ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได ้

คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันด�ารงต�าแหน่ง เมื่อพ้น 

ก�าหนดเวลาดังกล่าว หากคณะกรรมการด�าเนินการ 
เห็นว่าผู้จัดการ มีความรู้ความสามารถที่จะบริหารต่อไป 

ได้อีก คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจขยายเวลาการ 

ด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี

 คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกหรือ

สอบคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู ้

หมวด 9

ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

ข้อ 85. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการ 

ด�าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์

สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อ 
แต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยไม่ต้อง 

เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  

 เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
 หรือความผิดลหุโทษ

(2 เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  

 องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อ 

 หน้าที่
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ความสามารถและความเหมาะสมแก่หน้าที่ เพื่อแต่งตั้ง 

หรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการคนหนึ่งและจ้างเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ตามที่จ�าเป็น และสมควรแก่ปริมาณงานของ
สหกรณ์
 ในการจ้างผู้จัดการหรือจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

ต้องท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะ

กรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ตามประเภทของงาน
 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับ 
ทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก�าหนดไว้ เป็น

ลายลักษณ์อักษร

 การแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการตามข้อ 76 วรรคห้า  
ห้ามมิให้แต่งตั้งหรือจ้างบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 52  

แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
 ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจวางข้อก�าหนด

ต่าง ๆ  ในระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ 

สอบคัดเลือก การแต่งตั้ง หรือ จ้าง การก�าหนดอัตรา 
เงินเดือนการให้สวัสดิการและการให้ออกจากต�าแหน่ง

ของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของสหกรณ์
 ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นของ 

สหกรณ์ ต้องกระท�าตามข้อบังคับระเบียบ มติ ค�าสั่ง 

ต่าง  ๆ   ของคณะกรรมการด�าเนินการ หรือคณะกรรมการ 
อื่น ๆ

 ในกรณีที่ไม่มีข้อก�าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบ  
หรือมติ หรือค�าสั่งดังว่านั้น ก็ต้องกระท�าตามการ

อันสมควรเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ์

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรือมีค�าวินิจฉัย 

 เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการตามค�าสั่ง
 นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
 กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ในการจ้างผู้จัดการ 

 ต้องท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้

 คณะกรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอัน 
 สมควรในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการ 
 รับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก�าหนดไว ้
 ในข้อ 87 เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 86. การด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์

อาจจ้างผู้จัดการโดยก�าหนดระยะเวลาหรือไม่ก�าหนด

ระยะเวลาก็ได้

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 87. อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ  

ผู้จัดการมีอ�านาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจ�าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ 

ต่อไปนี้

(ข้อ 77) อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ 

ผู้จัดการมีอ�านาจหน้าที่จัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจ�าของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ

ต่อไปนี้
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(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง 

 ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือ 

 ชื่อในทะเบียนสมาชิก และช�าระค่าธรรมเนียมแรก 

 เข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอด 
 จ�านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักจูงการถือหุ้นให ้

 สหกรณ์

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงิน 

 ในสหกรณ์

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค�าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท�า 
 เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้และด�าเนินการอื่น ๆ  เกี่ยวกับ 

 เรื่องการให้กู้เงินให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ 

 ของสหกรณ์ที่ก�าหนดไว้

(5) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ตาม 

 อ�านาจหน้าที่ที่ก�าหนดในระเบียบรวมถึงก�าหนด

 หน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่และ 
 ลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชา 

 และรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่

 และลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

(6) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ  

 หรือมีใบส�าคัญ โดยครบถ้วนรับผิดชอบในการรับ
 จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้องรวบรวม 

 ใบส�าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงิน โดยครบถ้วน  

 และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่คณะ 

 กรรมการด�าเนินการก�าหนด

(7) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท�าบัญชีและทะเบียน 
 ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น 

 ปัจจุบันอยู่เสมอ

(8) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียก 

 ประชุมใหญ่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ และ 

 ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(9) รับผิดชอบจัดท�างบดุลรวมทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน

 และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของ

 สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา

 ต่อที่ประชุมใหญ่

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง 

 ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือ 

 ชื่อในทะเบียนสมาชิก และช�าระค่าธรรมเนียมแรก 

 เข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอด 
 จ�านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้นใน 

 สหกรณ์

(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับ 

 ฝากเงินของสหกรณ์

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค�าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท�า 
 เอกสารเกีย่วกบัเงนิกู ้ให้เป็นไปตามแบบและระเบยีบ 

 ของสหกรณ์

(5) จัดท�ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงิน

 ค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให ้

 สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอ�านาจ
 หน้าที่ที่ก�าหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงก�าหนด

 หน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของ 

 สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบ 

 ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไป 

 โดยถูกต้องเรียบร้อย
(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ  

 หรือจัดให้มีใบส�าคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบใน

 การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง  

 รวบรวมใบส�าคัญและเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเงิน

 ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให ้
 เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท�าบัญชีและทะเบียน 

 ต่าง ๆ  ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น 

 ปัจจุบัน

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียก 
 ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ และ 

 ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ

(10) รับผิดชอบจัดท�างบดุลรวมทั้งบัญชีก�าไรขาดทุน  

 และรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของ
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(10) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุม 
 คณะกรรมการด�าเนินการและประชุมคณะกรรมการ
 อื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม 
 ประชุม
(11) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
(12) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจ 
 ตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพด ี
 และปลอดภัย
(13) เสนอรายงานกิจการประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการ
 ด�าเนินการ
(14) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง 
 ราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ 
 ก�าหนด
(15) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ 
 หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ของสหกรณ์มอบให้ หรือ 
 ตามที่ควรกระท�าเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไป 
 ด้วยดี
 การพ้นจากต�าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของ 
สหกรณ์พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยท�าเป็นหนังสือ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์
(4) ครบตามก�าหนดระยะเวลาจ้าง
(5) เลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก มีพฤติกรรมอันแสดง 
 ให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท�าการหรือละเว้น 
 กระท�าการใด ๆ อื่นอีกต่อความสงบเรียบร้อยและ 
 ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ 
 ต�าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

 สหกรณ์เสนอคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา  
 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(11) จัดท�าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี
 ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด�าเนินการ  
 พิจารณา
(12) จัดท�าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้อง 
 กับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุม 
 คณะกรรมการด�าเนินการ และประชุมคณะกรรมการ
 อื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม 
 ประชุม
(14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(15) รกัษาดวงตราของสหกรณ์ และรบัผดิชอบตรวจตรา 
 ดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ 
 อันดีและปลอดภัย
(16) เสนอรายงานกิจการประจ�าเดือนของสหกรณ์ต่อ 
 คณะกรรมการด�าเนินการ
(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง 
 ราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ 
 ก�าหนด
(18) ค�้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริม 
 สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค�้าประกันในฐานะ
 ส่วนตัว
(19) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ 
 หรือคณะกรรมการอื่น ๆ  ของสหกรณ์มอบหมาย  
 หรือตามที่ควรกระท�า เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วง
 ไปด้วยดี
(20) ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และต้อง 
 วิเคราะห์สถานะการเงิน การบัญชี และการลงทุน 
 ของสหกรณ์ และการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินหรือ 
 ฝากเงินกับสหกรณ์อื่นๆ พร้อมทั้งสรุปน�าความเห็น 
 เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ข้อ 88 การพ้นจากต�าแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของ 
สหกรณ์ต้องพ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
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(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจ�านงท�าเป็นหนังสือต่อ
 คณะกรรมการด�าเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือม ี
 ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก�าหนด
(4) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรือครบก�าหนดตามสัญญา 
 จ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรม 
 อันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท�าการหรือ
 ละเว้นการกระท�าการใด ๆ อันอาจท�าให้เกิดความ
 ไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน  
 หรือไม่เหมาะสมกบัต�าแหน่งหนา้ทีผู่จ้ดัการสหกรณ์
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 89. การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึง 
สหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวันและให ้
เลขานุการคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์น�าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พิจารณา การ 
ลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ ์
กระท�าได้ไม่เกินหกสิบวัน
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 90. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต�าแหน่ง 
ผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด�ารงต�าแหน่ง
แทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้
เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ
มอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน

(ข้อ 78) การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าต�าแหน่ง 
ผู้จัดการว่างลงและยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดด�ารงต�าแหน่ง
แทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได ้
เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของ 
สหกรณ์ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร
เป็นผู้รักษาการแทน

ข้อ 91. การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการ 
ด�าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้ง
ผู้จัดการ หรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในต�าแหน่งอื่น ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการ 
ด�าเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
 5 ปี
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
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(ข้อ 79) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 92 ข้อ 92. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน 

ผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ

ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางการบัญชีและ 
การเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนจัดท�า

งบดุลของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะ 
ส่งมอบงาน

(ข้อ 80) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 93 ข้อ 93. เจ้าหน้าที่อื่น นอกจากต�าแหน่งผู้จัดการแล้ว 

สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
ตามความจ�าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่คณะกรรมการ 
ด�าเนินการก�าหนด

(ข้อ 72) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 94 หมวด 10

ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 94. ทีป่รกึษา คณะกรรมการด�าเนนิการอาจเชญิสมาชกิ

หรือบุคคลภายนอก ซึ่งมีคุณวุฒิ ความสามารถและ 

ความเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้ไม่เกินห้าคน 

เพื่อให้ความเห็นแนะน�าในการด�าเนินการทั่วไปของ

สหกรณ์

(ข้อ 73) ให้สหกรณ์มผีูต้รวจสอบกจิการ ซึง่ทีป่ระชมุใหญ่ 

เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด�าเนินการ 
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท�ารายงานเสนอต่อ 

ที่ประชุมใหญ่

 จ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป

ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดไม่เกินห้าคน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 95. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ความรู้ความสามารถ 

ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ  

เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 

สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ 

ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ 
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม 

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์  

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�านวน 4 คน

ข้อ 96. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจ

สอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่

มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
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ทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด และน�าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบ
กิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 

โดยวิธีลงคะแนน และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนน 
สูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช ้

วิธีจับฉลาก และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล�าดับคะแนนรอง

ลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารองจ�านวน 1 คน
 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุ
ตามข้อ..98.(2)(3)(4)(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง
ปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 

คนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจ 

สอบกิจการใหม่

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

(ข้อ 74) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 97 ข้อ  97.  การด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ 

กจิการอยูใ่นต�าแหน่งได้มกี�าหนดเวลา หนึง่ปี ทางการบญัชี 

ของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ 

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้มีผู้ตรวจสอบ 

กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง อาจได้รับ

เลือกตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ข้อ 98. การพ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ 

กิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้

(1) ถึงคราวออกตามวาระ

(2) ตาย

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน 

 คณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี

(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบ 

 กิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออก 

 จากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือ 

 มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

 ก�าหนด

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
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(ข้อ75) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 99 ข้อ 99. อ�านาจหน้าที่ของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะ 
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนิน
งานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และ 
 การเงินตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ ์
 เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็น 
 อยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนิน
 ธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล 
 และอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด�าเนินการ 
 ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ทั้งทางวิชาการ 
 และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และ 
 ลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง  
 และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่าย 
 เงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนิน
 การเพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ 
 และระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการ 
 ด�าเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ  
 และค�าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็น
 สมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนิน 
 การของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการได้ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงาน
การตรวจสอบกิจการ ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ

ข้อ 100. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบ 
กิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือนและประจ�าปี
รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร  
และเข้าร่วมประชมุเพือ่แจ้งผลการตรวจสอบประจ�า
เดือนต่อคณะกรรมการด�าเนินการในการประชุมประจ�า 
เดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจ�าปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
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กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง 

หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ค�าสั่ง ประกาศหรือค�าแนะน�าของทางราชการ รวมทั้ง 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค�าสั่งของสหกรณ ์

จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่าง 

ร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ด�าเนินการทันทีเพื่อด�าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส�าเนา 

รายงานดังกล่าวต่อส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ 

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพมหานครที่ก�ากับดูแลโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตามรายงาน 

การตรวจสอบ และส�าเนารายงานผลการแก้ไขและ

ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อส�านักงาน

ตรวจบญัชสีหกรณ์ ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดัหรอืส�านักงาน

ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครที่ก�ากับดูแล 

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

ข้อ 101. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณ ี

ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอ�านาจ

หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจน 

เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ

กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ ์ 

หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให ้

คณะกรรมการด�าเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ

กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ ์

ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไป 

ตามมติที่ประชุมใหญ่

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

หมวด 11

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อ 102. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท�าได้ก็แต่

โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ข้อ 84) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระท�าก็ได้แต ่

โดยมติของที่ประชุมใหญ่และต้องน�าข้อบังคับที่แก้ไข

เพิ่มเติมไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายใน 

สามสบิวนันบัแต่วันทีท่ีป่ระชมุใหญ่ลงมต ิเมือ่นายทะเบียน 

สหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว ให้มีผลใช้ข้อบังคับได้
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 การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับจะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อได้แจ้ง 

ข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส�านวนไปให้
สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัดประชุม

(1) ต้องก�าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็น

 เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม 

 หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่

(2) คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไข

 เพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่องที่จะ 

 ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการสหกรณ์ ซึ่งมีกรรมการด�าเนินการ

(3) มาประชุมเต็มจ�านวนของคณะกรรมการด�าเนินการ

 ที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 นั้นให้

(4) ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ 

 ด�าเนินการที่มาประชุมซึ่งลงลายมือชื่อเข้าประชุม  

 แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งใน 

 สิบของจ�านวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  

 หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงลายมือชื่อท�าหนังสือ

 ร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการก่อนการประชุม

 ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

 ก็ย่อมท�าได้ โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไข

 เพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล

(5) การพจิารณาวาระการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบั ให้กระท�า

 ได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ ที่มีองค์ประชุม 

 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิก หรือของผู้แทน

 สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้ว 

 แต่กรณี

(6) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 

 หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม ่

 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ ์

 แห่งกฎหมาย นายทะเบยีนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความ 

 นั้นแล้วรับจดทะเบียน

(7) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  

 หากยังไม่ได้ก�าหนดระเบียบ หรือค�าสั่งให้สอดคล้อง

 กัน ก็ให้น�าความที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้น 

 มาบังคับใช้ และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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หมวด 12

ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 103. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด�าเนิน
การมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อ

ความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อ

ต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

(5) ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ 

 ท�างาน
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

(8) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

(9) ระเบยีบอืน่ ๆ  ทีค่ณะกรรมการด�าเนนิการเหน็สมควร 
 ก�าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ 

 ปฏิบัติงานของสหกรณ์
 เฉพาะระเบียบ (1) (2) (4) ต้องได้รับความเห็น

ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

ส่วนระเบียบอื่น เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด
ใช้แล้วให้ส่งส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

หมวดที่ 9

ข้อเบ็ดเสร็จ

(ข้อ 81) ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
มีอ�านาจก�าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อด�าเนินการให้เป็นไป 

ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และมติที่ประชุมใหญ่  
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ ์

รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้

(3) ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์
(4) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการท�าลาย

 เอกสาร

(5) ระเบียบว่าด้วยการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

(7) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(8) ระเบียบอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควร

 ก�าหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ
 ปฏิบัติงานของสหกรณ์

 เฉพาะระเบียบ (1) และ (7) ต้องได้รับความเห็นชอบ 

จากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วน 

ระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดใช้

แล้วให้ส่งส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม 
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

ข้อ 104. การด�าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณี

ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือเสียหาย โดย

ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้

ตามข้อ 15 (3)(4) แต่มิได้รับช�าระตามเรียกก็ดี คณะ

กรรมการด�าเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายใน
ก�าหนดอายุความ

(ข้อ 82) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 104

(ข้อ 83) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 105 ข้อ 105. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ 
ให้สหกรณ์ขอค�าวินิจฉัยต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และ

ให้สหกรณ์ปฏิบัติตามค�าวินิจฉัยนั้น

AW-���������������������-2562-01.indd   123 7/2/2563   10:32:47



รายงานกิจการประจ�าปี 2562

124 :

ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

ข้อ 106. ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจ�าหน่ายอสังหาริม 
ทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย
การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก 
ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม
(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

(ข้อ 88) การจ�าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก
กิจการ เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกกิจการและได้จัดการช�าระ 
บัญชี โดยจ�าหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์
ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมดอกเบี้ย และช�าระ
หนี้สินอื่น ๆ  ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้วปรากฏว่าสหกรณ ์
มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ช�าระบัญชีจ่ายตามล�าดับ 
ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว แต่ไม่เกินอัตรา
 ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดตามความเห็นชอบ
 ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที ่
 สมาชิกท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามที่ก�าหนด 
 ในข้อบังคับ
 เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้อง 
ไม่เกินยอดรวมแห่งจ�านวนเงินก�าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได ้
ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงิน 
ปันผลที่ถอนไปตามข้อ 37 (4) ในปีนั้น
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้ผู้ช�าระบัญชีโอนให ้
แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
ตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นของ 
นายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่
ได้ภายในสามเดือน นับแต่วันที่ช�าระบัญชีเสร็จ

ข้อ 107. การจ�าหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อ 
สหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการช�าระบัญชีโดยจ�าหน่าย
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงิน 
รับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและช�าระหนี้สินอื่น ๆ ของ
สหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด 
ให้ผู้ช�าระบัญชีจ่ายตามล�าดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ช�าระ
 แล้ว
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว แต่ต้องไม่เกิน 
 อัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) เงินที่จ่ายตาม 
 ข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวม 
 แห่งจ�านวนเงินก�าไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ในระหว่าง 
 ปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที ่
 ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้นถ้ายังมีทรัพย์สินเหลือ 
 อยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรือสันนิบาตสหกรณ ์
 แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญ่ หรือ 
 ด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที ่
 ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือน นับแต ่
 วันที่ช�าระบัญชีเสร็จ

ข้อ 108. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก�าหนดข้อความเรื่องใดไว ้
ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์ ตลอดจนค�าสั่งหรือค�าแนะน�าและระเบียบ

ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง 

ข้อบังคับนี้ด้วย

(ข้อ 85) ข้อบังคับเดิม เปลี่ยนหมายเลขข้อเป็น ข้อ 108
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ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อบังคับฉบับใหม่

บทเฉพาะกาล

ข้อ 109. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่ง 
สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือ 
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่า 
จะได้ก�าหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 

(เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)

 ลงชื่อ………………………………...…………ประธานที่ประชุม
 (……………………………………………….........…………….)

 ลงชื่อ………………………......……………………………เลขานุการ

 (……………………………………….........…………………….)

เหตุผล ที่ต้องยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ข้อบังคับฉบับนี ้
แทน

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

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

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

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

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

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมเห็นด้วยตามที่เสนอ ข้อ 66. (6) 

และผมขอเสนอเพิ่มเติม ข้อ 69. การพ้นจากต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ เดิมคณะท�างานร่างไว้ 7 ข้อผมข้อเสนอ
เพิ่มข้อ (8) เป็นผู้ที่ถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีกรณีที่ท�าให้สหกรณ์เสียหายนับจากวันที่ศาลประทับรับฟ้องแล้ว อันนี้

ขอให้พ้นจากหน้าที่ไป ผมเสนอ 2 ข้อครับ

 เลขานุการ กล่าวว่า ท่านสมาชิกเห็นด้วยกับข้อ 66. (6) และเสนอเพิ่ม (8) ในข้อ 69. ครับ สมาชิก

ท่านใดที่เห็นด้วยตามที่เสนอ ยกมือครับ

  - สมาชิกเห็นด้วย จ�านวน 45 คน
  - สมาชิกไม่เห็นด้วย จ�านวน 6 คน

 นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล สมาชิกเลขที่ 10236 กล่าวว่า ขออนุญาตทักประโยคที่ท่านสมาชิก

เสนอมาว่า ผู้ที่เคยถูกฟ้องคดี มันมีเยอะแยะครับ โดยที่ไม่ระบุว่าถูกฟ้องคดีอะไร หรือถ้าหากเขาถูกฟ้องคดีส่วนตัว 

หรือคดีอื่น ๆ หรือถ้าเขาเป็นฝ่ายถูก แต่ว่าเขาเคย เขาก็ต้องพ้นจากต�าแหน่ง ผมว่าน่าจะให้มันชัดเจน ครับ

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมใช้ค�าพูดอย่างนี้ครับ ว่า เป็นผู้ที่
ถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีกรณีที่ท�าให้สหกรณ์เสียหาย
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 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ครับ ต้องเอาค�าว่า ถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีกรณีที่ท�าให้สหกรณ์
เสียหาย

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า และก็นับจากวันที่ศาลประทับ 
รับฟ้อง เราต้องก�าหนดข้อห้ามไว้ครับ เพราะกรรมการส่วนใหญ่ก็มาสมัครอยู่อย่างนั้น โดยบอกว่ามันไม่มีข้อห้าม

 เลขานุการ กล่าวว่า ผมอ่านให้ฟังครับ (8) เป็นผู้ที่ถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดีกรณีที่ท�าให้สหกรณ์

เสียหายและศาลประทับรับฟ้อง ถูกต้องไหมครับ
 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า นับจากวันที่ศาลประทับรับฟ้อง  

ถ้าศาลยังไม่ประทับรับฟ้องก็ถือว่ายังเป็นกรรมการอยู่ แต่วันที่ศาลประทับรับฟ้องแสดงว่ามันมีมูล
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ก็ถูกต้องแล้วครับ แต่วันที่ศาลประทับรับฟ้องก็ครอบคลุมแล้ว แต่ผม

ขอท้วงติงประเด็นนี้นิดหนึ่ง ถ้าเขียนไว้อย่างนี้ครับ แสดงว่า หลังจากที่คุณหลุดแล้วก็ไม่มีสิทธิ์กลับมานะ ต้องบอก

ด้วยครับว่า เมื่อคดีถึงที่สิ้นสุด ก็สามารถกลับเข้ามาได้ตามปกติ
 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ในข้อที่ผมเสนอเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยมัน

เป็นการพ้นจากต�าแหน่ง แต่จะเข้ามาใหม่ ก็ถ้าเขาไม่ผิดก็กลับเข้ามาใหม่ได้ เพียงแต่ต้องการให้ว่าถ้าศาลประทับ 
รับฟ้องเมื่อไรก็หยุดไป

 นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล สมาชิกเลขที่ 10236 กล่าวว่า หากเขียนแบบนี้ ผมเห็นด้วยกับท่าน

ประธานครับ ค�าว่าเคยถูกฟ้อง จริงอยู่ว่าวันนี้เขาเข้ามาได้ แต่วันที่เขาเข้ามาได้ปุ๊บ แต่งตั้งปั๊บ เขาต้องออกจาก

กรรมการทันที เพราะว่าเขาเข้าข้อ (8) เพราะเขาเคยถูกฟ้อง ผมรบกวนช่วยพิจารณาครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ไม่มีค�าว่าเคย

 นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล สมาชิกเลขที่ 10236 กล่าวว่า น่าจะเป็นค�าว่าอยู่ระหว่าง คือให้มันมี

ขอบเขตระยะเวลาชัดเจนอย่างนี้ครับ ฝากพิจารณาด้วยครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี อย่างนั้นไหม ช่วยกันคิด

ครับ แต่ต้องมีบทจบครับ
 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ผมต้องการ

ให้บรรจุการพ้นจากต�าแหน่งของผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกฟ้องแล้วส่วนค�าพูดจะไปขัดเกลาอย่างไรผมว่าให้กรรมการไป

ด�าเนินการครับ

 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ สมาชิกเลขที่ 10851 กล่าวว่า ขออนุญาตแยกเป็น 2 เรื่องครับ คุณสมบัติ

ของผู้สมัครเป็นกรรมการจะต้องมากกว่าในส่วนของการพ้นจากการเป็นกรรมการ ผมขอขยายอีกวรรคหนึ่งว่า หรือ

เป็นผู้ที่เคยถูกฟ้องหรือท�าให้สหกรณ์เสียหายจริง เพราะไม่งั้นจะเป็นเฉพาะอยู่ระหว่างด�าเนินคดี มันแยกเป็น 2 ส่วน 
คือในอดีตอาจจะเคยท�าผิดด้วยแล้วคดีจบไปแล้ว

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า อันนี้มันไปอยู่ในข้อ 66. แล้วครับ

 เลขานุการ กล่าวว่า ในส่วนนี้เดี๋ยวรับไปแก้ไข เป็นมติว่า รับไปแก้ไขตามเจตนารมณ์ของผู้เสนอ

และก็ให้กรมฯ พิจารณาอีกทีครับ

 นางบุญมา มณีกุล สมาชิกเลขที่ 3886 กล่าวว่า ในเล่มแก้ไขข้อบังคับ ดูหน้า 8 ข้อ 35. ข้อบังคับ
ฉบับเดิม นายทะเบียนช่วยดูด้วยนะคะ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการท�าบัญชีโดยตรง ข้อบังคับเดิมอยู่ข้อ 35. บอกว่า 

การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตรงนี้ พอข้อบังคับใหม่ตัดทิ้ง เปลี่ยนไป

บอกว่า การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท�าบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด  

ขอทราบเหตุผลในการตัดข้อความ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ออก
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 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม 

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า เราให้ใช้ตัวร่างของทางกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ซึ่งนายทะเบียนให้ความเห็นชอบมาแล้ว ให้ใช้ตามตัวนี้เป็นหลัง ซึ่ง ณ วันนี้ นายทะเบียนสหกรณ์ให้ใช้

ข้อความตามนี้ เราก็เลยแนะน�าให้สหกรณ์ใช้ข้อความตามที่นายทะเบียนให้ใช้คะ

 นางบุญมา มณีกุล สมาชิกเลขที่ 3886 กล่าวว่า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามปัจจุบัน

สภานักบัญชีเขาไม่ใช้ค�านี้แล้ว มันถึงได้ถูกตัดออกไป แต่เขามาใช้ค�าใหม่ เขาใช้ค�าว่า ตามมาตรฐานรายงานทางการ

เงินแทน ซึ่งเป็นแม่บทของนักบัญชีต้องท�า มันควรจะแก้ไขเป็นอย่างนี้ คือ การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี

การท�าบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด เพราะว่าทุก ๆ อย่างของบัญชีต้อง

ยึดมาตรฐานรายงานทางการเงิน เป็นเหมือนแม่บท เพราะฉะนั้นนักบัญชีจะต้องยึดถืออันนี้ทั้งหมด

 นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กล่าวว่า ผู้สอบบัญชีขออนุญาตแสดงความคิคเห็น 

ในฐานะที่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในข้อ (22) ที่ให้มีการแก้ไขใหม่ ในเรื่องของ ให้สหกรณ์จัดให้มีการท�าบัญชีตาม

แบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ถ้อยค�านี้ครับท่านสมาชิกมันจะอยู่ในมาตรา 65 ของพระราชบัญญัติ

สหกรณ์มาตรา 16 เป็นหลัก ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ไม่มีบทบัญญัติใดให้น�ามาตรฐานรายงานทางการเงินของ

สภาวิชาชีพบัญชีมาใช้ มีคนเข้าใจผิดจ�านวนมาก ไม่เหมือนกับพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ที่ก�าหนดให้มาตรฐาน

รายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีก�าหนดมาใช้ซึ่งจะมีการบัญญัติไว้ชัดเจน พระราชบัญญัติสหกรณ์นั้นไม่มีการ

บัญญัติให้น�ามาใช้ เพราะฉะนั้นวันนี้การน�ามาตรฐานรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพมาใช้โดยสหกรณ์นั้นเป็นเพียง

การยืมมาในบางแง่บางมุมเท่านั้นแต่ไม่ได้อยู่ในข้อบังคับ ผมได้ถามนายทะเบียนสหกรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อป ี

พ.ศ. 2549 ด้วยความที่เป็นผู้สอบบัญชีต้องวินิจฉัยก็ถามไว้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซึ่งใช้อ�านาจนายทะเบียนสหกรณ์

ได้ตอบมาอย่างชัดเจนว่าการบัญชีสหกรณ์ไม่น�ามาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้เพราะถ้าน�ามาใช้จะผิดกันทั้ง

ประเทศเลยครับ เพราะมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่สองข้อบังคับในเรื่องของ

ค�าว่า งบดุล การเขียนข้อบังคับของสหกรณ์จ�านวนมากจะเขียนล้อตามพระราชบัญญัติไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ซึ่งยังใช้ค�าว่า งบดุล 2542 หรือประมวลรัษฎากรที่เขาใช้กับ TA หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร เขายังใช้ค�าว่า

งบดุล เพราะเขายึดถือตามพระราชบัญญัติหรือประมวลตัวหลัก ทีนี้พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่

ก�าลังจะประกาศใช้ได้มีการแก้ไขค�าว่างบดุลเป็นงบการเงินแล้ว แต่ว่าเราแก้ไขข้อบังคับก่อนที่พระราชบัญญัต ิ

ฉบับใหม่หรือเรื่องสหกรณ์ประกาศใช้เพราะฉะนั้นคณะกรรมการเขาคงอาจจะยกร่างข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ฉบับเดิมคือ 2542 อันนี้ก็เรียนหารือท่านสมาชิกครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผมเรียนว่าเราก็ท�าตามข้อความในข้อก�าหนดของกรมก่อน แล้ว 

เดี๋ยวส่งไปให้ทางกรม ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่กรมก็มาแล้ว เขาก็คงรับเรื่องไปหารือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ที่มี

ความรู้เรื่องบัญชี ผมฝากทางผู้แทนกรมรับไปพิจารณาด้วยครับ

 นางบุญมา มณีกุล สมาชิกเลขที่ 3886 กล่าวว่า อยากฝากไป เพราะว่าค�าว่าหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปเขาถูกยกเลิกไป แล้วเค้าใช้ค�าใหม่ว่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเค้าใช้แทนเขาไปแล้วเพราะฉะนั้น

ทุกแห่งต้องใช้ค�านี้เข้าไปแทนหมด

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ให้เขารับไป เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีที่ต้องไปหารือกัน

 เลขานุการ กล่าวว่า ในส่วนของข้อ 22 ที่ท่านสมาชิกเสนอเดี๋ยวทางสหกรณ์จะรับไปหารือต่อไป

ใครมีประเด็นข้ออื่นไหมครับ
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 นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ สมาชิกเลขที่ 12054 กล่าวว่า ขอเสนอตัดค�าว่าลูกจ้างในข้อที่ 12 
คุณสมบัติของสมาชิก (3) หรือลูกจ้างของการประปานครหลวง ขอให้ตัดออก

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เอาค�าว่าของการประปานครหลวง ออกครับ ที่ประชุมเห็นชอบครับ 
ไม่มีใครค้านครับ

 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ สมาชิกเลขที่ 5613 กล่าวว่า ในข้อบังคับหน้า 38 ข้อ 102 (3) มาประชุม

เต็มจ�านวนของคณะกรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นใหม่เพราะถ้าข้อบังคับ
เป็นอย่างนี้ ชาติหน้าก็ไม่ได้แก้ครับ เพราะถ้าหากใครไม่อยากให้แก้ไขก็ไม่มาประชุม ขอให้แก้ไขข้อความตรงนี้ครับ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม 
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ข้อ 102. (3) เจตนาของที่ให้กรรมการ

เข้าเต็มจ�านวนในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนะคะ เนื่องจากว่าการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์สังเกตไหมคะว่า เราต้อง

น�าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ และทุกอย่างมันบังคับใช้ข้อบังคับของสหกรณ์ เขาต้องการให้มีการร่วมกันพิจารณาร่วมกัน
อย่างรอบคอบนี่คือเจตนาท�าไมถึงให้มีการเข้าเต็มจ�านวน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็เกิดปัญหาบางสหกรณ์ บางองค์กรเป็น 

ผู้บริหารระดับสูงก็จะไม่มีเวลาเข้ามาร่วมประชุมแต่ว่าหลัง ๆ อาจจะพออนุโลมให้มีอยู่ได้บ้าง อยู่ที่กรรมการ 3 ใน 4 
ของกรรมการทั้งหมด ลองขอมติไปก่อนว่านายทะเบียนเขาจะให้หรือไม่ หลายสหกรณ์ ณ วันนี้ เขาก็ขอปรับเป็น  

3 ใน 4 เพราะว่าเจอปัญหาในด้านนี้ นะคะ ก็แล้วแต่เรา ว่าจะเอาตัวร่างแบบนี้หรือ 3 ใน 4 แต่ก็ต้องดูว่านายทะเบียน

ว่าจะให้หรือไม่ แต่ถ้าเขาไม่ให้ เราก็กลับมาใช้เต็มจ�านวนเหมือนเดิมครับ

 เลขานุการ กล่าวว่า เรียนที่ประชุมอย่างนี้ครับ 1. ขอรับความคิดเห็นที่ท่านสมาชิกอภิปราย  
2. สหกรณ์ขอหารือกับกรมฯ พร้อมกับข้อบังคับนี้ไปด้วยครับ เพราะด้วยข้อเท็จจริงของแต่ละที่ไม่มีเหมือนกัน กรมฯ 

อาจจะก�าหนดแนวทางมาให้ทุกสหกรณ์ท�าเหมือนกันมันอาจจะไม่เป็นธรรม แต่ด้วยเหตุผลของกรมเองเขาก็มีเหตุผล

เพื่อให้สมาชิกได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองแก้ข้อความและก็หารือไปพร้อมกันเลยอย่างแนวคิดของ

สมาชิกที่เสนอครับ เพราะว่าหากติดว่ากรณีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขอให้ได้ใช้เสียงเท่านี้ เช่นหากเกิดกรณีว่าการแก้ไขข้อ

บังคับมีคณะกรรมการส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบกับตัวเอง ก็จะขอให้องค์ประชุมแค่ครึ่งหนึ่งก็สามารถด�าเนินการได้ อันนี้
เป็นความคิดเห็นผม

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตที่ประชุมว่า ในหมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ มอบให้

คณะกรรมการด�าเนินการน�าไปหารือกับนายทะเบียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ครับ ตามนี้ครับ เพราะฉะนั้น 

ตรงนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขอะไร ใครมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับ ถ้าไม่มีขออนุญาตผ่านครับ

 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์ สมาชิกเลขที่ 9096 กล่าวว่า ในหน้า 27 ในข้อ 72. (21) พิจารณา

ด�าเนินการแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน ตรงนี้ผมอยากทราบแนวความคิดก่อนว่าท่านตั้งมา
เพื่ออะไร ขอแนวความคิดก่อนครับแล้วผมจะอภิปรายต่อ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอเชิญผู้แทนนายทะเบียนชี้แจงครับ เพราะว่าก�าหนดมาว่าให้เราตั้ง

คณะผู้ตรวจสอบภายใน คอยมาติดตามเรื่องของการด�าเนินงานของสหกรณ์อีกชั้นหนึ่ง เชิญผู้แทนให้ความเห็นหน่อย

ครับ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า อันนี้คือตัวร่างของนายทะเบียน

สหกรณ์นะคะ เจตนาของนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันนี้ เพื่อจะได้ให้มีการตรวจสอบทั้ง 2 ฝั่งนะคะ อันดับแรกคือ  

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เขาเป็นตัวแทนของสมาชิกที่เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของเขาคือเข้ามาท�าหน้าที่

ตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการ แต่อีกตัวหนึ่งคือ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในเหมือน
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เข้ามาช่วยกลั่นกรองการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการอีกทีหนึ่ง เพราะว่าเขาเป็นลูกจ้างของสหกรณ์ซึ่ง 

แต่งตั้งและให้ค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการด�าเนินการเป็นคนเหมือนจัดจ้างเข้ามาตรวจสอบภายในขององค์กร คือ

ตอนนี้ทางกรมฯ พยายามที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งนอกจากจะมีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก

แล้วยังให้มีผู้ตรวจสอบภายในเข้ามาท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร เพื่อจะได้เกิดความรอบคอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ

 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์ สมาชิกเลขที่ 9096 กล่าวว่า แนวความคิดก็ดี แต่เขียนไว้สั้นมาก  

ที่ไปที่มาของผู้ตรวจสอบภายในมาจากไหน เลือกอย่างไร แล้วเลือกพวกตัวเองหรือเปล่า แล้วจะตรวจสอบเจออะไร

ไหม แล้วจะกล้าน�าเสนอให้กรรมการทราบหรือไม่ นี่คือประเด็นที่ผมกังวลถ้าเขียนแค่นี้ เพราะฉะนั้นน่าจะเขียนให้

มันชัดขึ้นว่าผู้ตรวจสอบภายในมาอย่างไร

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เดี๋ยวจะไปหารือนายทะเบียนว่าจะด�าเนินการอย่างไรให้ดีที่สุด

 นางสาวจารุวรรณ เทพเจษฎาภูเบนทร์ สมาชิกเลขที่ 9512 กล่าวว่า กรณีที่จะให้มีผู้ตรวจสอบ

ภายใน ไม่เห็นด้วย เพราะว่าการมีผู้ตรวจสอบภายในจะต้องขึ้นตรงกับใคร ที่จะต้องตรวจและไม่อยู่ในอ�านาจ

 ถ้าตรวจสอบยังตกอยู่ในอ�านาจของใคร มันก็ท�าอะไรไม่ได้ แม้กระทั่งผู้ตรวจสอบกิจการที่เราเลือกมาที่ไม่ขึ้นกับใคร

สุดท้ายก็ไม่เห็นผลงานว่าท�าอะไร เพราะฉะนั้นที่จะจ้างมาไม่เห็นด้วยนะคะ เพราะมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีผลอะไร

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เรียนที่ประชุมเลยว่า หลักเกณฑ์ยังไม่มี วิธีการตั้ง นายทะเบียนกับ

เราก็ยังไม่ได้หารือกันว่าจะมีคุณสมบัติและวิธีการอย่างไร แต่เราเตรียมไว้ว่าคณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ของการ

ก�าหนดค่าตอบแทนให้ ส่วนวิธีการ เมื่อสักครู่ก็รับไปแล้วเดี๋ยวจะไปหาวิธีการ ปีนี้คือในปีต่อไปอาจจะยังไม่ตั้งก็ได้ 

แล้วจะไปก�าหนดกฎเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ วิธีต่าง ๆ แล้วจะมาน�าเสนอท่านอีกทีก็ได้ ขออนุญาตที่ผมจะไปหารือกับ 

นายทะเบียนก่อนครับ

 นายภัทรพล วงศ์ประชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช�านาญงาน ส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ที่เราถกเถียงกันในประเด็นนี้ คือนายทะเบียนเขาเร่งเห็นความส�าคัญ

ของสหกรณ์ คือสหกรณ์ทุกวันนี้ประสบปัญหาอะไรเยอะ ที่ตั้งตรงนี้ขึ้นมาเป็นฝ่ายตรวจสอบ แต่เราอย่าไปคิดว่า

ตรวจสอบแล้วจะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือเปล่า มันอยู่ที่ก�าหนดระเบียบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เราก�าหนดไว้ในข้อบังคับ 

ถ้าเราจะใช้เราก็ใช้ได้ แต่ถ้าไม่ก�าหนดในข้อบังคับ ถ้าวันหนึ่งเราต้องการที่จะมีผู้ตรวจสอบภายใน แต่เรายังไม่มีการ

ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ ท่านก็ใช้ไม่ได้ ก็ลองดูครับถ้าเรามีผู้ตรวจสอบช่วยเพิ่มขึ้นผมว่ามันดี

 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า พอดีว่ามีน้องเขาฝากมานะคะ ว่า

คุณสมบัติของสมาชิกข้อ 32. (3) ที่เราจะตัดค�าว่าลูกจ้างของการประปานครหลวง ออก โดยให้เหตุผลว่า เราไม่มี

ลูกจ้าง น้องเขาทักท้วงว่า ผู้ว่าการการประปานครหลวงของเราก็เป็นลูกจ้างเป็นสัญญาจ้าง แต่มานึกแล้วท่านก็เป็น

อดีตพนักงานก็ยังเป็นได้ใช่ไหมคะ ฝากพิจารณาว่าจะตัด หรือไม่ตัด ดูอีกทีนะคะ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า อดีตพนักงานเป็นได้อยู่แล้วครับ

 นายพีระชัย แข่งขัน สมาชิกเลขที่ 10091 กล่าวว่า ข้อ 46. ผมอ่านแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจช่วย

อธิบายหน่อยครับ 

 เลขานุการ กล่าวว่า ข้อ 46. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์

จ�ากัดเพียงไม่เกินจ�านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ และในการช�าระค่าหุ้นสมาชิกจะน�าค่าหุ้นหัก

กลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ ก็คือเหมือนกับการถือหุ้นห้างหุ้นส่วนทั่วไปครับ รับผิดตามจ�านวนเต็มค่าหุ้นที่เราช�าระ 

เราช�าระค่าหุ้นเท่าไรก็รับผิดเท่านั้น
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 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ข้อ 51. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ ครับ เดิมก�าหนดให้สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสหกรณ์ แต่ที่แก้ใหม่ไม่เห็นมีการพูดถึง ไม่ทราบว่ายังมีสิทธิ์
ซื้อหรือไม่
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตท�าความเข้าใจกับสมาชิก
นะคะ สมาชิกสมทบก็คือสมาชิกของสหกรณ์ คนที่ไม่ถือหุ้นสหกรณ์ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกสหกรณ์ นั้นก็หมายความว่า
ท่านมีสิทธิ์ถือหุ้นสหกรณ์ตามที่กฎหมายก�าหนด แต่สมาชิก 1 คน จะถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของมูลค่าหุ้นที่ช�าระ 
เต็มมูลค่าแล้ว
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า เรื่องนี้เราพิจารณาแล้ว แล้วเราก�าหนดกรอบให้สมาชิกสมทบถือหุ้น
ได้ไม่เกิน 10,000 บาท 1,000 หุ้น เราก�าหนดไว้ในระเบียบครับ
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ดูจากข้อบังคับฉบับเดิม ข้อ จ. สิทธิของ
สมาชิกสมทบ (2) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ์ซื้อหุ้นสหกรณ์ แต่ในฝั่งข้อบังคับฉบับใหม่ ไม่ได้แก้ไขไว้ คุณจะบอกว่าไป
ก�าหนดในระเบียบได้อย่างไร ในเมื่อข้อบังคับยังไม่มีการแก้ไข
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ยังไม่ได้ออกระเบียบครับ ก�าลังจะแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจับไปไว้ใน
หมวดเดียวกัน หมวด 6 สมาชิกสมทบ ข้อ 48. นี่คือข้อใหม่ ฉบับใหม่ ว่าคุณสมบัติสมาชิกต้องมีคุณสมบัติตามนี้  
มันอาจจะไม่ตรงกันในนั้น เพราะเราปรับใหม่มันมาอยู่ในหมวดเดียวกันทั้งหมด เพราะเดิมมันไขว้ไปไขว้มา ตอนนี้  
สมาชิกสมทบมาอยู่ในหมวด 6 ทั้งหมดครับ
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ผมเข้าใจแล้วครับ แต่ถ้าจะแก้อย่างนั้น 
คุณก็ก�าหนดไปว่า ให้สมาชิกสมทบซื้อหุ้นตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด เพราะว่าในคุณสมบัติสมาชิกสมทบ
(1),(2),(3),(4) ไม่ได้ก�าหนดว่าให้สมาชิกสมทบซื้อหุ้นจ�านวนเท่าไร เพิ่มไปข้อหนึ่งว่า ให้สมาชิกสมทบถือหุ้นตามที่
สหกรณ์ออกระเบียบ ขอให้เพิ่ม (5) สมาชิกสมทบมีสิทธิซื้อหุ้นตามที่ระเบียบของสหกรณ์ก�าหนด
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ได้ครับ มันจะได้ชัดเจนครับ แต่เรียนไว้ว่า ซื้อได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
ครับ
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า อีกข้อหนึ่งครับ หน้า 34 ข้อ 87 (18)  
ค�้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค�้าประกันในฐานะส่วนตัว มีเหตุผลอย่างไร
ให้ผู้จัดการไปค�้าส่วนตัว 
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า อันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับทางกรมนะคะ 
เนื่องจากว่า ณ วันนี้ ถ้ามองในเรื่องของเงินกู้ที่มาจากกรม จะมีเงินกู้ กพส. เรียกว่าเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ คือ 
ให้สหกรณ์ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนน�าการด�าเนินธุรกิจในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า ซึ่งในส่วนตรงนี้เป็นหลักเกณฑ์ของกองทุน 
กพส. เลยนะคะ เขาก�าหนดเอาไว้ ฉะนั้นสหกรณ์ก็ต้องเขียนให้สอดคล้อง กับ กพส. ซึ่งหลักเกณฑ์ตัวนี้ทางกรม
ก�าหนดขึ้นมา ในกรณีที่เราไม่มีการกู้เงินกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบตรงนี้
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ข้อนี้เราตัดทิ้งได้ไหมครับ
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์  นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ข้อนี้เอาไว้ไม่เสียหายคะ ถ้าเราไม่กู ้
ก็ไม่เป็นไรนะคะ
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ผมมองว่า มันเกิดความรับผิดชอบของ 

ผู้จัดการเขาหรือเปล่า
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 เลขานุการ กล่าวว่า ในส่วนนี้เดี๋ยวเราหารือกับกรม ตามความเห็นพี่อีกทีหนึ่งครับ ผมก็เห็นด้วย
ครับ 
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า อีกข้อครับ ข้อบังคับฉบับเดิม ข้อ 76.  
ในวรรคที่สอง ในการจ้างผู้จัดการ ให้ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันด�ารงต�าแหน่ง เมื่อ
พ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว หากคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่า ผู้จัดการมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารต่อไปได้
อีก คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจขยายเวลาการด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี และก็  
ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจวางข้อก�าหนดต่าง ๆ ในระเบียบของสหกรณ ์พอในระเบียบใหม่ตัดออกหมด
เลย ผมว่า ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละไม่เกิน 4 ปี พิจารณาต่อเป็นครั้งๆ ก็เหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่ฉบับใหม่ 
ตัดออกหมดเลย ขอให้พิจารณาว่าในระเบียบเดิมก็ดีอยู่แล้ว และก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีข้อก�าหนดว่าจะรับอย่างไร ซึ่งเดิม
ก็มีกรอบอยู่แล้วในข้อก�าหนดใหม่คุณตัดออกเลย ลองพิจารณาด้วยครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในเรื่องของอายุผู้จัดการไปอยู่ในหน้า 32 ข้อ 86. การด�ารงต�าแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยก�าหนดระยะเวลาหรือไม่ก�าหนดระยะเวลาก็ได้ เพิ่มเติมจากข้อบังคับ
เดิม
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า มีเหตุผลอะไรถึงก�าหนดหรือไม่ก�าหนด 
ในเมื่อเดิมก�าหนดไว้ 4 ปี โดยทั่วไปเขาก็มีวาระครั้งละ 4 ปี ก็เหมาะสมดี 
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ก็แล้วแต่ที่ประชุมครับ ถ้ามีสัญญาตั้ง 4 ปี ถ้าท�างานไม่ดีก็ทนกันไป
ตั้ง 4 ปี
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ผมว่าไม่ใช่นะ ถ้าท�างานไม่ดี กรรมการ 
ก็พิจารณาได้ ว่าจะให้ออก เพราะว่ากรรมการมีสิทธิที่จะให้ผู้จัดการออกอยู่แล้วนี่ครับ เพราะฉะนั้นก�าหนดไว้ 4 ปี 
เพราะข้อก�าหนดที่จะให้ออก มีก�าหนดอยู่แล้วว่าจะให้ออกอย่างไร
 เลขานุการ กล่าวว่า พี่เสนอตามเดิมใช่ไหมครับ ว่า 4 ปี เดี๋ยวผมเอาข้อความเดิมมาใส่ใน (6) 
ครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ที่บอกว่ามาเป็น (6) เผอิญจะมีการขอแก้เพิ่มเติมใน (5) หมวด 9  
หน้า 32 จะเพิ่มเติมค�าว่า อยู่ระหว่างถูกฟ้องด�าเนินคดี
 นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม สมาชิกเลขที่ 10583 กล่าวว่า หมวด 9 เรื่องของผู้จัดการสหกรณ์  
ผมเห็นด้วยกับข้อความที่จะแก้ไขใหม่คือ ไม่มีระบุคราวละ 4 ปี ครับ เพราะว่าของใหม่จะท�ากี่ปีก็แล้วแต่กรรมการ
ด�าเนินการพิจารณา หรือว่าจะจ้างเป็นประจ�าได้จนถึงอายุที่ก�าหนดครับ เพียงแต่ว่าผมเห็นว่า ข้อ 88 การพ้นจาก
ต�าแหน่งของผู้จัดการ (4) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ อายุ 70 ปี เป็นข้อก�าหนดของกรมฯ หรือว่าเราก�าหนดเองครับ 
ผมเห็นว่า 60 ปี น่าจะพอไหมครับ
 เลขานุการ กล่าวว่า ขออย่างนี้ก่อนครับ เอาเป็นว่า ตอนนี้มันมีมติค้างอยู่ ขอเพิ่ม (5) เดี๋ยว 
มติ (6) ค่อยมาว่ากันว่า จะเอา 4 ปี หรือก�าหนดระยะเวลาหรือไม่ก�าหนดระยะเวลา เมื่อสักครู่ประธานเสนอในที่
ประชุมว่า (5) อยู่ระหว่างถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ก็คือคุณสมบัติคล้าย ๆ กับกรรมการ เรียนที่ประชุมว่า ถ้าเพิ่ม 
(5) สมาชิกเห็นด้วยไหมครับ 
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในหมวด 9 เรื่องของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ณ ปัจจุบัน
ตอนนี้มี (4) เท่านั้น จะข้อเพิ่ม (5) ข้อความ “อยู่ระหว่างถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี” ท่านเห็นด้วยไหม ถ้าเห็นด้วย
ยกมือครับ
 - ที่ประชุมเห็นด้วย จ�านวน  61 ท่าน

 - ที่ประชุมไม่เห็นด้วย จ�านวน  3 ท่าน 
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 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ย้อนกลับไปที่สมาชิกได้น�าเสนอว่า อายุการด�ารงต�าแหน่งของ
ผู้จัดการสหกรณ์ให้ก�าหนดอยู่ในกรอบเท่าเดิม คือ 4 ปี ที่ประชุมเห็นด้วยไหมครับ

 - ที่ประชุมเห็นด้วย จ�านวน  33 ท่าน
 - ที่ประชุมไม่เห็นด้วย จ�านวน 10 ท่าน

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า วาระของผู้จัดการ 4 ปี ก็ไปบรรจุใน ข้อ 86. ยกข้อความ ในการจ้าง

ผู้จัดการ ให้ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันด�ารงต�าแหน่ง เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว 
หากคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่า ผู้จัดการมีความรู้ความสามารถที่จะบริหารต่อไปได้อีก คณะกรรมการด�าเนิน

การมีอ�านาจขยายเวลาการด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการได้อีกคราวละไม่เกิน 4 ปี ตามนี้เลยครับ
 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่ง ในหมวด 8 ของ 

ข้อบังคับฉบับเดิม วรรค 2, 3 ,4 และวรรคร 5 ขอให้เอาเข้าไปอยู่ในหมวด 9 ข้อ 85. เพราะเดิม การพิจารณา 

คัดเลือกผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ อยู่ในวรรค 2 และวรรค 3 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการให้ผู้จัดการรับทราบ และ 
วรรค 4 ซึ่งตัวนี้มันเป็นข้อก�าหนดในการจ้าง พอในข้อบังคับใหม่ไม่มีพูดถึง เพราะฉะนั้นขอให้เอาวรรค 2, 3 ,4 ,5 

เข้าไปอยู่ในข้อ 85. ครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า วรรค 2 เราเอาเข้าไปบรรจุในข้อ 86. แล้วครับ

 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า วรรคถัดไป คือ คณะกรรมการด�าเนินการ

อาจพิจารณาคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม 

แก่หน้าที่ เพื่อแต่งตั้งหรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการคนหนึ่งและจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่จ�าเป็น และสมควรแก่
ปริมาณงานของสหกรณ์ ในข้อนี้ ก็ต้องเอามาบรรจุอยู่ในข้อบังคับใหม่ด้วย เพราะฉะนั้น วรรค 2 วรรค 3 วรรค 4 

วรรค 5 จะเอาเข้าไปบรรจุ ข้อ 85. หรือ 86. ก็ลองพิจารณาให้เหมาะสม

 เลขานุการ กล่าวว่า มติที่ประชุมตามที่สมาชิกเสนอครับ

 นายพีระชัย แข่งขัน สมาชิกเลขที่ 10091 กล่าวว่า ย้อนไปดูหน้า 18 ข้อ 51. (4) สมาชิกสภาพ

ไม่มีสิทธิตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ ผมไม่เข้าใจ
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม 

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตท�าความเข้าใจ สิทธิของ

สมาชิกสมทบก็คือห้ามนับเป็นองค์ประชุม ในกฎหมายจะเขียนเอาไว้นะคะ สมาชิกสมทบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม

ไม่มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ถามว่าคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมในการประชุมได้ไหม มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมได้ แต่ห้าม

ออกเสียงเลือกตั้ง ตอนนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกระเบียบใหม่เกี่ยวกับสมาชิกสมทบออกมา ก�าหนดไว้ว่า คนที่

จะเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็น บิดา มารดา หรือสามี ภรรยา และ
บุตรที่เป็นสมาชิกหลักเท่านั้น หรือคนในองค์กรที่ขาดคุณสมบัติถึงจะมาเป็นสมาชิกสมทบเท่านั้น ก่อนหน้านี้หลาย ๆ 

สหกรณ์ มีการเปิดรับสมาชิกสมทบ โดยเขียนแค่เป็นบุคคลที่สนใจและศรัทธาในหลักการ อุดมการณ์ของสหกรณ์ 

มันก็เลยเกิดปัญหา นายทะเบียนสหกรณ์ก็เลยออกประกาศฉบับใหม่เกี่ยวกับคุณสมบัติสมาชิกสมทบขึ้น ต้องมี

คุณสมบัติตามที่ดิฉันอธิบายไปเมื่อสักครู่เท่านั้น ประเด็นที่ 2 เรื่องของสิทธิสมาชิกสมทบ เนื่องจากสหกรณ์หลาย ๆ 

แห่ง มีการสิทธิ์สมาชิกสมทบและไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าจะให้สิทธิอะไรบ้าง พื้นที่ 2 น่าจะท�าหนังสือ
เวียนมาให้สหกรณ์รับทราบแล้ว แนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ เขาก�าหนดเอาไว้ว่า เรื่อง

สิทธิสมาชิกสมทบให้สหกรณ์ก�าหนดสิทธิให้ชัดเจนนะคะว่าอย่างไร เช่น เรื่องของสวัสดิการ เราจะให้หรือไม่ ก็เขียน

ไว้ในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าเราจะให้สมาชิกสมทบสหกรณ์ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกันกับสมาชิกหลักได้หรือไม่ เรื่องที่ 

2 การขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ เนื่องจากสมาชิกสมทบเข้ามาได้เพราะเกี่ยวเนื่องกับว่าคนในครอบครัวของ
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คุณเป็นสมาชิกอยู่ที่สหกรณ์แห่งนี้ ทีนี้ประเด็นจะมีอยู่ว่า ในกรณีที่สมาชิกสามัญของสหกรณ์ขาดสมาชิกภาพ ค�าถาม

ซึ่งสมาชิกสามัญขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกไปแล้วถามว่าสมาชิกสมทบซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสมาชิกสามัญที่ขาดการเป็น

สมาชิกไปแล้ว สมาชิสมทบจะเป็นสมาชิกต่อได้หรือไม่ จะมีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะ นายทะเบียนสหกรณ ์

เขาเลยแนะน�าว่า ให้สหกรณ์ก�าหนดไว้ในข้อบังคับให้ชัดเจนในเรื่องของการขาดคุณสมบัติสมาชิกสมทบก�าหนดไว้ว่า

ถ้าเราจะให้อยู่ต่อเราก็ก�าหนดให้ชัดเจนไปเลย

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอมติเลยครับ ถ้าสมาชิกหลักขาดการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไปแล้ว

ท่านจะให้สมาชิกสมทบที่มาจากสมาชิกหลักคนนั้น เป็นสมาชิกสมทบต่อไปหรือไม่

 - ให้สมาชิกสมทบเป็นสมาชิกต่อได้ จ�านวน 57 ท่าน

 - ไม่ให้สมาชิกสมทบอยู่ต่อ จ�านวน 31 ท่าน

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอบรรจุไว้ในข้อบังคับครับ ว่า ถ้าสมาชิกหลักขาดสมาชิกภาพ ให้

สมาชิกสมทบที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกหลักเป็นสมาชิกสมทบต่อได้

 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์ สมาชิกเลขที่ 9096 กล่าวว่า ในข้อบังคับเดิม ข้อ 57 ผมว่าเขียนไว้

ชัดเจนครับ แต่ข้อบังคับใหม่ข้อ 73. ไม่มีรายละเอียด ผมว่าน่าจะใส่รายละเอียดเดิมไว้ด้วย ข้อ 57 เดิม ผมว่ามัน

ครอบคลุมดีอยู่แล้ว

 เลขานุการ กล่าวว่า เรียนสมาชิกครับ นายทะเบียนสั่งให้เราแก้ไขข้อบังคับนี่ก็เป็นจุดหนึ่ง อันนี้

เป็นอ�านาจนายทะเบียนโดยแท้ ไม่ใช่อ�านาจของสหกรณ์ มันเป็นอ�านาจที่กฎหมายให้เป็นอ�านาจของนายทะเบียน

ครับ เราถึงต้องเอาออก

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า นายทะเบียนแนะน�ามาครับ ว่าเป็นอ�านาจของนายทะเบียน สหกรณ์

ไปสั่งนายทะเบียนไม่ได้

 ว่าที่ ร.ต. ชัยยุทธ หอมวงศ์ สมาชิกเลขที่ 9096 กล่าวว่า ผมว่ามันลอย ๆ ไม่งั้นก็ต้องเขียนให้มี

นายทะเบียน ว่า นายทะเบียนสหกรณ์มีอ�านาจออกค�าสั่งเป็นหนังสือให้ปฏิบัติ 

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ขออนุญาตชี้แจงว่า เนื่องจากอันนี้

ถูกก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์และอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์ไว้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว ไม่ต้องเขียน

ไวใ้นข้อบังคับของสหกรณ์ ถ้านายทะเบียนไม่กระท�าการใด ๆ นายทะเบียนก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายในส่วนที่

เกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดไว้ในข้อบังคับ กฎหมายก�าหนดไว้ให้อยู่แล้ว

 นายวิชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ สมาชิกเลขที่ 3291 กล่าวว่า ขอแก้ไข หมวด 8 ข้อ 66. (3) คือที่อ้างถึง 

ข้อ 57 (4) เพราะถ้าระเบียบใหม่มันไม่สอดคล้องกัน ผมว่าน่าจะเป็นข้อ 73. น่าจะเป็นการผิดพลาด เพราะฉะนั้น

ต้องตัดตรงนี้ออก

 เลขานุการ กล่าวว่า ครับ ใช่ครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขอบคุณครับ

 นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ สมาชิกเลขที่ 12054 กล่าวว่า หน้า 23 ข้อ 50. ในข้อบังคับเดิม 

ย่อหน้าสุดท้าย ให้คณะกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้ด�าเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคล

ภายนอกเพื่อการนี้ คณะกรรมการด�าเนินการจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการท�าการ

แทนก็ได ้ย่อหน้านี้หายคะ หรือมันไปอยู่ที่อื่นหรืออย่างไร ช่วยอธิบายด้วยคะ
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 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า เรื่องของตรงนี้มันไปอยู่ในอ�านาจ

กระท�าการแล้วคะ และก็เรื่องของการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์มันถูกก�าหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ

 นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ สมาชิกเลขที่ 12054 กล่าวว่า แล้วก็ข้อ 64. ในข้อบังคับเดิม  

ตรงย่อหน้าที่ 2 แต่คณะกรรมการด�าเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกู้ทั้งคณะหรือรายตัวได้ตามที่เห็นสมควร 

ท�าไมถึงเอาออก ขอเหตุผลคะ

 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม

และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า อ�านาจในการถอดถอนกรรมการ 

เป็นอ�านาจของที่ประชุมใหญ่นะคะ ไม่ใช่อ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการ แค่ว่าเปลี่ยนเป็นเข้าไปทบทวน 

ในคณะกรรมการด�าเนินการเท่านั้นเอง เพราะว่าการจัดสรรคณะต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการเงินกู้ เป็นการที ่

คณะกรรมการด�าเนินการที่จะคุยกันเอง

 เลขานุการ กล่าวว่า อธิบายสั้น ๆ อย่างนี้ครับ อ�านาจของการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นอ�านาจ

ของคณะกรรมการด�าเนินการ ถ้าคณะกรรมการด�าเนินการหรือกรรมการเงินกู้ท่านใดไม่เหมาะสม ก็ทบทวนแต่งตั้ง

ใหม่ไม่ต้องถอดถอน ไม่จ�าเป็นต้องเอามาใส่ และก็มีอีกวรรค คือวรรคสุดท้ายของข้อ 64. ในข้อบังคับเดิม ข้อวินิจฉัย

ทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป อันนี้ยกเข้ามา

ใส่ในข้อ 77. ข้อบังคับใหม่ครับ

 นางสาวภัสราภา เกิดอินทร์ สมาชิกเลขที่ 12054 กล่าวว่า อีกย่อหน้า ก่อน ข้อวินิจฉัย ท�าไม 

ถึงเอาออกคะ

 เลขานุการ กล่าวว่า ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเงินกู้ต้องกระท�าตามข้อบังคับและระเบียบ

ของสหกรณ์ตลอดจนมติและค�าสั่งของคณะกรรมการด�าเนินการทุกประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ หรือ ระเบียบ หรือ 

มติ หรือ ค�าสั่ง ดังว่านั้นก็ต้องกระท�าตามทางอันสมควรเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่สหกรณ ์อันนี้คณะกรรมการเงินกู้เอง

โดยตัวอ�านาจของคณะกรรมการเงินกู้เองจะถูกจ�ากัดกรอบโดยอ�านาจของคณะกรรมการด�าเนินการอยู่แล้ว ข้อนี้ 

ถ้าผิดระเบียบอะไรคณะกรรมการเงินกู้ต้องน�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มันลงไปอยู่ในข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ข้อวินิจฉัย

ทั้งปวง มันไปคาบเกี่ยวกับข้อวินิจฉัยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของระเบียบหรือไม่มีระเบียบคุ้มอยู่ เพราะฉะนั้นต้องเข้า

ด�าเนินการทั้งหมด อันนี้โดยความหมายนะ

 นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม สมาชิกเลขที่ 10583 กล่าวว่า ที่ผมถามไว้ ข้อ 88. (4) อายุ 70 ป ี

บริบูรณ์ของผู้จัดการ ไม่มีการพิจารณาครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ปัจจุบันเราหาผู้จัดการยาก และคนที่ฝีมือดีมาเป็นผู้จัดการ มือใหม่

ความเชี่ยวชาญช�่าชองก็ยากอีกเช่นกัน เพราะฉะนั้นเราก็เปิดช่องเอาไว้ให้ส�าหรับผู้ที่อาวุโสที่มีความรู้ความสามารถ 

อาจจะมาจากที่อื่น ก็ให้เขาได้มีโอกาสได้ยาวนิดหนึ่งไม่งั้นเราหาคนมาท�างานยากมากครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ถ้าไม่มีการแก้ไขประเด็นอื่น ขออนุญาตรับรองการแก้ไขข้อบังคับ

ตามที่ที่ประชุมใหญ่ร่วมกันพิจารณา และน�าส่งนายทะเบียนเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอมติรับรองครับ การแก้ไข

ข้อบังคับนี้ ยกมือรับรองครับ

 - มีสมาชิกรับรองการแก้ไขข้อบังคับ จ�านวน 76 ท่าน

 - มีสมาชิกไม่รับรองการแก้ไขข้อบังคับ จ�านวน 1 ท่าน
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มติที่ประชุม 1. รับรองการแก้ไขข้อบังคับตามที่ที่ประชุมได้มีการแก้ไขและน�าส่งนายทะเบียนเพื่อพิจารณา 
  ต่อไป
 2. ให้ตัดข้อความ ดังต่อไปนี้
  2.1. ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก
  (3) เป็นพนักงานหรืออดีตพนักงานหรือลูกจ้างของการประปานครหลวง หรือเป็นเจ้าหน้าที ่
หรืออดีตเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
  2.2 ข้อ 66.
  (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
ตามข้อ 57 (4)
 3. ให้เพิ่มข้อความ ดังต่อไปนี้
  3.1 ข้อ 51.
  เพิ่ม (5) สมาชิกสมทบมีสิทธิซื้อหุ้นตามที่ระเบียบของสหกรณ์ก�าหนด
  3.2 ข้อ 52.
  เพิ่ม (7) สมาชิกสมทบซึ่งเป็นบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตรของสมาชิกที่ขาด 
สมาชิกภาพลง ให้สมาชิกสมทบเป็นสมาชิกต่อไปได้ (เพิ่มเติมจากข้อบังคับเดิม)
  3.3 ข้อ 63.
  เพิ่ม
   (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
   (2) การควบสหกรณ์
   (3) การแยกสหกรณ์
   (4) การเลิกสหกรณ์
  3.4  ข้อ 69.
  เพิ่ม (8) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ที่กระท�าให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้อง
แล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ
  3.5 ข้อ 77.
  เพิ่ม ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น�าเสนอคณะกรรมการด�าเนินการทราบใน
การประชุมคราวถัดไป
  3.6 ข้อ 85.
  เพิ่ม (5) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ที่กระท�าให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้อง
แล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ
  3.7 ข้อ 86.
  เพิ่ม ในการจ้างผู้จัดการ ให้ผู้จัดการอยู่ในต�าแหน่งได้คราวละไม่เกิน 4 ปี นับตั้งแต่วันด�ารง
ต�าแหน่ง เมื่อพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าว หากคณะกรรมการด�าเนินการเห็นว่า ผู้จัดการมีความรู้ความสามารถที่จะ
บริหารต่อไปได้อีก คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจขยายเวลาการด�ารงต�าแหน่งของผู้จัดการได้อีกคราวละไม่เกิน 
4 ปี
 คณะกรรมการด�าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมแก่หน้าที่ เพื่อแต่งตั้งหรือจัดจ้างเป็นผู้จัดการคนหนึ่งและจ้างเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ตามที่จ�าเป็น และสมควรแก่ปริมาณงานของสหกรณ์
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 ในการจ้างผู้จัดการหรือจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและ
ให้คณะกรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควรตามประเภทของงาน ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ 

ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังก�าหนดไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร
 5.2 พิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้ง

 เลขานุการ รายงานว่า เนื่องจากได้รับหนังสือจากสมาชิก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอให้

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ที่คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ที่ได้น�าเงินจ�านวน 
250 ล้านบาท ไปลงทุนกับ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด (สบ.ผจจ.) ด้วยความไม่ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้

ถูกฉ้อโกงในเวลาต่อมา คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 มีมติที่ประชุม ให้น�าบรรจุเข้าเป็นวาระในที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2561

 เพื่อพิจารณาตัดสิทธิการลงสมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการ

ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบ

 5.3 พิจารณาตัดสิทธิคณะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งในปัจจุบัน
 เลขานุการ รายงานว่า เนื่องจากได้รับหนังสือจากสมาชิก เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอให้

บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ที่คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 40 ที่ได้น�าเงินจ�านวน 

250 ล้านบาท ไปลงทุนกับ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด (สบ.ผจจ.) ด้วยความไม่ระมัดระวังจนเป็นเหตุให้
ถูกฉ้อโกงในเวลาต่อมา คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46 มีมติที่ประชุม ให้น�าบรรจุเข้าเป็นวาระในที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปี 2561
 เพื่อพิจารณาตัดสิทธิการเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ จนกว่าคดีที่ สอ.กปน. ฟ้องร้องจะสิ้นสุด

 นายปภินวิช คงกระพันธ์ สมาชิกเลขที่ 8952 กล่าวว่า ในวาระ 5.2 และ 5.3 นี้ พวกกระผมและ
ทีมงานหลากหลาย ได้ขอยื่นญัตติลักษณะนี้เพื่อให้มีวาระเป็นจริง ก่อนอื่นผมเองได้ไปสังเกตการณ์วันที่ 12 ธันวาคม 

2561 ที่ สน. บางนาก็ได้พบท่านประธานและสมาชิกที่ได้มาร่วมในการยื่นเอกสารส�าหรับคดีของสวนจตุจักรในวันนั้น 
ผมเองได้สังเกตการณ์ว่าคดีนั้นจะออกมาในรูปไหน ก็ภาพกว้าง ๆ น่าจะเป็นการรวบรัดคดีให้เข้มข้นขึ้น ในส�านวน 

ส่งฟ้องก็จะส่งฟ้องในส่วนที่ไม่เป็นผู้ด�าเนินการก็อาจจะกันไว้เป็นพยาน ภาพตรงนี้ที่ได้เห็นได้พบจากในที่ประชุม 

ผมเห็นว่าเหตุการณ์ในวันนี้น่าจะเป็นจริงน่าจะเป็นรูปธรรมว่าการกระท�าผิดของชุดที่มีปัญหาว่าจะส่งผลอย่างไร ในที่

ประชุมวันนั้นร้อยเวรได้พูดประเด็นว่าคดีนี้ผมยังรับผิดชอบอยู่ คดีจะต้องส�าเร็จส่งฟ้องได้แน่นอน แต่ถ้ามีผู้ใหญ ่
ที่มีอ�านาจมากกว่าผมแล้วเค้าจะน�าคดีนี้ไป ผมก็ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยครับ ประเด็นนี้ผมถึงกับอึ้งว่าบ้านเมืองเรานั้นถึง

จะมีกฎหมายที่ค่อนข้างชัดเจน แต่ก็ยังมีขบวนกวนที่ไม่ชัดเจนคือมันเหนือกฎหมาย อาจจะเป็นการถ่วงให้มันเนิ่นนาน 

หลังจากกลับมาวันนั้นผมก็ได้มานั่งคิดดูว่าถ้าบรรดาสมาชิกได้มาเห็นภาพที่ผมเห็นในวันนี้คงจะน่าดีใจว่า ต�ารวจได้

ท�างานเต็มที่ ส่วนเรื่องที่จะมีใครมีอ�านาจเหนือกว่าตรงนี้แล้วเขาจะมาโยกย้ายคดีตามที่ร้อยเวรพูด อยู่มาวันหนึ่งก็มี

เทพบุตรขี่ม้าขาว บังเอิญท่านนี้ ก็ได้มีญาติ ซึ่งเป็นต�ารวจระดับรองผู้บัญชาการนครบาล ซึ่งได้คุยกันคร่าว ๆ ว่า 
ถ้าคดีนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือได้รับการบังคับบัญชาจากท่านนี้ ก็มีสิทธิที่อาจจะแปรผัน หรืออาจจะเนิ่นนานไป

อีกก็ได้ บุคคลคนนั้นที่เป็นญาติกันก็คือคุณวีระ ก็เลยมาปรึกษาท่านประธานว่าขอให้เราไปยื่นหรือขอให้เราไปด�าเนิน

การให้มารับกลุ่มขึ้นให้เป็นผลให้มากขึ้น บังเอิญวันนั้นผมไม่ได้ไปด้วยพอดีติดธุระ แต่ภาพที่ออกมาก็คือท่าน 

ผู้บัญชาการท่านได้กล่าวว่าคดีนี้มันเป็นคดีปกติไม่ใช่คดีอาญาซึ่งมันเป็นลักษณะของพยายานหลักฐานยากอันนั้นคือ
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คดีฆ่าคนหรืออะไรประมาณนั้น แต่คดีนี้มันเป็นคดีที่มีหลักฐานมีลายลักษณ์อักษรมีวิธีการมีขั้นตอนต่าง ๆ นานาท่าน
ก็เลยได้ก�าชับว่าคดีนี้ไม่น่าจะมีปัญหา หลังจากนั้นพวกผมพอได้ทราบข้อมูลลักษณะนี้ผมสบายใจขึ้น ความสบายใจใน
หลายอย่างที่ผมมีส่วนร่วมในการขอล่ารายชื่อเปิดประเด็นในหัวข้อนี้พัวพันเกี่ยวกับเรื่อง 250 ล้าน จริงแล้วเรื่องนี้
ถ้าไม่ได้เพื่อน ๆ สมาชิกไม่ได้ผู้ที่เกี่ยวข้องผมว่าก็อาจจะใช้ระยะเวลาที่เนินนานอีกก็ได้ เหตุผลที่ต้องเอาวาระนี้ 
5.2 5.3 ขึ้นมาเนื่องจากว่าถ้าจะถามว่าผิดไหมในแง่กฎหมายก็ยังอันนี้ทุกคนทราบดี แต่ถ้าถามว่าในคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลอันนี้พอจะใช้ได้ไหม พอจะมีผลในวาระนี้ได้ไหม อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสมาชิกทุกท่าน 
ครับ ผมขอแนวเสียงในวาระนี้สมควรไหมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคดี 250 ล้าน ในครั้งนั้นไม่สมควรและไม่เห็น
ควรที่จะลงสมัครในครั้งนี้และครั้งต่อ ๆ ไปไม่ว่าต�าแหน่งไหนก็ตาม ผมขอให้สมาชิกช่วยยกมือเป็นคะแนนเสียง 
ให้เห็นภาพครับ
 เลขานุการ กล่าวว่า เพื่อให้มันเกิดความเป็นธรรม ในที่ประชุมนี้หรือท่านผู้สมัครที่เคยอยู่ในชุดที่ 
40 ต้องการจะชี้แจงปัญหาข้อเท็จจริงที่มันเกิด ณ ขนาดนั้นก็ให้ชี้แจงได้ครับ
 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ สมาชิกเลขที่ 7738 กล่าวว่า เรื่องนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นจริงครับ 
มีการส�ารองหนี้สงสัยจะสูญ คณะกรรมการชุดที่ 46 มีการฟ้องชุดที่ 40 ศาลก็ยกฟ้อง ฟ้องชุดที่ 41 ศาลยกฟ้อง  
ไปฟ้องเจ้าหน้าที่ ฟ้องผิดศาลก็มาฟ้องศาลแรงงาน ศาลก็ยกฟ้อง ผมจะชี้แจงให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วมันไม่เป็นธรรม
เค้าจะตัดสิทธิ์สมาชิกจนถึงประธานจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อ 51 คุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะไม่เป็นกรรมการ
เมื่อยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะมาตัดสิทธิ์อันนี้ผมถึงว่าไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ตามผมอยากฟังความเห็นของตัวแทน 
กรมส่งเสริมพื้นที่ 2
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า ขออนุญาตให้สมาชิกแสดงความเห็นก่อนจะได้สรุปทีเดียว และเผื่อว่า
ประเด็นที่สมาชิกได้น�าเสนอทางกรมหรือผู้แทนกรมส่งเสริมก็จะได้เอามาวินิจฉัยและให้ความเห็นกับทางที่ประชุมครับ
 นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า เรามาพิจารณาก่อนดีกว่าว่ากรรมการชุดที่ 40 
ผิดระเบียบข้อ 57 หรือเปล่า นี่สถานเบาครับ ประมาทเลินเล่อท�าให้สหกรณ์เสียหายในนั้นเขียนไว้ชัดเจนต้องรับผิดชอบ 
เรื่องยกฟ้องไม่ยกฟ้องหรือฟ้องผิดหรือหมดอายุความอะไรก็ตามแต่นั่นเป็นวิธีการทางกฎหมาย แต่เรื่องจริง ๆ ผมบอก 
ข้อ 57 ชัดเจนเลยท�างานบกพร่องท�าให้สหกรณ์เสียหายท�าให้สมาชิกได้รับความเสียหายไม่ต้องพูดข้ออื่นครับ
 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า คือเรื่อง 250 ล้าน มันยังติดในใจตลอดเวลา 
ไม่ลืมนะคะเพราะว่าสมาชิกเกิดความเสียหายสมาชิกที่นั่งอยู่ในที่นี้ คงทราบดีว่าทุกคนเกิดความเสียหาย ความเสียหาย
อันนั้นเกิดเป็นรูปธรรมแล้ว คุณน�าเงินของพวกเราทุกคนน�าไปใช้ช่วยกันจ่ายหนี้ 250 ล้าน เฉลี่ยกันไป แล้วน�าบุคคล
ที่ท�าให้เสียหายตรงนี้คือกรรมการชุดที่ 40 ที่พวกเราไว้วางใจเลือกเข้าไปเมื่อเลือกเขาไปแล้วเนี่ย ท่านต้องด�าเนินการ
ด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริต แล้วก็รักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก แต่คดี 250 ล้าน เท่าที่ฉันฟังแล้วฉันไม่ได้ท�า
หน้าที่ให้สมกับที่พวกเราไว้วางใจเลือกเข้าไปไม่สมกับหน้าที่จึงเป็นเหตุให้เราสูญเสียเงิน 250 ล้าน ดังนั้นจะให้พวกเรา 
ไว้วางใจเลือกเข้ามาท�าหน้าที่บริหารเงินตั้ง 17,000 ล้านบาท ได้ไหมคะ แต่เราก็เฝ้ารอว่าคณะกรรมการที่ได้ท�า 
ความเสียหายตรงนี้แม้ศาลจะยังไม่สั่งแม้และต�ารวจยังไม่ได้ด�าเนินคดี แต่มันเสียหายไปแล้ว เราถูกตัดหนี้สูญไปแล้ว
มันเกิดเป็นรูปธรรมแล้ว แต่ดิฉันก็คิดว่าคณะกรรมการเหล่านี้จะเกิดความส�านึกว่าถอยไปก่อนได้ไหม อย่าพึ่งมาลง
สมัครเลย ละอายแก่ใจบ้างไหม คุณท�าความเสียหายขนาดนี้มาท�าหน้าที่ได้ยังไง แต่เมื่อท่านลงสมัครก็จะมีสมาชิก
ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้นั่งฟังประชุมเขาอาจจะไม่เข้าใจข้อมูล เพราะว่าที่นั่งฟังทุกปีทุก ๆ ก็จ�านวนน้อย ส่วนที่อยู่ห่างห่าง
เขาก็ไม่ได้ติดตาม ก็เลือกเข้ามาอีก ก็บอกว่านี่เป็นคะแนนความชอบธรรมสมาชิกเลือกท่านเข้ามาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้น
เรากระทบแล้วเรารอฟังความส�านึกจากท่าน 4-5 ปีแล้ว ท่านก็ยังลงสมัคร เพราะฉะนั้นถ้าเรารอระเบียบข้อบังคับที่
จะมาก�าหนดกฎเกณฑ์ว่าห้ามไม่ให้ลงสมัครก็ยังท�าไม่ได้ ท่านก็ยังลงสมัครอยู่ ในฐานะที่ดิฉันเป็นสมาชิกคนหนึ่งเป็น
เจ้าของสหกรณ์คนหนึ่งดิฉันขอยืนยันว่า ดิฉันไม่ไว้วางใจไม่ต้องการให้สมาชิกที่มีคดีตรงนี้มาลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ขอบคุณคะ
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 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมเห็นด้วยกับคุณวรรณี ช้างเนียม 

แต่สิ่งที่ผมจะเสริมว่า กรรมการต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่คืออะไร กรรมการมีหน้าที่ต้องปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิก 

ไม่ใช่ปกป้องตัวเอง หรือปกป้องพวกพ้อง สมาชิกทั้งหมดมีหกพันกว่าคน ท่านอาสาเข้ามาเป็นกรรมการ ไม่มีใครไป

ขอร้องหรือเอาปืนจี้ให้ท่านมาเป็นกรรมการ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท�าไป ถ้าท�าความชอบก็รับโบนัส ท�าผิดก็ต้องรับผิดไป 

แต่สิ่งที่ผ่านมาหลายปีแล้วมีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาถกเถียงกันในห้องประชุมทุกปี แต่กรรมการเขาก็ยังมาสมัคร 

ก็ด�ารงต�าแหน่งอยู่ถามทางผู้แทนจากกรมส่งเสริมในฐานะนายทะเบียนก็บอกว่าไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อบังคับห้ามไว้ก็

ยังเป็นได้ถามว่าแล้วเราจะบรรจุข้อบังคับเพื่อไม่ให้เขาเป็น เขาก็ปิดกั้นให้เอาวาระนี้ออกไปไม่ให้มีวาระเข้ามา 

ในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งนายทะเบียนก็ทราบดีว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้ว นายทะเบียนแนะน�าบอกให้ไปประชุม

วิสามัญ เมื่อสักครู่ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นกรรมการชุดที่ 40 ก็มาอธิบายว่าศาลก็ยกฟ้องไปแล้ว ท่านยังไม่รู้ตัวว่า

เกิดอะไรขึ้น มาบอกว่าศาลยกฟ้องไปแล้วนั้นคือขาดอายุความ ข้อเท็จจริงมันยังไม่ได้เป็นอย่างนั้น ก�าลังอุทธรณ์อยู่ 

คดีอาญายังมีอยู่ ท่านน่าจะส�านึกตัวว่าน่าจะหยุดได้แล้วแต่ท่านก็ยังเข้ามาอีก สมาชิกก็ไม่รู้จะท�าไงกับพวกท่าน

เพราะท่านไม่มีความละอายเลย ผมพูดมาหลายปีแล้ว ผมมานั่งดูรายชื่อกรรมการตั้งแต่ชุดที่ 40 จนถึงชุดที่ 46 เป็น

ใครบ้าง ในทั้งหมด 7 ชุด คนที่ซ�้าอยู่ 6 ครั้ง มีหลายคน ก็ยังวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ อันนี้ผมนับจากชุดที่ 40 นะ ท่าน

ก็มาอาศัยช่องโหว่ของข้อบังคับในการแก้ไขต่าง ๆ  เพื่อไม่ให้ท่านถูกฟ้องร้องหรือท�าให้คดีมันล่าช้าไป ถ้าท่านมีจิตส�านึก

ว่าเกิดคดีอย่างนี้แล้วน่าจะลาออกไปตั้งแต่ต้นปัญหาก็จะไม่มี ท่านไม่ต้องกลัวว่าถ้าขาดพวกท่านแล้วสหกรณ์จะอยู่

ไม่ได้ เด็กรุ่นใหม่มีอีกเยอะ สมาชิกไม่รู้จะท�าไงกับท่าน เขาจึงเสนอวาระ 5.2 5.3 มา เพราะข้อบังคับที่ 5.1 กว่าจะใช้

บังคับได้ก็คงสมัยหน้าแล้วจะท�าไงกับพวกท่านก็มีทางเดียวให้ท่านยุติ ผมเห็นด้วยครับกับการเสนอญัตตินี้ขึ้นมา และ

ผมคิดว่าสมาชิกส่วนใหญ่สนับสนุนที่จะลงมติเรื่องนี้ ขอบคุณครับ

 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า ขอสรุปสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่จริง  

คณะกรรมการชุดที่ 45 ฟ้อง ท่านก็อยู่ในชุดที่ 45 ตอนที่เป็นกรรมการท่านน่าจะให้ค�าแนะน�าเพราะท่านเป็น 

นักกฎหมาย แต่นักฎหมายไปแนะน�าคนที่สหกรณ์ฟ้อง ไปแนะน�าเขาว่า ใช้ประเด็นว่าเขาฟ้องผิดศาลจะได้ไปประวิง

เวลา และจะได้ไปศาลปกครอง แทนที่จะได้พิจารณาที่ศาลแพ่ง และศาลปกครองตัดสินยกฟ้องว่าเจ้าหน้าที่

วิเคราะห์การลงทุนอย่างไรก็ไม่สามารถไปคัดค้านเขาได้เนื่องจากเขาได้มีการเตรียมการไว้แล้ว ท�าไมสมาชิกถึง 

เรียกร้องไม่ให้ท่านเข้าไปเป็นกรรมการ เพราะหากเข้ามาบริหารสหกรณ์ก็สามารถรู้ความเคลื่อนไหวคดีได้ตลอด 

และเก็บข้อมูลต่อสู้ได้ คุณทราบหรือไม่ว่าคนฟ้องผู้รับมอบอ�านาจสหกรณ์พอถึงวันไต่สวนมูลฟ้องกลับขอเลื่อน

เพราะหลักฐานไม่พอ เพราะยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้รับมอบอ�านาจเราเลยไม่มีข้อมูล ถ้าไม่มีการ

แทรกแซงคดีนี้คงจบไปตั้งแต่ 3 ปีที่แล้วค่ะ

 เลขานุการ กล่าวว่า ขอแก้ไขข้อมูลของคุณสิริลักษณ์ เราส่งฟ้องที่ศาลแพ่งซึ่งเราดูคดีแล้วทุกคดี

ที่สหกรณ์ท�าผิดผู้จัดการจะต้องถูกฟ้องเป็นคดีเดียวกัน ทางฝ่ายของผู้ถูกฟ้องก็ร้องว่าในส่วนของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่

เป็นคดีแรงงานก็ไปที่ศาลแรงงาน และค�าพิพากษาก็ชี้ชัดว่าถึงแม้ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ได้กระท�าการวิเคราะห์ก็ตาม

ก็หาอาจได้เปลี่ยนใจกรรมการไม่ เพราะเป็นการตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ผมจ�าค�าพิพากษาไว้ชัดเจน เราเลยต้อง

กลับมาพิจารณาว่าจะด�าเนินการอุทธรณ์ใครบ้าง ทุกอย่างที่พูดศาลเป็นคนชี้

 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า ขอเพิ่มเติมอีก เมื่อสักครู่ลืมพูดไป สิ่งที่ดิฉัน

เป็นห่วง เนื่องจากกรรมการที่ท�าผิดพลาดแล้วก็ยังกลับเข้าบริหารสหกรณ์ได้อีก สิ่งที่ดิฉันห่วงมากเลย เพราะฉะนั้น

กรรมการท่านไหนที่เข้าไปแล้วท�าความเสียหายควรจะยุติบทบาทอย่าพึ่งมาท�างาน จะได้เป็นบรรทัดฐานกับคนรุ่นหลัง

ว่าจะต้องมีความระมัดระวัง ไม่ใช่ใครก็ได้สักแต่ว่าจะเป็นกรรมการถึงเวลาก็ยกมือและรับเบี้ยประชุม 
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 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มีท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่
 เลขานุการ กล่าวว่า ผมขอใช้สิทธิ์ฐานะการเป็นสมาชิก ผมถูกกระท�ามา 7 ปี ตั้งแต่ร้องเรื่อง 

การปล่อยกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งตอนนั้นผมไม่ได้โทษสมาชิกผมบอกสิ่งที่กรรมการกระท�าไม่ถูกต้อง ผมถูกกล่าวหา
และถูกลงโทษให้ลาออก สมาชิก 4 ท่าน มีผมเป็นผู้ตรวจสอบ นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น เป็นกรรมการ และสมาชิก

อีก 2 ท่าน คือ นายสุรศักดิ์ และนางสาวรุจิรา ผมถูกให้ออกและหักเงินเดือนผมเหลือ 0 บาท ผิดกฎหมายเพราะ

ขนาดศาลยังต้องเหลือให้กินให้ใช้เลย แต่ผมก็มิอาจฟ้องการประปานครหลวงได้เพราะเป็นแห่งที่ท�าให้ผมมีรายได้
เลี้ยงดูครอบครัวของผม หลังจากนั้นพวกผมก็ใช้สิทธิตามข้อบังคับในการร้องต่อนายทะเบียน นายทะเบียนก็สั่งมา

ว่าการด�าเนินการของสหกรณ์นั้นไม่ชอบต้องให้พวกผมกลับเข้าเป็นสมาชิก กรรมการชุดนั้นก็ไม่ด�าเนินการตามนาย
ทะเบียนและขออุทธรณ์ค�าสั่งนายทะเบียนไปที่คณะกรรมการ คพช. และคพช.ก็บอกว่ามิใช่อ�านาจ เลยไปยื่นที่ศาล

ปกครอง ตอนนี้มีค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดออกก่อนหน้าประชุมใหญ่เพียง 2 วัน อ่านแล้วน�้าตาแทบร่วงผม 

ขออ่านดัง ๆ การที่คณะกรรมการด�าเนินการของผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพฤติการณ์ของนายสรศักดิ์ กับพวกรวม 4 คน ที่ไป
ชักชวนให้สมาชิกอื่นประมาณ 200 กว่าคน ลงชื่อหนังสือขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญและขอให้ระงับการจ่ายเงินกู้

ให้แก่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการกระท�าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ฟ้องคดีจึงมีมติให้บุคคลทั้ง 4 ออกจาก สอ.กปน.
เห็นว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจ

พิจารณาวินิจฉัยทุกเรื่องที่เกิดจาก สอ.กปน. สมาชิกมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือไม่น้อยกว่า 100 คนลงลายมือ

ชื่อร้องต่อคณะกรรมการด�าเนินการในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนั้นเมื่อบุคคลทั้ง 4 เห็นว่าการกระท�าของ

คณะกรรมการด�าเนินการผู้ฟ้องคดีที่ก�าหนดให้สมาชิกของผู้ฟ้องเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ มีสิทธิ์กู้เงินเพิ่มอีกคนละ
100,000 บาท และก�าลังจะมีการจ่ายเงินกู้ดังกล่าวให้แก่สมาชิกเป็นการกระท�าที่มิชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับ

อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี และสมาชิกอื่น ๆ ทั้งหมด บุคคลทั้ง 4 ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ย่อมมี

สิทธิ์ที่จะด�าเนินการให้มีการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนการด�าเนินงานของคณะกรรมการของผู้ฟ้องคดีเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดความเสียหายได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามชอบ หรือตามที่ข้อบังคับก�าหนดไว้ประกอบกับผู้ถูกฟ้อง ในฐานะรอง

นายทะเบียนสหกรณ์ได้ชี้แจงและยืนยันต่อศาลว่าผู้ฟ้องคดีเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ไม่ได้ และไม่มีความ
เกี่ยวข้องกันตามกฎหมาย เพราะสมาคมทั้ง 2 อยู่ภายในบังคับของ พ.ร.บ. ฌาปนกิจสงเคราะห์ส่วนผู้ฟ้องอยู่ภายใน 

พ.ร.บ.สหกรณ์ การที่ผู้ฟ้องคดีโดยคณะกรรมการด�าเนินการรับเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมทั้งสองสมาคมและ

รับมอบอ�านาจท�าการแทนสมาคมทั้ง 2 เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินอันมีลักษณะอันเป็นเสมือนหนึ่งว่า 

ผู้ฟ้องเป็นสาขาของสมาคมทั้ง 2 จึงย่อมท�าให้บุคคลทั้ง 4 กับพวกเกิดความสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายว่าจะขัดต่อ

มาตรา 9 วรรค 2 พ.ร.บ. ฌาปนกิจที่ปฏิบัติห้ามมิให้ตั้งสาขาฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก�าหนดข้อบังคับ

และการด�าเนินการให้สิทธิ์แก่สมาชิกผู้ฟ้องคดีและเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มีสิทธิ์กู้เงินเพิ่มอีกสมาคม 
ละ 100,000 บาท และปัจจุบันเพิ่มเป็น 300,000 บาท รวมทั้งยังให้สิทธิพิเศษในการขอกู้เงินต่างกับสมาชิกทั่วไปที่ไม่

ได้เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กล่าวคือ ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่ต้องส่งคือเงินต้นเพียงแต่ช�าระดอกเบี้ย

รายเดือนเท่านั้น ส่วนเงินเดือนทั้งหมดจะหักจากเงินสงเคราะห์ศพเมื่อผู้กู้ถึงแก่ความตาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าสิทธพิิเศษ

ในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการปฏิบัติไม่เสมอภาค และไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกของผู้ฟ้องคดีและยังไม ่

การด�าเนินการลักษณะบังคับในการอ้อมหรือจูงใจ หรือจัดการให้สมาชิกของผู้ฟ้องคดีจ�าต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้ง 2 สมาคม เพื่อให้ได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นสิทธิพิเศษในการกู้เงินสามัญของ 

ผู้ฟ้องคดีอันถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติที่เข้าข่ายการด�าเนินการที่ไม่ชอบตาม มาตรา 34 พ.ร.บ.ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่

บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดชักชวนชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้อื่นเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์โดยได้รับประโยชน ์

ตอบแทนอีกด้วย และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อบุคคลทั้ง 4 กับพวกอีก 200 คน เห็นว่าคณะกรรมการด�าเนินการของผู้ฟ้อง
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คดีมีการเบิกค่าใช้จ่ายจากกิจการของผู้ฟ้องเพื่อด�าเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ทั้งที่การด�าเนินการทั้งที่เป็นนิติบุคคล
แยกออกจากกัน กระทบต่อเงินทุนของผู้ฟ้องคดี กระทบต่อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของผู้ฟ้องคดี บุคคลเหล่านี้ย่อมมี
สิทธิ์เสนอที่ประชุมใหญ่ได้มีโอกาสตรวจสอบควบคุมให้คณะกรรมการด�าเนินการชี้แจงแก้ข้อสงสัย ดังนั้นการ
ที่บุคคลทั้ง 4 รวมกับสมาชิกอีก 200 คนลงชื่อหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด�าเนินการกับพวกร้องเพื่อให้เปิด
ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาทบทวนและระงับการให้กู้เงิน ดังกล่าวรวมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
อันเป็นอ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ในการตรวจสอบตามข้อ 44 ของข้อบังคับจึงเป็นการใช้สิทธิ์ชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นการด�าเนินการที่มีเหตุผลตามเสนอควรแก้กรณีซึ่งถือได้ว่าไม่มีความผิดแต่อย่างไร มติคณะกรรมการด�าเนิน
การที่ให้บุคคลทั้ง 4 ออกจึงเป็นความพยายามปิดกั้นการใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมของสมาชิกให้มีการตรวจสอบของ
คณะกรรมการด�าเนินการ แสดงให้เห็นถึงความไม่เห็นโปร่งใสการด�าเนินการหรือการบริหารงาน อันนี้คือค�าพิพากษา
ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดก็เป็นในแนวเดียวกัน อันนี้คือความชัดเจนที่เกิดขึ้น สิ่งที่ผมจะเรียนที่ประชุม
แห่งนี้รวมถึงกรมฯ ค�าสั่งศาลปกครองในคดีนี้ท่านต้องส่งให้นายทะเบียนพิจารณาเพราะในนี้ชี้ชัดว่าการกระท�าใด
ขัดหรือไม่ตรงต่อกฎหมายฉบับใดอันนี้ผมขอไม่พูด แต่ผมชี้ให้เห็นว่าการกระท�าของกรรมการที่สมาชิกได้ยื่นญัตติที่
ผ่านมาทั้งหมด ผมอยากกราบพวกพี่ที่เป็นกรรมการในชุดที่ 40 กรุณาถอยครับ ไม่ต้องให้สมาชิกเขาออกสิทธิ์ออกเสียง 
ถ้าวันนี้ท่านมาประกาศถอย ท่านยังเป็นบุคคลที่น่านับถืออยู่ ผมขอร้องผู้ที่ลงสมัครขอให้มีจิตส�านึกในส่วนนี้ผมพูด
สรุปให้ท่านฟังว่าการกระท�ามีหลายครั้งที่ท�าผิดกฎหมาย ขอให้ที่ประชุมช่วยพิจารณาด้วยครับ
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า หากไม่มีผู้อภิปรายต่อผมขอมติที่ประชุม
 นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ส�านักงานส่งเสริมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 กล่าวว่า ต้องขออนุญาตถามว่าคณะกรรมการ
มีสิทธิ์ที่จะบรรจุวาระนี้ในที่ประชุมใหญ่ได้หรือไม่ สามารถบรรจุได้ แต่จะลงมติได้หรือไม่ อีกเรื่อง พ.ร.บ. 2542 ข้อ 43 
ก�าหนดไว้ว่าข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (9)การเลือกตั้ง การด�ารงต�าแหน่ง การพ้นจาก
ต�าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการ นั้นหมายความว่าในเรื่องของการตัดสิทธิ์เราก็มาดูที ่
ข้อบังคับข้อ 49 ไม่ได้บรรจุในวาระเรื่องตัดสิทธิ์กรรมการในส่วนตรงนี้ ความหมายก็คือ ณ วันนี้ในเรื่องของการ
พิจารณาลงมติจะตัดสิทธิ์หรือไม่ ไม่ใช่อ�านาจของที่ประชุมใหญ่เนื่องจากไม่ได้ถูกก�าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
ฉะนั้นเราจะลงมติมิได้ เรื่องที่ 2 สามารถหยิบขึ้นมาพูดคุยได้หรือไม่ ตามข้อบังคับไม่ได้ระบุไว้ แต่หากคุณจะลงมติก็
จะดูกฎหมายว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ก็อีกเรื่อง
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มีท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่
 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า คือจะตัดสิทธิ์หรือไม่ อย่างน้อยก็ให้สมาชิก 
ได้ทราบข้อเท็จจริงบ้าง จะขอเสริมเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 สมัยนั้นสมาชิกประมาณ 200 
กว่าคนร่วมกันลงชื่อคัดค้านการปล่อยกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ คณะกรรมการสมัยนั้นชุดที่ 40 ไม่ฟังและไม่ยอมเปิด 
พวกเราก็พยายามให้เหตุผลต่าง ๆ ว่ามันไม่ถูกต้อง สุดท้ายแล้วดิฉันทราบมาก็คือว่าขณะนี้กรมฯก็สั่งมาแล้วว่ามันผิด
กฎหมาย ดังนั้นก็อยากจะบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ผิดแล้วผิดอีกอย่างน้อยวันนี้ไม่สามารถตัดสิทธิ์ได้ก็ขอให้สมาชิก 
รับทราบว่าชุดนี้ได้ท�าอะไรไว้บ้าง ปล่อยกู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ก็ผิดพลาดและท�าให้ปัญหาเกิดตามมามากมาย 
สมาชิกอย่างดิฉันเป็นคนที่ว่าใส่ใจและติดตาม ถึงแม้วันนี้จะลงมติได้หรือไม่ ก็ว่าต่อไปลองพิจารณาดูแล้วกันบุคคล
เหล่านี้สมควรมาเป็นคณะกรรมการบริหารเงินแทนเราหรือไม่
 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่าเมื่อสักครู่แถมตัวแทนกรมฯ ได้ชี้แจง 
ให้ทราบว่าถึงแม้เราจะลงมติหรือไม่ก็ตามมันก็อาจจะไม่มีผลเลยเพราะว่าไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ แต ่
สิ่งหนึ่งที่ที่ประชุมได้อภิปรายในนี้มันชี้ให้เห็นว่าที่ผมพูดมาหลายปีแล้วว่ากรรมการไม่มีคุณธรรมจริยธรรม เมื่อสักครู่
คุณขจรวัชร์ สุวรรณละเอียดมาพูดถึงเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ผมก็อยากจะเสริมว่าสิ่งที่กรรมการชุดที่ 40 ด�าเนินการ
แล้วผิด เรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องมีเริ่มตั้งแต่ คณะกรรมการชุดที่ 39 สมัยก่อนไม่มีใครรู้เรื่องฌาปนกิจแล้วก็
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ปล่อยกู้เฉพาะสมาชิกที่เป็นฌาปนกิจ 100,000 บาท จากวันนั้นมีการแก้ระเบียบมาทั้งหมด 21 ครั้ง ผมถึงบอกว่า 
ถ้าเราไม่ท�าอะไรกรรมการหรือแม้แต่นายทะเบียนไม่สั่งระงับว่าการปล่อยกู้เงินฌาปนกิจไม่ถูกต้อง สหกรณ์ก็จะเกิด

ความเสียหายอีกก้อนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่ามันเสียหายผมมานั่งดูแล้วจากรายงานประจ�าปีใน 4 - 5 ปีหลังมานี้มี
การกู้เงินจากสหกรณ์ปีละ 1,000 กว่าล้านจากที่กู้ให้ครั้งละแสนปรับขึ้นเรื่อยจนถึงล้านสองเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิก

ฌาปนกิจสงเคราะห์ ผมก็เลยถามว่าเริ่มจากคณะกรรมการชุดไหนก็หนีไม่พ้นคณะกรรมการชุดที่ 39 - 40 ก็คือ 

ชุดเดียวกัน สิ่งที่สมาชิกยังไม่ทราบการใช้เงินของสหกรณ์ไปให้สมาชิกฌาปนกิจกู้ไม่ใช่ความผิดของสมาชิกแต่อยู่ที่
กรรมการไม่แก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนขณะนี้มีการตรวจสอบจากรายงานประจ�าปีมีการให้กู้สูงสุด

ถึง 1,500 ล้านบาท เมื่อปี 2559 เสร็จก็ลดลงมาจนกระทั่งเมื่อเดือนตุลาคม นายทะเบียนมีหนังสือสั่งระงับการปล่อย
กู้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นการกีดกัดไม่ให้ผู้ที่เป็นสมาชิกใช้เงินของสหกรณ์ หากวันนี้ไม่สามารถด�าเนินการตาม

มติได้ก็เสนอให้ถอดถอนไปเลยตามข้อบังคับ ส่วนข้อบังคับที่ 51 ฉบับใหม่สมัยหน้าจะใช้ได้หรือไม่ก็ไม่รู้ ระหว่างนี้

ท่านเหล่านี้ก็เป็นกรรมการอยู่ท่านก็อาศัยเสียงในการท�าให้เรื่องต่าง ๆ ล่าช้า ซึ่งนายทะเบียนเคยบอกกับผมไว้ว่า 
เมื่อปีที่แล้วถ้าเป็นหน่วยงานอื่นเขาให้ยุติการท�างาน หรือให้ย้ายแต่ท่านก็ยังเป็นอยู่บอกว่าของสหกรณ์ไม่มีข้อบังคับ

ห้ามพวกสมาชิกเราก็ไม่รู้จะด�าเนินการอย่างไรแล้ว เราจะขออาศัยลงมติอย่างนี้ท่านก็บอกว่าไม่มีผลในแง่กฎหมาย
ผมก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร

 นายธวัช ลิบวานิช สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า สรุปง่าย ๆ เราจะขอมติตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดกฎหมาย 

เอาอย่างนี้ฝากกรรมการชุดที่ 47 เอาเรื่องนี้ไปด�าเนินการโดยเร็วที่สุด แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบถ้าเรื่องจะเปิดวิสามัญ

เมื่อไรขอให้บอก ผมจะเป็นคนระดมชื่อเอง
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

 นายสุระศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน (เงินกู้ฯ) กล่าวว่า กราบเรียนสมาชิก การประชุม 

คณะกรรมการชุดที่ 40 ครั้งที่ 5 วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ในวาระที่ 3 เป็นวาระสืบเนื่อง มีรายงานเกี่ยวกับ 

คณะท�างานกฎหมาย ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ รองประธาน (เงินกู้) รายงานว่า ตามที่นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย กับพวก

รวม 4 คน ท�าหนังสือลงวันที่ 26 เมษายน 2555 ถึง สอ.กปน. เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการ 
ชุดที่ 39 กรณีมีค�าสั่งให้ทั้ง 4 คนออกจาก สอ.กปน.โดยไม่เป็นธรรมนั้นคณะท�างานพิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายเห็นว่า

ให้เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาของ คพช. และศาลปกครองก่อน มติที่ประชุม รับทราบ ผมก็คอยรอมาตั้งแต่ปี 

2555 จนมาถึงวันนี้ปี 2562 มีค�าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดวันที่ 3 มกราคม 2562 สิ้นสุดแล้ว และนายธวัช  

ลิบวานิช ก็ขอให้คณะกรรมการด�าเนินชุดที่ 47 พิจารณาด�าเนินการตามค�าพิพากษาปกครองสูงสุด หมายเลขคดีแดง

ที่ อ3/2562 เนื้อความตามค�าพิพากษา ขอให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47 ด�าเนินการตามกฎหมาย และตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตามที่ผมได้ร้องไว้เมื่อปี 2555
 ประธานกรรมการ กล่าวว่า สรุปยื่นญัตติไว้ว่า มอบให้คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47 ไป

ด�าเนินการตามกฎหมายตามค�าพิพากษาศาลปกครอง สุดท้ายก็เป็นภาระของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47  

ทีป่ระชุมเห็นด้วยหรือไม่ ถ้าท่านใดเห็นด้วยขอให้ยกมือเลย

 - มีสมาชิกเห็นด้วยทั้งหมด 86 ท่าน

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า สมาชิกที่ไม่เห็นด้วยรบกวนยกมือครับ
 - ไม่มีสมาชิกที่ยกมือไม่เห็นด้วยครับ

มติที่ประชุม ของวาระที่ 5.2 และ 5.3 ให้คณะกรรมการชุดที่ 47 น�าไปด�าเนินการตามระเบียบข้อบังคับ  

 กฎหมาย และตามค�าพิพากษาศาลให้โดยเร็วที่สุด
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5.5 ผลการด�าเนินงานด้านการเงินและจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 5.5.1 ทุนเรือนหุ้น (บาท)

ต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี
ณ 1 ม.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2561

4,590,615,070.00 173,139,340.00 94,686,530.00 4,669,067,880

 5.5.2 เงินรับฝาก (บาท)

ประเภท ยกมา ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ออมทรัพย์ 147,111,799.50 394,370,938.96 412,760,076.09 128,722,662.37

ออมทรัพย์พิเศษ 7,307,897,166.88 2,310,840,323.23 1,956,818,143.11 7,661,919,347.00

ฝากประจ�า 164,915,250.69 46,814,770.50 19,708,700.85 192,021,320.34

รวม 7,619,924,217.07 2,752,026,032.69 2,389,286,920.05 7,982,663,329.71

 5.5.3 ทุนส�ารอง (บาท)

ต้นปี
เพิ่มระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี
ณ 1 ม.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2561
513,363,754.00 25,516,703.97 538,880,457.97

 5.5.4 เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี ช�าระคืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี
เงินให้กู้ฉุกเฉิน 2,144,300.00 13,780,600.00 14,149,700.00 1,775,200.00
เงินให้กู้ฉุกเฉิน - เร่งด่วน 11,131,992.46 10,379,701.27 21,511,693.73  0.00
เงินให้กู้ฉุกเฉิน – ผู้ประสบอุทกภัย 3,809,843.89 40,000.00 2,405,168.71 1,444,675.18
เงินให้กู้สามัญ 3,725,330,664.94 2,985,430,568.36 3,136,072,482.39 3,574,688,750.91
เงินให้กู้สามัญ - เพื่อท่องเที่ยวทัศนศึกษา 3,231,700.00 8,663,600.00 9,226,544.33 2,668,755.67
เงินให้กู้สามัญ - คุณภาพชีวิต 30,984,428.61 8,768.37 24,106,955.43 6,886,241.55
เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษา 161,200.00 830,200.00 747,800.00 243,600.00
เงินให้กู้สามัญ - เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 0 470,617,067.67 32,675,128.24 437,941,939.43
เงินให้กู้สามัญ - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 2,625,743.04 3,051,300.00 3,212,019.48 2,465,023.56
เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษาปริญญา 5,192,637.70 3.10 1,208,891.79 3,983,749.01
เงินให้กู้สามัญ - ประกันชีวิต 386,294.12 0 6,904.35 379,389.77
เงินให้กู้สามัญ - สสอ.รรท. 558,000,249.67 6,283,125.64 70,556,697.86 493,726,677.45
เงินให้กู้สามัญ - สส.ชสอ. 452,028,304.91 5,136,877.11 59,501,596.32 397,663,585.70
เงินให้กู้สามัญ - สสอค. 245,816,463.11 3,129,096.91 34,038,266.28 214,907,293.74
เงินให้กู้สามัญ - หมุนเวียน 38,582,672.13 74,928,022.19 62,531,095.24 50,979,599.08
เงินให้กู้สามัญ - โบนัส (ทน ฉ.อ.) 202,587,677.38 388,357,003.29 353,722,170.87 237,222,509.80
เงินให้กู้สามัญ - โบนัสคุณภาพชีวิต 24,217,988.70 9,052,336.87 12,578,970.89 20,691,354.68
เงินให้กู้ฉุกเฉิน - โบนัสพิเศษ 14,153,200.00 25,716,489.75 27,537,789.75 12,331,900.00
เงินให้กู้พิเศษ 153,237,970.26 64,050,362.67 61,857,689.31 155,430,643.62

รวม 5,473,623,330.92 4,069,455,123.20 3,927,647,564.97 5,615,430,889.15

AW-���������������������-2562-01.indd   168 7/2/2563   10:32:52



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

 : 169

 5.5.5 การลงทุนภายนอก (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี ถอน/คืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ฝากในสหกรณ์อื่น 1,641,752,917.80 1,049,147,427.71 1,002,934,306.91 1,687,966,038.60

ให้สหกรณ์อื่นกู้ 3,215,326,067.61 2,330,000,000.00 1,292,352,572.61 4,252,973,495.00

เงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น 5,044,629,157.39 1,230,000,000.00 1,040,878,569.61 5,233,750,587.78

รวม 9,901,708,142.80 4,609,147,427.71 3,336,165,449.13 11,174,690,121.38

 5.5.6 ทุนอื่น ๆ ของสหกรณ์ (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี จ่ายระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 0.00 0.00 0.00  0.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 8,521,228.68 0.00 2,665,557.17 5,855,671.51

ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 1,190,252.73 0.00 1,190,252.73  0.00

ทุนช่วยเหลือผู้ค�้า (ส่วนสหกรณ์) 9,417,081.18 892,035.65 1,441,229.12 8,867,887.71

รวม 19,128,562.59 892,035.65 5,297,039.02 14,723,559.22

 รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

 1. สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 330,500.00 บาท
 2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 1,109,000.00 บาท

 3. สวัสดิการสมาชิกโสด 15,000.00 บาท
 4. สวัสดิการมงคลสมรส 47,000.00 บาท
 5. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 82,000.00 บาท

 6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 140,816.17 บาท
  (ส่ง กรรมการ, ผู้ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ ไปสัมมนา กับ หน่วยงานอื่น)

 7. เงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ 512,621.00 บาท
 8. อุทกภัย – วาตภัย 24,000.00 บาท
 9. ทุนการศึกษาบุตร 404,620.00 บาท

   รวม 2,665,557.17 บาท

 5.5.7 รายได้

 ปี 2561 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น  810.98 ล้านบาท แยกเป็น
ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 309.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.18 ของรายได้ทั้งหมด

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้

และฝากสหกรณ์อื่น  271.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของรายได้ทั้งหมด
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 19.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี 0.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้ทั้งหมด
รายได้จากการลงทุนภายนอก 207.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้อื่น ๆ    1.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของรายได้ทั้งหมด
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 5.5.8 รายจ่าย
 ปี 2561 สหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 474.96 ล้านบาท แยกเป็น

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากและการลงทุน 387.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.80 ของรายได้ทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 54.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของรายได้ทั้งหมด

หนี้สงสัยจะสูญ

 - ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 12.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.56 ของรายได้ทั้งหมด
หนี้สงสัยจะสูญ

 - ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 20.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.55 ของรายได้ทั้งหมด

 5.5.9 ก�าไร 

 ในปี 2561 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 336,023,547.88 ล้านบาท สูงกว่าปี 2560 จ�านวน 92,092,763.80 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.75 ต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 14,222,854.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.42

 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอว่า จัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561 นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังต่อไปนี้

รายการ

การจัดสรรปี 2560 เสนอ การจัดสรรปี 2561

จ�านวนเงิน  
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�านวนเงิน 
(บาท)

คิดเป็น 
ร้อยละ

1. ทุนส�ารองตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 25,516,703.97 10.46 33,602,354.,79 10.00

2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1    
   ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตราร้อยละ 6 197,880,521.40 81.12 273,908,167.90 81.51

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราร้อยละ 10 16,603,354.96 6.81 20,924,945.69 6.23

5. เงินโบนัส

   5.1 กรรมการด�าเนินการ 15 คน คนละ 150,000 บาท 600,000.00 0.25 2,250,000.00 0.67

   5.2 เจ้าหน้าที่ 22 คน คนละ 4 เดือน 3,300,203.75 1.35 3,501,020.00 1.04

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 307,059.50 0.09

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00

9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 0.00 0.00 1,500,000 0.45

243,930,784.08 100.00 336,023,547.88 100.00
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การจัดสรรก�าไรสุทธิตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 37

1. จัดสรรคืนสมาชิก ร้อยละ 87.74 ของก�าไรสุทธิ
 1.1 เงินปันผล (81.51%) 273,908,167.90 บาท
 1.2 เงินเฉลี่ยคืน (6.23%) 20,924,945.69 บาท
  รวม 294,833,113.59 บาท
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 0.54 ของก�าไรสุทธิ
 2.1 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.09%) 307,059.50 บาท
 2.2 ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (0.45%) 1,500,000.00 บาท
 2.3 ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ (0.00%) 0.00 บาท
  รวม 1,807,059.50 บาท
3. เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ร้อยละ 10.00 ของก�าไรสุทธิ
 3.1 ทุนส�ารอง (10.00%) 33,602,354.79 บาท
 3.2 ทุนรักษาระดับเงินปันผล (0.00%) 0.00 บาท
  รวม 33,602,354.79 บาท
4. เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.05 ของก�าไรสุทธิ
 4.1 กรรมการด�าเนินการ (0.67%) 2,850,000.00 บาท
 4.2 เจ้าหน้าที่ (1.04%) 3,501,020.00 บาท
  รวม 5,751,020.00 บาท
5. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.01 ของก�าไรสุทธิ 30,000.00 บาท
 รวมทั้งสิ้น 336,023,547.88 บาท

 นางสุคนธมาลย์ วางขุนทด สมาชิกเลขที่ 4952 กล่าวว่า เนื่องจากว่าทุก ๆ ปี เราจะต้องมานั่งพูดกันว่า
ปีนี้เราจะให้กรรมการเท่าไรดี พอย้อนกลับไปปีก่อนหน้านี้ ได้คนละ 20,000 บาท และปีที่ผ่านมาได้ 40,000 บาท  
ซึ่งเท่ากับ 0.25% ของเงินก�าไรสุทธิ จ�าตัวเลข 0.25% ของก�าไรสุทธิ พอย้อนกลับไปในอดีตมันก็จะมีตัวเลข 0.2 0.1 
เป็นตัวเลขจุกจิกมากเลย ตัวเราเองก็มองว่า 0.25 เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ พอย้อนกลับมาดูก�าไรสุทธิของปี 60 กับปี 61 
เมื่อปี 60 เราบอกว่าก�าไรสุทธิแค่ 243.93 จริง ๆ  แล้วมันจะต้องบวกกลับอีก 79 ล้าน เพราะเราไปเสียเงินเรื่องส�ารอง
หนี้สูญ เพราะฉะนั้นจะบอกว่าปีนี้เก่งกว่าปีที่แล้วตั้ง 92 ล้าน ตัวเราเองก็ว่าไม่ใช่ คิดว่าใช่ไหมคะ ลองบวกกลับไปปีที่
แล้วได้ก�าไรตั้ง 347 ล้าน เก่งกว่าปีนี้ 7 ล้านด้วยซ�้าไป ปีนี้ได้ 336 ล้าน อย่าคิดว่าเก่ง เพราะฉะนั้น 150,000 บาท  
ต่อคน ก็มองว่าอนุมัติไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น ก็มองว่า 0.25 น่าสนใจ ก็น�า 0.25 ไปคูณ 336.02 ได้เงินออกมา  
840,000 บาท เฉลี่ยออกมาต่อคน 15 คน ตกคนละ 56,000 บาท ขอเสนอ 56,000 บาท 

 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า ในเรื่องของโบนัสเราก็จะมาโหวตกัน 
ทุกปีและก็จะมีปัญหากันทุกปี แล้วเราก็จะบอกว่าถ้าคุณท�าได้ปันผลเราเพิ่มขึ้น เงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นเราก็จะให้
โบนัสคุณเพิ่มขึ้น 2 ปีที่ผ่านมาเราหักโบนัสเหลือ 2 หมื่น 4 หมื่น เนื่องจากว่าเราโดนตัดหนี้สูญ 70 กว่าล้านต่อปี 
ท�าให้เราเหลือปันผล 4% กว่าไม่ถึง 5% นั่นก็คือกระแสของสมาชิกว่าคุณท�าให้เงินในกระเป๋าฉันน้อยลงคุณก็เอาไป
น้อย ๆ แต่ปีนี้เราได้ 6% เราพึงพอใจ แต่ว่าจะให้ 150,000 บาท ซึ่งมันจะเพิ่ม 3 เท่า 4 เท่า เราก็ขอว่า อยากให ้
ก�าลังใจคุณให้ได้หยิบเงินแสน ขอเสนอให้โบนัสกรรมการ 100,000 บาท ด้วยเหตุผลว่าถึงจะก�าไรน้อยลงแต่เราต้อง 
รับทราบว่าสถานการณ์ดอกเบี้ยปีนี้มันลดลงการบริหารเงินมันไม่ง่าย ดอกเบี้ยมันลดลงในแต่ละจุดท�าให้ดอกเบี้ย
เราลดลง ก็เอาเป็นว่าให้ก�าลังใจกรรมการที่ 100,000 บาท นะคะ
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 นางวรรณี ช้างเนียม สมาชิกเลขที่ 7616 กล่าวว่า การท�างานของคณะกรรมการที่ผ่านมาที่เราให้

โบนัส 2 หมื่น มันมีที่มาที่ไปเนื่องจากว่ามันมีหนี้สูญและตัดหนี้สูญออกไป การตัดหนี้สูญมันเป็นผลจากอะไรคะ ก็เป็น

ผลจากการท�างานของคณะกรรมการของชุดที่ผ่าน ๆ มา แล้วก็มีผลท�าให้ปันผลเราเหลือ 4 นิดนิด ดังนี้เราจึงให้

โบนัสสูงไม่ได้มันมีเหตุผล แต่ส�าหรับปีนี้ ดิฉันอยากจะพูดว่า ดิฉันเองติดตามการท�างานของคณะกรรมการชุดนี้

มาตลอด เพราะดิฉันเองมีนิสัยส่วนตัวสนใจในเรื่องงานสหกรณ์เป็นพิเศษ ดิฉันเห็นว่าคณะกรรมการชุดนี้ ท�างานด้วย

ความยากล�าบาก การบริหารเงิน 17,000 ล้าน ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วยังมานั่งติดตามเงิน 250 ล้านให้เรา  

ไปขึ้นโรงขึ้นศาล บริหารหนี้เสียหนี้สูญเรื่องฌาปนกิจเยอะแยะ เขาท�าก�าไรให้เราถึง 6% ดิฉันว่ามันก็เป็นผล

ประโยชน์ให้เรากลับคืนมา ดิฉันชอบความเป็นธรรม ใครท�าไม่ดีดิฉันไม่เห็นด้วยเลยแต่ถ้าใครท�าดี ถึงแม้คณะกรรมการ

ชุดนี้ ดิฉันจะตะขิดตะขวงใจนิดนิดว่ามีบ้างคนคอยถ่วง แต่เอาในเมื่อภาพรวมปันผลได้ก�าไรถึง 6% ดิฉันพอใจ โบนัส

แสนกว่ามันเรื่องเล็กส�าหรับดิฉัน เงินไม่ได้มากเลยคะ ส�าหรับความสามารถบริหารเงินขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้น

ตัวดิฉันเองอยากจะให้ความเป็นธรรมกับคณะกรรมการเขาบ้าง เพราะอีกหน่อยจะไม่มีใครอยากจะมาเป็นกรรมการ 

สุดท้ายดิฉันเห็นด้วยกับการเสนอโบนัสกรรมการ 100,000 บาท คะ

 นางสาวจารุวรรณ เทพเจษฎาภูเบนทร์ สมาชิกเลขที่ 9512 กล่าวว่า ก็ใช้หลักความเป็นธรรมเหมือนกัน

นะคะ ไม่ได้มองว่าได้มากได้น้อย แต่ที่ดูจากงบมันไม่ได้ผลก�าไรขึ้นมาจากการบริหารจัดการ แต่มันเกิดจากที่เราตัด

เงินหนี้สูญมันหมดไปแล้วไงคะ มาปีนี้ตัวนี้ไม่มี เราก็ต้องได้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าตามหนี้มาได้ต่างหากอันนั้นจะให้ 

150,000 เลยคะ ที่เป็นกรรมการก็คือสมาชิกคุณก็ได้เงินปันผลได้อะไรเหมือนสมาชิกคนอื่น ๆ  แล้วอีกอย่างเวลาไป

ท�าอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหลายเต็มจ�านวนเหมือนกัน เพราะสิ่งที่เคยถามและไม่ได้ค�าตอบก็คือ 

ไปที่เกาะสมุยไปตามเรื่องที่ดิน ถ้าไม่จริงอันนี้แย้งได้นะคะ คือต่อท่าน 5 หมื่น ซึ่งปกติแล้วเดินทางไปเกาะสมุยไม่ถึง

นะคะ ฟังมาว่าไป 3 ท่าน ไปแล้วก็ยังขายไม่ได้ด้วย ค่าใช้จ่ายตัวนี้ก็ถูกลด รายได้เราก็ถูกลดไปด้วยเหมือนกันคะ 

แล้วกลับมาก็ไม่ได้อะไร แล้วก็มีกรรมการเราไปขึ้นศาลก็จะมีคนที่ไปเป็นก�าลังใจก็คือสมาชิกที่เกษียณไม่ได้เบิกค่า

ใช้จ่ายอะไรเลย แต่กรรมการที่ไปก็เบิกค่าพาหนะ นะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ทุกอย่างไม่ได้มาท�าให้เฉย ๆ ก็อยากรู้

เหมือนกันว่าได้โบนัสน้อยจะไม่มีใครมาเป็นกรรมการก็จะรอดูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นให้เท่าพี่คนแรกคะถือว่ายังไม่เจอ 

เรื่องทุจริตเหมือนรุ่นก่อน ๆ ก็คือให้ 50,000 บาทคะ

 เลขานุการ กล่าวว่า ตัวอื่นผมไม่ชี้แจงนะ เป็นสิทธิดุลยพินิจของสมาชิก ถ้าสมาชิกติดตามการ

ด�าเนินงานสหกรณ์นะ ก็คงจะรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไร แต่ที่ผมรับไม่ได้คือข้อมูลที่ไปเกาะสมุย ผมถามว่า ถ้ามันไม่เกิด

จากผู้กระท�าผิดพวกเราต้องเสียค่าใช้จ่ายบากหน้าไปท�าไมนั้นประการที่ 1 ประการที่ 2 ถามว่า ณ วันนี้ที่ยังขายไม่ได้

ท่านรู้ไหมว่าเขาไปท�าอะไรกันไว้ ท่านเคยกลับไปถามกรรมการชุดที่ 40 ไหม ว่าท�าไมไม่บังคับจ�านองให้เป็นชื่อของ

สหกรณ์ท�าไมไปยึดวิธีการกระบวนการวิธีปกติ ชื่อมันก็ยังเป็นของนายปณัฐพสุ ที่หนีไปอยู่ประเทศเขมรหรือลาวไป

แล้ว กระบวนการมันยิ่งยากขึ้นไปอีกไหม ท�าไมต้องไป 2 รอบ 3 รอบ คืออะไรไม่ว่า แต่ส่วนที่ผมท�าคดี เพื่อให้

สมาชิกได้เงินคือหรือสิทธิการให้คืนทั้งหมด ใช้จ่ายเท่าไรเดี๋ยวให้พี่โย่งตอบ ครับ เพราะว่ามีใบเสร็จทั้งหมด ไม่มีการ

โกหก ไม่มีไปกินหรูหรา ผมท�างานเพื่อสมาชิกทั้งหมด เพราะฉะนั้นท่านได้ข้อมูลอะไรไป มาตอบมาถาม บางครั้งไม่

อยากตอบ เพราะอะไร เพราะอีกฝ่ายพยายามจะสร้างประเด็น ผมก็อยากให้มันจบเพราะไม่ใช่สาระที่จะมานั่งเถียง 

ประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อไรเราจะขายที่แปลงนี้ได้มากกว่า เรื่องค่าใช้จ่ายที่ไปเกาะสมุยฝากท่านรองสุรศักดิ์ ชี้แจงนิดหนึ่ง

ครับ
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 นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย  รองประธานกรรมการ (เงินกู้ฯ) กล่าวว่า ผมจะชี้แจงสั้น ๆ  ที่สมาชิกบอกว่า

ไปเกาะสมุย กรรมการ 1 ท่าน ใช้ 50,000 บาท เป็นข้อมูลที่ผิดพลาด เราไปครับมีผมไป ท่านขจรวัชร์ไป ท่านประธาน

ไป เราไปพร้อมกับต�ารวจอีก 3 นายครับ ผู้บัญชาการนครบาลครับ สารวัตร สน.บางนา และพนักงานสอบสวน 

สน.บางนา ทั้งหมด 6 คน ค่าตั๋วเครื่องบินก็ 6 หมื่นกว่าบาทแล้วครับ ไปเราก็กินกันอย่างประหยัด ข้าวราดแกง  

ท่านไปดูได้เลยงบรับรองที่ใช้จ่ายจริง ๆ 2 หมื่นกว่าบาท มันไปหนักตรงค่าเครื่องบิน ไปอยู่นั้นถึง 2 วัน ไปท�าภารกิจ 

ต�ารวจเขาก็ไปเก็บหลักฐานที่ส�านักงานที่ดิน เขาก็มีหมายไปแจ้งส�านักงานที่ดินก่อนว่าเขาจะมาสอบ ส่วนกรรมการที่

ไปก็ต้องไปที่กรมบังคับคดี เราก็ต้องไปเปลี่ยนผู้แทนโจทก์เพราะอดีตกรรมการที่เป็นทนายท่านแจ้งจะไม่ท�าแล้ว 

เปลี่ยนเป็นท่านประธานและหรือผม ส่วนขจรวัชร์ ก็ต้องไปประสานงานกับต�ารวจ 3 นายที่ส�านักงานที่ 25 วันครับ 

ผมกราบเรียนท่านครับ ผมไม่ได้ล�้าเลิกบุญคุณผมต้องทิ้งแม่ผมอายุ 97 ไป 2 วัน ผมเป็นคนดูแลแม่ผม ผมถือว่า 

ผมเป็นลูกที่มีบุญ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ แล้วที่ท่านสมาชิกบอก ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรครับก็อยู่ที่ท่านพิจารณา  

ท่านจะเทียบเคียงดอกเบี้ยในปีที่ผ่านมา เราลงดอกเบี้ยให้สมาชิกที่เข้าโครงการ ดอกเบี้ยเรามีตั้งแต่ร้อยละ 5, 5.3 

4.5 และ 6 สามัญ 6% ได้เงินเฉลี่ยคืน ก็ต้องกราบเรียนความเป็นมาของรายได้ครับ ผมเป็นคนค่อนข้างที่ตรงไป 

ตรงมา ผมรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ขอเรียนชี้แจงไว้เท่านี้ก่อนครับ

 นายวิทยา อนุวงศ์อนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า เรื่องโบนัส ผมเข้าใจครับ ทุกปีที่ผ่านมา

ตั้งแต่เกิดเรื่อง 250 ล้าน สมาชิกส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ตัดสิน ปีที่แล้วน้องที่นั่งข้าง ๆ ก็บอกว่าความจริงน่าจะก�าหนด

เป็นเปอร์เซ็นต์เลย แต่ผมไปดูข้อบังคับมันก�าหนดไว้แล้ว ว่าส�าหรับโบนัสพนักงาน และกรรมการไม่เกิน 10% ของ

ก�าไรสุทธิ ผมก็มานั่งดูว่าคณะกรรมการถ้ามองในแง่ความเป็นธรรมกรรมการบริหารงานในปริมาณเงินหมื่นกว่าล้าน

คนที่เป็นกรรมการผลตอบแทนถามว่ามันเยอะไหม มันก็ไม่เยอะ แต่ความรู้สึกสมาชิกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้น

ผมเห็นด้วยกับคุณสิริลักษณ์ ว่า โบนัสควรจะให้พอสมควรกับผลงานที่ด�าเนินการมา 100,000 บาท ส่วนที่จะเห็นว่า

เป็นกี่หมื่นก็ตามผมให้ความเคารพในความเห็นท่านสมาชิกเหล่านั้น เท่าที่ติดตามผลงานมา ที่ไปด�าเนินการฟ้องคดี

ต่าง ๆ ถ้ากรรมการไม่ด�าเนินการ ผมว่าคดีไม่ด�าเนินมาถึงขนาดนี้ 100,000 บาทน่าจะเหมาะสมกับกรรมการชุดนี้

ครับ

 ประธานกรรมการ กล่าวว่า มี 2 ญัตติ ครับ ญัตติแรกคือ 100,000 บาท ญัตติที่ 2 คือ 0.25% คือ

ประมาณห้าหมื่นกว่าบาท 

   ญัตติที่ 1 โบนัสกรรมการ จ�านวน 100,000 บาท ยกมือครับ

    - สมาชิกออกเสียง 69 คน

   ญัตติที่ 2 โบนัสกรรมการ 0.25% ประมาณ 56,000 บาท ยกมือครับ

    - สมาชิกออกเสียง 23 คน

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

  1. อนุมัติเงินจัดสรรก�าไรสุทธิ ตามรายการที่ 1 ถึง 4 , 5.2 และรายการที่ 6 ถึง 9 ตามที่เสนอ

  2. ให้แก้ไขรายการที่ 5.1 จ่ายโบนัสกรรมการด�าเนินการ 15 คน คนละ 100,000 บาท 

  3. ให้น�าคงเหลือจากการจัดสรรโบนัสกรรมการ จ�านวน 750,000 บาท เข้าเป็นทุนส�ารองของ 

   สหกรณ์ตามตารางต่อไปนี้
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174 :

รายการ

การจัดสรรปี 2560 เสนอ การจัดสรรปี 2561

จ�านวนเงิน  
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�านวนเงิน  
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

1. ทุนส�ารองตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 25,516,703.97 10.46 34,352,354.79 10.22

2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1  
   ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตราร้อยละ 6 197,880,521.40 81.12 273,908,167.90 81.51

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราร้อยละ 10 16,603,354.96 6.81 20,924,945.69 6.23

5. เงินโบนัส

   5.1 กรรมการด�าเนินการ 15 คน คนละ 100,000 บาท 600,000.00 0.25 1,500,000.00 0.45

   5.2 เจ้าหน้าที่ 22 คน คนละ 4 เดือน 3,300,203.75 1.35 3,501,020.00 1.04

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.00 0.00 0.00 0.00

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 307,059.50 0.09

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00

9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 0.00 0.00 1,500,000 0.45

243,930,784.08 100.00 336,023,547.88 100.00

5.6 การอนุมัติตัดหนี้สูญ

 เลขานุการ รายงานว่า ผลการด�าเนินงานของ สอ.กปน. ประจ�าปี 2561 ไม่มีการอนุมัติ ตัดหนี้สูญ

มติที่ประชุม  อนุมัติตามที่เสนอ
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5.7 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562

 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอ ประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้ 

804.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 464.60 ล้านบาท ประมาณการก�าไร 340.34 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 

2561 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2562

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 297,000,000.00 310,734,240.50 311,000,000.00 เงินกู้ 5,830 ล้านบาท / 5.6%

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ 229,622,859.73 187,413,414.31 225,775,859.86 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.25% - 4.50%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น  54,788,027.26   84,273,096.51   71,371,678.08  เงินฝากที่สหกรณ์อื่นกู้ 1,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.00

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญา  137,235,312.41   154,496,187.61   135,672,311.56  พันธบัตรรัฐบาล 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.25

ใช้เงิน และหุ้นกู้ 

เงินปันผลหุ้น ชสอ.  58,000,000.00   53,000,000.00   55,000,000.00  เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.5%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร  300,000.00   439,728.31   320,000.00   320,000

รายได้อื่น ๆ  600,000.00   20,627,992.57   5,799,752.00  เงินเฉลี่ยคืน ชสอ./ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าปรับ/ 

      อื่น ๆ

รวมรายได้ทั้งสิ้น  777,546,199.40   810,984,659.84   804,939,601.50   804,939,601.50

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก  288,855,811.83   287,666,936.03   286,386,548.05  ยอดเงินฝาก 8,280 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.46

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น  13,786,041.64   10,256,688.07   7,117,500.00  ยอดเงินฝาก 219 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน  89,874,164.38   89,748,430.27   95,416,153.42  ยอดเงินกู้ 3,999 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.65

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ชุมนุมสหกรณ์  -   - 

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด   

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ  63,229,487.88   54,004,161.28  76,134,752.00 งบประมาณรายจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  455,745,505.73   441,676,215.65   464,599,953.47   

ก�าไรก่อนหักส�ารองหนี้สูญ  321,800,693.67   369,308,444.19   340,339,648.03   

หัก หนี้สงสัยจะสูญ  -   33,284,896.31   -   

ก�าไรจากการด�าเนินการ  321,800,693.67   336,023,547.88   340,339,648.03  

รายการ
ปี 2561 ปี 2562

หมายเหตุ
ประมาณการ รับ - จ่าย ณ 31

ธันวาคม 2560
ประมาณการ

(บาท)
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2561

ประมาณการ
จ่ายจริง 

31 ธันวาคม 2561
ปี 2562

ประมาณการ

1. หมวดเงินเดือน    
 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 12,133,900.00 10,651,740.00 13,562,520.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา 10,696,080 บาท (891,340×12) 
      บวกตั้งเพิ่ม 7.50%=803,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,499,080 บาท
      -ลูกจ้าง1อัตรา (16,085×12) 193,020 บาท
      -ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (20,000×12) 240,000 บาท
      -สรรหาเจ้าหน้าทีใ่หม่ตามผังโครงสร้างจ�านวน  2 อตัรา  386,020   บาท 
       386,020 บาท (16,085×2×12)
      -ผู้จัดการ 1,244,400.00 บาท (103,700×12)
 รวมหมวดเงินเดือน 12,133,900.00 10,651,740.00 13,562,520.00  
2. หมวดค่าตอบแทน    
 2.1 ค่าล่วงเวลา 400,000.00 367,318.75 600,000.00 ส�าหรับการปฏิบัติงานที่จ�าเป็นและเร่งด่วน/รองรับโปรแกรมระบบใหม่
      เบี้ยประชุมกรรมการด�าเนินการ,อ�านวยการ,กรรมการชุดต่าง ๆ
      -คณะกรรมการด�าเนินการ (16×30×700)+(4×14×700)=375,200 บาท
      -คณะกรรมการอ�านวยการ (8×20×700)=112,000 บาท
      -คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดิการ (7×45×700)=220,500 บาท
      -คณะกรรมการการศึกษา (9×14×700)=88,200 บาท
      -คณะอนุกรรมการเงินลงทุน (8×14×700)=78,400 บาท
      -คณะอนุกรรมการบริหาร (6×17×700)=71,400 บาท
      -คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาและเทคโนโลยี (7×20×700)=98,000 บาท
      -คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและติดตามหนี้ (5×12×700)
       =42,000 บาท
      -ผู้ตรวจสอบกิจการประชุมปกติ (4×14×700)=39,200 บาท
      -ผู้ตรวจสอบภายใน (4×48×700)=134,400 บาท
      รวมเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ =1,259,300.00 บาท
      -การประชุมวาระพิเศษ/กรณีเร่งด่วน =175,100 บาท
       (สาธารณภัย/ประชุมใหญ่/ทุนการศึกษา/จัดซื้อครุภัณฑ์/
       ท�าลายเอกสาร/ตรวจรับครุภัณฑ์/อื่น ๆ)
  2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 200,000.00 200,000.00 250,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2.4 ค่าพาหนะเหมาจ่ายต่อเดือน 1,500,000.00 1,326,000.00 2,100,000.00 ค่าพาหนะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
      -ที่ปรึกษา (3×12×5,000)=180,000 บาท
      -ประธาน, เหรัญญิก (2×12×14,000)=336,000 บาท
      -รองประธาน 4 ท่าน (4×12×10,000)=480,000 บาท
      -เลขานุการ (12×12,000)=144,000 บาท
      -กรรมการอื่น (8×12×5,000)=480,000 บาท
      -ผู้ตรวจสอบ (4×12×5,000)=240,000 บาท
      -ผู้ตรวจสอบภายใน (4×12×5,000)=240,000 บาท
  2.5 ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 36,000.00 25,700.00 45,000.00 จ�านวน 3 คน คนละ 200 บาทต่อวัน (60 วัน)
 2.6 เงินชดเชยส�าหรับเจ้าหน้าที่   1,450,000.00 ปี 2562 สอ.กปน.มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย
  เกษียณอายุ    1. เงินชดเชยตาม พ.ร.บ. 400 วัน=1,246,668 บาท
      2. เงินเดือน 45 วันสุดท้ายกรณีไม่ใช้สิทธิ์ลาพักผ่อน=140,250.15 บาท
      3. ของที่ระลึกจนท.เกษียณโดยเปิดบัญชี อพ. 08=50,000 บาท
 2.7 ค่าของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ 15,000.00 15,000.00 -
  ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

 รวมหมวดเงินเดือน 12,133,900.00 10,651,740.00 13,562,520.00
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 (ต่อ)

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2561

ประมาณการ
จ่ายจริง 

31 ธันวาคม 2561
ปี 2562

ประมาณการ

3. หมวดค่าใช้สอย    
 3.1 ค่ารับรอง 400,000.00 381,766.62 400,000.00 อาหารและเครื่องดื่มรับรองในการประชุมกรรมการคณะต่าง ๆ
      -รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่สหกรณ์
 3.2 บ�าเหน็จสมาชิกเกษียณ 435,000.00 425,000.00 415,000.00 สมาชิกเกษียณในปี 2562 (จ�านวน 83 คน คนละ 5,000 บาท)
 3.3 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 6,660,000.00 6,542,000.00 7,024,000.00 -ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป (1,400×4,000=5,600,000)
      (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 2-5265 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2521)
    -  ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปถึง 40 ปี  

      (712×2,000=1,424,000)
      (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 5268-7495 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2526)
 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 450,000.00 691,305.75 500,000.00 ค่าช่วยเหลือบุตร,ค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาลและค่าตรวจ 

      สุขภาพประจ�าปี
 3.5 ค่าเครื่องแบบ 175,000.00 154,000.00 309,000.00 -เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ 24 คน (8,500×24) 240,000 บาท
      -เจ้าหน้าที่สรรหาใหม่ 2 คน (8500×2)17,000 บาท
      -กรรมการและที่ปรึกษา 18 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน
      (4,000×22)=88,000 บาท
 3.6 ค่าพาหนะและอาหาร 13,800,000.00 13,046,000.00 13,800,000.00 สมาชิกจ�านวน 6,900 คน คนละ 2,000 บาท
  ในวันประชุมใหญ่ 
 3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,150,000.00 893,431.08 1,150,000.00 -เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่และจัดท�าหนังสือรายงาน 

      กิจการประจ�าปีเป็นการนับคะแนนแบบกากบาทนับโดยนักศึกษา 
      เป็นเงิน 1,000,000 บาท
      -เป็นค่าของรางวัลส�าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นเงิน  

      150,000 บาท
 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 54,876.50 50,000.00 ค่าซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ส�านักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์
 3.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 600,000.00 812,303.24 750,000.00 ส�าหรับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อนุกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบ
      กิจการที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ถ้าหาก สอ.กปน. จัดหารถตู้เพื่อใช ้

      ในการเดินทางแล้วจะไม่เบิกค่าพาหนะในหมวดนี้)
 3.10 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 300,000.00 116,217.80 300,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าข่าวสารของ สอ.กปน. โดยคณะกรรมการ 

      ด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก
      -ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 74,000 บาท, ค่าจัดท�าวารสาร
      2×7,000×14=196,000 บาท
      -ค่าจัดส่งวารสารให้สมาชิก 15,000 × 2=30,000 บาท
 3.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 120,000.00 158,381.18 150,000.00 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น เอกสารการ 

      ประชุมมีจ�านวนมาก
 3.12 ค่าสนับสนุนกิจการ กปน.    
  3.12.1 เงินสนับสนุนกิจการ กปน. 550,000.00 419,966.00 550,000.000  เงินสนับสนุน กปน. ประจ�าปี 
  3.12.2 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 300,000.00 300,000.00 300,000.00  บริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุของ กปน.
 3.13 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี     
  3.13.1 คดีทั่วไป 1,000,000.00 283,970.73 1,500,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดี
  3.13.2 คดีผู้ค้าสวนจตุจักร 2,000,000.00 606,151.54 2,000,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดีกับ สบ.ผจจ.
       -ค่าจ้างทนาย 2,400,000 บาท จ่ายแล้ว 800,000 บาท
       คงเหลือ 1,600,000 บาท
       -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะ, ค่าส่งค�าคู่ความ ฯลฯ เป็นเงิน
       400,000 บาท
 3.14 ค่าสาธารณูปการ 120,000.00 103,324.13 120,000.00 ค่าโทรศัพท์ส�าหรับติดต่อบุคคลภายนอกหน่วยงานและสมาชิก
 3.15 ค่าของที่ระลึก 100,000.00 100,000.00 150,000.00 ส�าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า
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ประมาณการ

 3.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000.00 173,071.00 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและส�ารองไว้เป็น
       ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เช่น ค่าส่งจดหมาย
       หนังสือพิมพ์เป็นต้น
 3.17 ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ 12,000.00 11,530.32 12,000.00 เป็นค่าประกันตู้นิรภัยและการประกันเงินสดระหว่าง สอ. กปน. กับธนาคาร 

 3.18 ค่าจัดท�ารายงานการประชุม 35,000.00 28,250.00 35,000.00 ค่าจดัพมิพ์รายงานการประชมุของคณะกรรมการต่าง ๆ  (140×250) 
 3.19 ค่าฝากเอกสาร 50,000.00 50,600.17 55,000.00 ค่าฝากเอกสารทีก่รงุเทพคลงัเอกสารเป็นรายเดอืน (4,000×12=48,000) 
       อื่น ๆ 7,000.-
 3.20 โครงการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้ 2,520,000.00 2,874,963.43 3,300,000.00 ส�าหรับจัดสัมมนา กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ อนุกรรมการ  

  แก่สมาชิก    เจ้าหน้าที่
       -ครั้งที่ 1/2562 ก�าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจ�านวน 60 คน 

       คนละ 3,000 บาท =180,000.00 บาท
       -ครั้งที่ 2/2562 น�าเสนอและประเมินผลการด�าเนินงานในปี 2562/
       จัดท�างบประมาณประจ�าปี 2563 จ�านวน 60 คน คนละ 3,000 บาท 
       เป็นเงิน 180,000.00 บาท
       สัมมนาสมาชิก
       -จัดสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด 4 รุ่น รุ่นละ 150 คน×3,000=1,800,000 บาท
       -จัดสัมมนาสมาชิกใน กทม. 1 รุ่น รุ่นละ 300 คน×1,200=360,000 บาท
       -จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2562 จ�านวน 100 คน×3,500 รวมของ 

       ที่ระลึก =400,000 บาท
       โครงการสมาชกิสมัพนัธ์เพือ่เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง สอ.กปน. 

       กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในธุรกิจสหกรณ์ =240,000 บาท
       โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้สมาชิกหลักสูตรผู้ตรวจกิจการและ
       ตัวแทนอื่นๆ ที่สนใจเป็นเงิน 80,000 บาท ส�ารองค่าใช้จ่าย 60,000 บาท
 3.21 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 70,000.00 69,105.00 100,000.00 -โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท
 3.22 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,220,000.00 1,159,759.98 1,265,000.00 เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (11,499,000×11%) 
       23 คน
 3.23 เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00 204,054.00 234,000.00 เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุน  

       (15,000×26×5%×12)
 3.24 เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,000.00 7,483.00 6,000.00 จ่ายตามพ.ร.บ.กองทุนเงินทดแทน (เงินค่าจ้างไม่เกินคนละ
       240,00×19+813,840×0.10%)
 3.25 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 3,450,000.00 3,264,000.00 5,520,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของสมาชิกทุกคน (6,900×500)
 3.26 กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 6,500,000.00 5,771,599.92 6,500,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
 3.27 เงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์ 30,000.00 20,000.00 30,000.00 เพื่อกิจกรรมหน่วยงาน/สาขา-ระดับฝ่ายของกปน.
 3.28 โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน   85,000.00 -เพื่อจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานทุกฝ่าย
  ตามแผนยุทธศาสตร์    -แผนการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562
       -แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/
       -แบบสรุปแผน/โครงการ
 3.29 ค่าปรับปรุงส�านักงาน   1,500,000.00 เพื่อขยายห้องส�านักงาน
 3.30 ทุนสาธารณประโยชน์   2,000,000.00 เพื่อการศึกษาบุตรสวัสดิการสมาชิกอบรมศึกษาดูงานและการกุศล
 3.31 ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์   30,000.00 ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
 3.32 ค่าบริการ Ipad   31,000.00 ค่าบริการ Ipad รายปีจ�านวน 24 เครื่องๆ ละ 1,200 บาท VAT ต่างหาก
  รวมหมวดค่าใช้สอย 42,517,000.00 38,733,453.76 50,371,000.00 
4. หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม    
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุน 300,000.00 100,410.00 600,000.00 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้,การฝากเงินกับสหกรณ์อื่นรวมทั้ง  

       การสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย
 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน 270,000.00 95,166.45 270,000.00 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อื่น
       (ค่าธรรมเนียมโอน, อากรเช็ค, ตราสารเช็ค)
  รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม 570,000.00 195,576.45 870,000.00 
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 (ต่อ)

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็นปี 2561
ประมาณการ

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 2561

ปี 2562
ประมาณการ

5.  หมวดค่าวัสด ุ   
 5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 195,240.44 200,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานสหกรณ์
       ของใช้ส�านักงาน เช่น แก้วน�้ารับรองสมาชิก ก้านคนกาแฟ แฟ้ม ผ้าเทป 

       ยาง ลวดเสียบกระดาษ ตรายาง ถุงขยะ ฯลฯ
 5.2 ค่าวัสดุของใช้ส�านักงาน 100,000.00 94,736.36 100,000.00 
   รวมหมวดค่าวัสดุ 300,000.00 289,976.80 300,000.00  

6. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา    
 6.1 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 50,000.00 50,000.00 200,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต่างจังหวัด
  รวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 50,000.00 50,000.00 200,000.00  

7. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)    
 7.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 188,953.14 200,000.00 วัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบ
 7.2 ค่าบ�ารุงรักษาระบบ 368,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์
 7.3 ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบพร้อมอุปกรณ์ 2,350,000.00 939,888.00 1,409,832.00 สัญญาปี 2561 ตั้ง 2,349,720 บาท จ่ายแล้ว 939,888 บาท
  (ค่าพัฒนาโปรแกรม)    คงเหลือ 1,409,832 บาท
 7.4 ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต    
  7.4.1 ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต    
   7.4.1.1 ส�าหรับHome 40,000.00 34,668.00 40,000.00 ส�าหรับภายในของสหกรณ์
        CATTelecom 50 Mbps/20 Mbps (1,500×12=18,000) ยงัไม่รวมVat7% 

        และTOT ToTPublicCompanyLimited 500 Mbps/2005Mbps  
        (1,200×12=14,400) ยังไม่รวม Vat7%
   7.4.1.2 ส�าหรับBusiness   71,000.00 ส�าหรับบริการสมาชิกสหกรณ์
        CATTelecom 100  Mbps/50 Mbps (5,490×12=65,880) ยังไม่รวมVat7% 

        (ส�าหรับBusiness)
  7.4.2 ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต   20,000.00 เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตแก่สมาชิกสหกรณ์
 7.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร ์ 422,000.00 363,026.92 360,000.00 ค่าเช่าส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน 30 เครื่อง และเครื่องปริ้นเตอร ์ 

       6 เครื่องตามสัญญาเช่าเป็นรายเดือนระยะเวลา 3 ปี
 7.6 การจัดอบรมพนักงานด้านระบบ IT 20,000.00 - 20,000.00 ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ สอ.กปน.
 7.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบระบบ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สอ.กปน.
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 7.8 ค่าลิขสิทธิ์ Software 50,000.00 48,440.00 60,000.00 ท�าให้ สอ.กปน. มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 7.9 ค่าอุปกรณ์บริการ WifiFi ให้สมาชิก 24,000.00 14,830.00 - ให้บริการ WiFi แก่สมาชิกที่มาติดต่อหรือท�าธุรกรรมกับสหกรณ์
  บริเวณสหกรณ์ 50 เมตร 
 7.10 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ 72,000.00 37,935.40 72,000.00 ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบ 2 คน คนละ 3,000 บาท
  ดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์
 7.11 ค่าย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์   50,000.00 ค่าบริการย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์จาก SERVER เก่าไป SERVER  

       ใหม่เพื่อป้องกัน
 7.12 ค่าเช่า WEB HOSTING   20,000.00 ความเสี่ยงที่เกิดจาก SERVER เก่าที่มีอายุการใช้งานค่าเช่า   

       WEB HOSTING เพื่อบริการเว็บไซต์
  รวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3,556,000.00 1,887,741.46 2,582,832.00
8. หมวดครุภัณฑ ์    
 8.1 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า   8,000.00 เครื่องคิดเลขจ�านวน 2 เครื่อง/ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายธุรการ
 8.2 เครื่องโทรสาร 22,000.00 17,990.00  เพื่อส�ารองไว้ฝ่ายการเงินและเงินลงทุน
 8.3 อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย BF 2000 30,000.00   เพื่อบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและป้องกันเหตุอันคาดไม่ถึงที่ 

       อาจจะเกิดขึ้น
 8.4 เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 30,000.00 70,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้าต่างฝ่ายธุรการและส่วนกลาง
 8.5 เครื่องสแกนนิ้ว   20,000.00 ส�าหรับบันทึกการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
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จ่ายจริง 

31 ธันวาคม 2561
ปี 2562

ประมาณการ

 8.6 โต๊ะท�างานประธาน   20,000.00 ทดแทนโต๊ะเก่าช�ารุด
 8.7 เครื่องพิมพ์เอกสาร   15,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าช�ารุดฝ่ายธุรการพิมพ์งาน
 8.8 เครื่องIPAD   396,000.00 เพื่อประกอบการประชุม 24 เครื่อง เครื่องละ 16,500 บาท
 8.9 SERVER    ทดแทนเครื่องเดิมปี 54
 8.10 อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม  240,000.00 100,000.00 อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุมในการประชุมคณะต่าง ๆ
   รวมหมวดครุภัณฑ์ 82,000.00 47,990.00 869,000.00  
   รวมงบประมาณรายจ่าย 62,659,900.00 54,764,797.22 74,634,752.00  
งบประมาณส�ารองกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน 3% ของ  1,500,000.00  1,500,000.00 ส�าหรับเป็นเงินส�ารองกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่อาจก�าหนดแผนล่วงหน้าได้
   งบประมาณรวม

    รวมทั้งสิ้น 64,159,900.00 54,764,797.22 76,134,752.00

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 ดังนี้
 1. ปรับแก้ตัวเลขประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอแก้ไข ดังนี้
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ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2562

รายการ
ปี 2561 ปี 2562

หมายเหตุ
ประมาณการ

(บาท)
รับ - จ่าย 

ณ 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการ

(บาท)

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 297,000,000.00  310,734,240.50   311,000,000.00  เงินกู้ 5,830 ล้านบาท / 5.6% 

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้  229,622,859.73   187,413,414.31   225,775,859.86  เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.25% - 4.50%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น  54,788,027.26   84,273,096.51   71,371,678.08  เงินฝากที่สหกรณ์อื่นกู้ 1,400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5.00

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล  137,235,312.41   154,496,187.61   135,672,311.56  พันธบัตรรัฐบาล 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้ 

เงินปันผลหุ้น ชสอ.  58,000,000.00   53,000,000.00   55,000,000.00  เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.5%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร  300,000.00   439,728.31   320,000.00   320,000

รายได้อื่น ๆ  600,000.00   20,627,992.57   5,799,752.00  เงินเฉลี่ยคืน ชสอ./ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าถ่ายเอกสาร/

      ค่าปรับ/อื่น ๆ

รวมรายได้ทั้งสิ้น  777,546,199.40   810,984,659.84   804,939,601.50   804,939,601.50

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก  288,855,811.83   287,666,936.03   286,386,548.05  ยอดเงินฝาก 8,280 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.46

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น  13,786,041.64   10,256,688.07   7,117,500.00  ยอดเงินฝาก 219 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.25

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน  89,874,164.38   89,748,430.27   95,416,153.42  ยอดเงินกู้ 3,999 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.65

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์  -   -    

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ  63,229,487.88   54,004,161.28   75,927,752.00  งบประมาณรายจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  455,745,505.73   441,676,215.65   464,599,953.47   

ก�าไรก่อนหักส�ารองหนี้สูญ  321,800,693.67   369,308,444.19   340,339,648.03   

หัก หนี้สงสัยจะสูญ  -   33,284,896.31   -   

ก�าไรจากการด�าเนินการ  321,800,693.67   336,023,547.88   340,339,648.03  
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2561

ประมาณการ
จ่ายจริง 

31 ธันวาคม 2561
ปี 2562
เสนอ

1. หมวดเงินเดือน    
  1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 12,133,900.00 10,651,740.00 13,562,520.00 13,562,520.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา 10,696,080 บาท (891,340×12)
         บวกตั้งเพิ่ม 7.50%=803,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,499,080 บาท
         -ลูกจ้าง 1 อัตรา (16,085×12) 193,020 บาท
         -ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย (20,000×12) 240,000 บาท
         -สรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ตามผังโครงสร้างจ�านวน 2 อัตรา 
          386,020 บาท (16,085×2×12)
         -ผู้จัดการ 1,244,400.00 บาท (103,700×12)
    รวมหมวดเงินเดือน 12,133,900.00 10,651,740.00 13,562,520.00 13,562,520.00  
2. หมวดค่าตอบแทน     
  2.1 ค่าล่วงเวลา 400,000.00 367,318.75 600,000.00 600,000.00 ส�าหรับการปฏิบัติงานที่จ�าเป็นและเร่งด่วน/รองรับ  

         โปรแกรมระบบใหม่
 2.2 ค่าเบี้ยประชุม 1,300,000.00 974,300.00 1,434,400.00 1,434,400.00 เบี้ยประชุมกรรมการด�าเนินการ, อ�านวยการ, กรรมการ
         ชุดต่าง ๆ
         -คณะกรรมการด�าเนินการ    

          (16×30×700)+(4×14×700)=375,200 บาท
         -คณะกรรมการอ�านวยการ (8×20×700)=112,000 บาท
         -คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดิการ (7×45×700)=220,500 บาท
         -คณะกรรมการการศึกษา (9×14×700)=88,200 บาท
         -คณะอนุกรรมการเงินลงทุน (8×14×700)=78,400 บาท
         -คณะอนุกรรมการบริหาร (6×17×700)=71,400 บาท
         -คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาและเทคโนโลยี   

          (7×20×700)=98,000 บาท
         -คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและติดตามหนี้ 
          (5×12×700)=42,000 บาท
         -ผู้ตรวจสอบกิจการประชุมปกติ (4×14×700)=39,200 บาท
         -ผู้ตรวจสอบภายใน (4×48×700)=134,400 บาท
         รวมเบี้ยประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
         =1,259,300.00 บาท
         -การประชุมวาระพิเศษ/กรณีเร่งด่วน =175,100 บาท
         (สาธารณภัย/ประชุมใหญ่/ทุนการศึกษา/จัดซื้อครุภัณฑ์/ 

         ท�าลายเอกสาร/ตรวจรับครุภัณฑ์/อื่น ๆ)
 2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 200,000.00 200,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 2.4 ค่าพาหนะเหมาจ่ายต่อเดือน 1,500,000.00 1,326,000.00 2,100,000.00 1,932,000.00 ค่าพาหนะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ
         -ที่ปรึกษา (3×12×5,000)=180,000 บาท
         -ประธาน, เหรัญญิก (2×12×12,000)=288,000 บาท
         -รองประธาน 4 ท่าน (4×12×8,000)=384,000 บาท
         -เลขานุการ (12×10,000)=120,000 บาท
         -กรรมการอื่น (8×12×5,000)=480,000 บาท
         -ผู้ตรวจสอบ (4×12×5,000)=240,000 บาท
         -ผู้ตรวจสอบภายใน (4×12×5,000)=240,000 บาท
 2.5 ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 36,000.00 25,700.00 45,000.00 45,000.00 จ�านวน 3 คน คนละ 200 บาทต่อวัน (60 วัน)
 2.6 เงินชดเชยส�าหรับเจ้าหน้าที่   1,450,000.00 1,450,000.00 ปี 2562 สอ.กปน. มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุหลักเกณฑ์
   เกษียณอายุ     การจ่ายเงินชดเชย
         1. เงินชดเชยตาม พ.ร.บ. 400 วัน =1,246,668 บาท
         2. เงินเดือน 45 วัน สุดท้ายกรณีไม่ใช้สิทธิ์ลาพักผ่อน
          =140,250.15 บาท
         3. ของที่ระลึกจนท.เกษียณโดยเปิดบัญชีอพ. 08=50,000 บาท
 2.7 ค่าของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ 15,000.00 15,000.00 - -
  ปฏิบัติงานครบ 25 ปี  

  รวมหมวดค่าตอบแทน 3,451,000.00 2,908,318.75 5,879,400.00 5,711,400.00  
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3. หมวดค่าใช้สอย     
 3.1 ค่ารับรอง 400,000.00 381,766.62 400,000.00 400,000.00 อาหารและเครื่องดื่มรับรองในการประชุมกรรมการ
         คณะต่าง  ๆ   รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน 

         ที่สหกรณ์
 3.2 บ�าเหน็จสมาชิกเกษียณ 435,000.00 425,000.00 415,000.00 415,000.00 สมาชิกเกษียณในปี 2562 (จ�านวน 83 คน คนละ 5,000 บาท)
 3.3 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 6,660,000.00 6,542,000.00 7,024,000.00 7,024,000.00 -ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป  

         (1,400×4,000=5,600,000)
         (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 2-5265 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 
         31 ธ.ค. 2521)
         -ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปถึง 40 ปี  

         (712×2,000=1,424,000)
         (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 5268-7495 เป็นสมาชิกก่อนวันที่   

         31 ธ.ค. 2526)
 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 450,000.00 691,305.75 500,000.00 500,000.00 ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล
         และค่าตรวจสุขภาพประจ�าปี
 3.5 ค่าเครื่องแบบ 175,000.00 154,000.00 309,000.00 270,000.00 -เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ 24 คน (7,000×24) 168,000 บาท
         -เจ้าหน้าที่สรรหาใหม่ 2 คน (7,000×2) 14,000 บาท
         -กรรมการและที่ปรึกษา 18 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน  

         (4,000×22)=88,000 บาท
 3.6 ค่าพาหนะและอาหาร 13,800,000.00 13,046,000.00 13,800,000.00 13,800,000.00 สมาชิกจ�านวน 6,900 คน คนละ 2,000 บาท
  ในวันประชุมใหญ่ 
 3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,150,000.00 893,431.08 1,150,000.00 1,150,000.00 -เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่และจัดท�าหนังสือ 

  ประจ�าปี      รายงานกิจการประจ�าปีเป็นการนับคะแนนแบบกากบาท 
         นับโดยนักศึกษาเป็นเงิน 1,000,000 บาท
         -เป็นค่าของรางวัลส�าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่
         เป็นเงิน 150,000 บาท
 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 54,876.50 50,000.00 50,000.00 ค่าซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ส�านักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์
 3.9 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 600,000.00 812,303.24 750,000.00 750,000.00 ส�าหรับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่อนุกรรมการที่ปรึกษาและ
         ผูต้รวจสอบกจิการทีไ่ปปฎบัิตงิานนอกสถานที ่ (ถ้าหาก สอ.กปน. 

         จัดหารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางแล้ว จะไม่เบิกค่าพาหนะ
         ในหมวดนี้)
 3.10 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 300,000.00 116,217.80 300,000.00 300,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าข่าวสารของ สอ.กปน. 
         โดยคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อ 

         ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก
         -ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 74,000 บาท, ค่าจัดท�า  

         วารสาร 2×7,000×14=196,000 บาท
         -ค่าจัดส่งวารสารให้สมาชิก 15,000×2=30,000 บาท
 3.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 168,723.55 150,000.00 150,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น
         เอกสารการประชุมมีจ�านวนมาก
 3.12 ค่าสนับสนุนกิจการ กปน.     
  3.12.1 เงินสนับสนุนกิจการ กปน. 550,000.00 419,966.00 550,000.00 550,000.00 เงินสนับสนุนกปน.ประจ�าปี
  3.12.2 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 บริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุของ กปน.
    กปน.
 3.13 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี     
  3.13.1 คดีทั่วไป 1,000,000.00 283,970.73 1,500,000.00 1,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดี
  3.13.2 คดีผู้ค้าสวนจตุจักร 2,000,000.00 606,151.54 2,000,000.00 2,000,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดีกับ สบ.ผจจ.
         -ค่าจ้างทนาย 2,400,000 บาท จ่ายแล้ว 800,000 บาท 
         คงเหลือ 1,600,000 บาท
         -ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นค่าพาหนะ, ค่าส่งค�าคู่ความ ฯลฯ 
         เป็นเงิน 400,000 บาท
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 3.14 ค่าสาธารณูปการ 120,000.00 103,324.13 120,000.00 120,000.00 ค่าโทรศัพท์ส�าหรับติดต่อบุคคลภายนอกหน่วยงาน  
        และสมาชิก
 3.15 ค่าของที่ระลึก 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000.00 ส�าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า
 3.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000.00 173,071.00 200,000.00 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
        และส�ารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

        เช่น ค่าส่งจดหมาย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
 3.17 ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ 12,000.00 11,530.32 12,000.00 12,000.00 เป็นค่าประกันตู้นิรภัยและการประกันเงินสดระหว่าง  

        สอ.กปน. กับธนาคาร
 3.18 ค่าจัดท�ารายงานการประชุม 35,000.00 28,250.00 35,000.00 35,000.00 ค่าจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 

        (140×250)
 3.19 ค่าฝากเอกสาร 50,000.00 50,600.17 55,000.00 55,000.00 ค่าฝากเอกสารที่กรุงเทพคลังเอกสารเป็นรายเดือน  

        (4,000×12=48,000) อื่น ๆ 7,000.-
 3.20 โครงการเผยแพร่วิชาการ 2,520,000.00 2,874,963.43 3,300,000.00 3,300,000.00 ส�าหรับจัดสัมมนากรรมการที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบ  

  และให้ความรู้แก่สมาชิก     อนุกรรมการเจ้าหน้าที่
        -ครั้งที่ 1/2562 ก�าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร 

         จ�านวน 60 คน คนละ 3,000 บาท =180,000.00 บาท
        -ครั้งที่ 2/2562 น�าเสนอและประเมินผลการด�าเนินงาน  

         ในปี 2562/จัดท�างบประมาณประจ�าปี 2563 จ�านวน 60 คน 
         คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000.00 บาท สัมมนาสมาชิก
        -จัดสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด 4 รุ่น รุ่นละ 150 คน×   

         3,000=1,800,000 บาท
        -จัดสัมมนาสมาชิกในกทม 1 รุ่น รุ่นละ 300 คน×1,200=360,000 บาท
        -จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2562 จ�านวน 100 คน×3,500 
         รวมของที่ระลึก =400,000 บาท 
        โครงการสมาชิกสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
        ระหว่าง สอ.กปน. กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในธุรกิจ 

        สหกรณ์ =240,000 บาท
        โครงการพเิศษอบรมให้ความรูส้มาชกิหลกัสูตรผู้ตรวจกจิการ 

        และตัวแทนอื่น ๆ ที่สนใจเป็นเงิน 80,000 บาท
        ส�ารองค่าใช้จ่าย 60,000 บาท
 3.21 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 70,000.00 69,105.00 100,000.00 100,000.00 -โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท
 3.22 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 1,220,000.00 1,159,759.98 1,265,000.00 1,265,000.00 เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (11,499,000×11%) 

        เงินเดือน 23 คน
 3.23 เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00 204,054.00 234,000.00 234,000.00 เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุน 

        (15,000×26×5%×12)
 3.24 เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,000.00 7,483.00 6,000.00 6,000.00 จ่ายตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน (เงินค่าจ้างไม่เกินคนละ  

        240,00×19+813,840×0.10%)
 3.25 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก 3,450,000.00 3,264,000.00 5,520,000.00 5,520,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของสมาชิกทุกคน (6,900×500)
 3.26 กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 6,500,000.00 5,771,599.92 6,500,000.00 6,500,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
 3.27 เงินบริจาคเพื่อการกุศล 30,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 เพื่อกิจกรรมหน่วยงาน/สาขา-ระดับฝ่ายของกปน.
  สาธารณประโยชน์
 3.28 โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน   85,000.00 85,000.00 -เพื่อจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานทุกฝ่าย
  ตามแผนยุทธศาสตร์     -แผนการปฏิบัติงานประจ�าปี 2562
        -แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย/
        -แบบสรุปแผน/โครงการ
 3.29 ค่าปรับปรุงส�านักงาน   1,500,000.00 1,500,000.00 เพื่อขยายห้องส�านักงาน
 3.30 ทุนสาธารณประโยชน์   2,000,000.00 2,000,000.00 เพื่อการศึกษาบุตรสวัสดิการสมาชิกอบรมศึกษาดูงาน
        และการกุศล
 3.31 ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์   30,000.00 30,000.00 ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
 3.32 ค่าบริการ Ipad   31,000.00 31,000.00 ค่าบริการ Ipad รายปีจ�านวน 24 เครื่อง เครื่องละ 1,200 บาท  

        VAT ต่างหาก
  รวมหมวดค่าใช้สอย 42,517,000.00 38,733,453.76 50,371,000.00 50,332,000.00
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4. หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม     
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุน 300,000.00 100,410.00 600,000.00 600,000.00 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้, การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น 

        รวมทั้งการสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย
 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน 270,000.00 95,166.45 270,000.00 270,000.00 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อื่น 

        (ค่าธรรมเนียมโอน, อากรเช็ค, ตราสารเช็ค)
 รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม 570,000.00 195,576.45 870,000.00 870,000.00  
5. หมวดค่าวัสด ุ    
 5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 195,240.44 200,000.00 200,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
        งานสหกรณ์
 5.2 ค่าวัสดุของใช้ส�านักงาน 100,000.00 94,736.36 100,000.00 100,000.00 ของใช้ส�านักงาน เช่น แก้วน�้ารับรองสมาชิก ก้านคนกาแฟ 

        แฟ้ม ผ้าเทป ยางลวดเสียบ กระดาษ ตรายาง ถุงขยะ ฯลฯ
 รวมหมวดค่าวัสดุ 300,000.00 289,976.80 300,000.00 300,000.00  

6. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา     
 6.1 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต่างจังหวัด
  รวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 50,000.00 50,000.00 200,000.00 200,000.00  
7. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     
 7.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 188,953.14 200,000.00 200,000.00 วัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และ  

        อุปกรณ์ส่วนควบ
 7.2 ค่าบ�ารุงรักษาระบบ 368,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์
 7.3 ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบ 2,350,000.00 939,888.00 1,409,832.00 1,409,832.00 สัญญาปี 2561 ตั้ง 2,349,720 บาท จ่ายแล้ว  

  พร้อมอุปกรณ์ (ค่าพัฒนาโปรแกรม)     939,888 บาท คงเหลือ 1,409,832 บาท
 7.4 ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต     
  7.4.1 ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต     
   7.4.1.1 ส�าหรับHome 40,000.00 34,668.00 40,000.00 40,000.00 ส�าหรับภายในของสหกรณ์
         CATTelecom 50 Mbps/20 Mbps (1,500×12=18,000) 
         ยังไม่รวม Vat7% และ TOT
         ToTPublicCompanyLimited 500 Mbps/2005 Mbps  

         (1,200*12=14,400) ยังไม่รวม Vat7%
   7.4.1.2 ส�าหรับBusiness   71,000.00 71,000.00 ส�าหรับบริการสมาชิกสหกรณ์
         CATTelecom100Mbps/50 Mbps (5,490×12=65,880) 
         ยังไม่รวม Vat7% (ส�าหรับBusiness)
  7.4.2 ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต   20,000.00 20,000.00 เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตแก่สมาชิก 

         สหกรณ์
 7.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 422,000.00 363,026.92 360,000.00 360,000.00 ค่าเช่าส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จ�านวน 30 เครื่องและ 

   และเครื่องปริ้นเตอร์     เครื่องปริ้นเตอร์ 6 เครื่อง ตามสัญญาเช่าเป็นรายเดือน 
         ระยะเวลา 3 ปี
 7.6 การจัดอบรมพนักงานด้านระบบ IT 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ สอ.กปน.
 7.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบระบบ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ     สอ.กปน.
 7.8 ค่าลิขสิทธิ์ Software 50,000.00 48,440.00 60,000.00 60,000.00 ท�าให้ สอ.กปน. มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง
         ตามกฎหมาย
 7.9 ค่าอุปกรณ์บริการ WifiFi ให้สมาชิก 24,000.00 14,830.00 - - ให้บริการ WiFi แก่สมาชิกที่มาติดต่อหรือท�าธุรกรรมกับ 

  บริเวณสหกรณ์ 50 เมตร     สหกรณ์
 7.10 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญดูแล 72,000.00 37,935.40 72,000.00 72,000.00 ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบ 2 คน คนละ 3,000 บาท
  โปรแกรมระบบสหกรณ์ 
 7.11 ค่าย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์   50,000.00 50,000.00 ค่าบริการย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์จาก SERVER เก่าไป 

         SERVER ใหม่เพื่อป้องกัน
         ความเสี่ยงที่เกิดจาก SERVER เก่าที่มีอายุการใช้งาน
 7.12 ค่าเช่า WEB HOSTING   20,000.00 20,000.00 ค่าเช่า WEB HOSTING เพื่อบริการเว็บไซต์
 รวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3,556,000.00 1,887,741.46 2,582,832.00 2,582,832.00

ปี 2562
อนุมัติ

AW-���������������������-2562-01.indd   185 7/2/2563   10:32:53



รายงานกิจการประจ�าปี 2562

186 :

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 (ต่อ)

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2561

ประมาณการ
จ่ายจริง 

31 ธันวาคม 2561
ปี 2562
เสนอ

8. หมวดครุภัณฑ ์   
  8.1 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า   8,000.00 8,000.00 เครื่องคิดเลขจ�านวน 2 เครื่อง/ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายธุรการ
 8.2 เครื่องโทรสาร 22,000.00 17,990.00   เพื่อส�ารองไว้ฝ่ายการเงินและเงินลงทุน
 8.3 อุปกรณ์ระงับอัคคีภัยBF2000 30,000.00    เพื่อบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยและป้องกัน
        เหตุอันคาดไม่ถึงที่อาจจะเกิดขึ้น
 8.4 เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 30,000.00 70,000.00 70,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้าต่างฝ่ายธุรการ และส่วนกลาง
 8.5 เครื่องสแกนนิ้ว   20,000.00 20,000.00 ส�าหรับบันทึกการมาปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 8.6 โต๊ะท�างานประธาน   20,000.00 20,000.00 ทดแทนโต๊ะเก่าช�ารุด
 8.7 เครื่องพิมพ์เอกสาร   15,000.00 15,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าช�ารุดฝ่ายธุรการพิมพ์งาน
 8.8 เครื่อง IPAD   396,000.00 396,000.00 เพื่อประกอบการประชุม 24 เครื่อง เครื่องละ 16,500 บาท
 8.9 SERVER   240,000.00 240,000.00 ทดแทนเครื่องเดิมปี 54
 8.10 อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุม   100,000.00 100,000.00 อุปกรณ์เครื่องเสียงในห้องประชุมในการประชุมคณะต่าง ๆ

  รวมหมวดครุภัณฑ์ 82,000.00 47,990.00 869,000.00 869,000.00  

  รวมงบประมาณรายจ่าย 62,659,900.00 54,764,797.22 74,634,752.00 74,427,752.00  

งบประมาณส�ารองกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน 3%   1,500,000.00  1,500,000.00 1,500,000.00 ส�าหรับเป็นเงินส�ารองกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่อาจก�าหนดแผน 
 ของงบประมาณรวม     ล่วงหน้าได้

  รวมทั้งสิ้น 64,159,900.00 54,764,797.22 76,134,752.00 75,927,752.00

ปี 2562
อนุมัติ

 5.8 วงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2562
 เลขานุการ เสนอว่า ก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือค�้าประกันในปี 2562 ซึ่งปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ก�าหนด

วงเงินกู้ยืมไว้ที่ 5,100 ล้านบาท ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอ

วงเงินการกู้ยืมเงิน หรือค�้าประกันของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�านวณ

วงเงินกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน เป็นจ�านวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวม กับ ทุนส�ารอง

 ในปีนี้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 4,669.07 ล้านบาท ทุนส�ารอง 538.88 ล้านบาท รวมเป็นเงินจ�านวน 
5,207.95 ล้านบาท จึงขอก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกันในปี 2562 เป็นเงินจ�านวน 6,500 ล้านบาท

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2562  

 จ�านวน 6,500,000,000.00 บาท (หกพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
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 5.9 ขออนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้อาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ ์

แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  

พ.ศ. 2558 มีข้อความส�าคัญดังนี้

ฯลฯ

 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

  (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือ อาวัล หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือ อาวัลโดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด

  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

  (4) บัตรเงินฝาก หรือ ใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�าระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย

  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย ์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

  (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 ข้อ 4. การน�าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์ และ

ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 ข้อ 5. การฝาก หรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก หรือ ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้

ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการฝาก หรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทุนส�ารอง จ�านวน 538.88 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้การ

บริหารการลงทุนของสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ 

พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการน�าเงินไปฝาก หรือ ลงทุนตาม ข้อ 3 (7) วงเงิน 500 ล้านบาท

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ในวงเงินจ�านวน  
 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
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 5.10  คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

รายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ล�าดับ รายการ การปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม
(บาท)

ระยะเวลา
การตรวจเสร็จ

1 บ.มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จ�ากัด

- เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง 
 อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- มอบหมายให้ผู้ช่วยเข้า 

 ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ  

 5 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า  

 2 – 5 วันท�าการ จ�านวน 
 ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 

 3 – 6 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 ทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)  

 ให้สหกรณ์ทราบ

2. รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี 

 ตามระเบียบนายทะเบียน 

 สหกรณ์ก�าหนด
3. จะให้ค�าแนะน�าในการบริหาร 

 การเงินการบัญชีตามที่เห็น
 สมควร โดยไม่ถือเป็น

 ค่าบริการพิเศษ

4. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่  

 หรือประชุมคณะกรรมการ 
 ด�าเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ 

 ร้องขอ

240,000.- ภายใน 3 วัน
หลังจากท�าการ

ปิดบัญชี

2 บ.โมเดิร์นนิสเซซั่น 

แอ็คเค้าน์ติ้ง จ�ากัด

- เข้าตรวจสอบปีละ 4 ครั้ง 

 ครั้งละ 3 – 5 วันท�าการ
- เข้าตรวจสอบพร้อมผู้ช่วย 

 ไม่น้อยกว่า 4 – 5 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี  
 ตามระเบียบนายทะเบียน 
 สหกรณ์ก�าหนด
3. จะให้ค�าแนะน�าในการบริหาร 
 การเงินการบัญชีตามที่เห็น 
 สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ 
 พิเศษ
4. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
 และประชุมคณะกรรมการ 
 ด�าเนินการเพื่อรับรอง
 งบการเงินประจ�าปี 
 หากสหกรณ์ร้องขอให้เข้าร่วม 
 ประชุม กรณีนอกจากนี้ ขอคิด 
 ค่าพาหนะเดินทางครั้งละ  
 5,000.- บาท

270,000.- ภายใน 3 – 5 วัน 

หลังจากท�าการ 
ปิดบัญชี
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รายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี พ.ศ. 2562

ล�าดับ รายการ การปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียม
(บาท)

ระยะเวลา
การตรวจเสร็จ

3 บ.เอ็น.เอส.เค.สอบ

บัญชี จ�ากัด

- เข้าตรวจสอบปีละ 5 ครั้ง 

 ครั้งละ 3 – 5 วันท�าการ
- เข้าตรวจสอบพร้อมผู้ช่วย 

 ไม่น้อยกว่า 4 – 5 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
 ทุกครั้ง

2. รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี  

 ตามระเบียบนายทะเบียน 

 สหกรณ์ก�าหนด

3. รายงานงบการเงินประจ�าปี 
 ผู้สอบบัญชียินดีวิเคราะห์

 งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน  

 CAMELS

4. จะให้ค�าแนะน�าในการบริหาร 

 การเงินการบัญชีตามที่เห็น 

 สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ 
 พิเศษ

5. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 

 หรือประชุมคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการตามที่สหกรณ์

 นัดหมายเป็นการล่วงหน้า

200,000.- ภายใน 3 วัน

หลังจากท�าการ
ปิดบัญชี

มติที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จ�านวน  

 17,088,209,619.58 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดีมาก” 

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกบริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีจ�ากัด โดยให้ ดร.กนกศักดิ์  
 สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5889 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์  
 ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวน 200,000 บาท 
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 5.11 การคืนสมาชิกภาพ
 เลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 โดยมีสมาชิกท�าค�าอุทธรณ์ 

จ�านวน 6 ราย ตามเงื่อนไข ดังนี้
 - ให้สมาชิกช�าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นปัจจุบัน

 - ช�าระเงินต้น 30 % ของเงินต้นคงเหลือหลังจากโอนหุ้น

 - หากสมาชิกต้องการนับอายุสมาชิกต่อจากเดิม ต้องซื้อหุ้น 50,400.- บาท (สามารถกู้หุ้นได้ 90%) 
หรือนับอายุสมาชิกเริ่มใหม่ ให้ส่งหุ้นรายเดือน เดือนละ 600.- บาท เป็นระยะเวลา 84 เดือน (50,400.- บาท)

 สมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จ�านวน 1 ราย ได้แก่
 1. สมาชิกเลขที่ 896

 บัดนี้ สอ.กปน. ได้ด�าเนินการคืนสมาชิกภาพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม อนุมัติให้คืนสมาชิกภาพแก่สมาชิกเลขที่ 896

 6.1 สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต และถูกให้ออกจากสมาชิก ประจ�าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อทราบ

สมาชิกต้นป ี

ณ 1 ม.ค. 2561

เข้าใหม ่

ระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี คงเหลือสิ้นป ี

ณ 31 ธ.ค. 61ลาออก เสียชีวิต ถูกให้ออก

สมาชิกสามัญ 6,897 52 22 69 48 6,810

สมาชิกสมทบ 594 57 3 0 0 648
รวม 7,401 109 25 69 48 7,278

 6.2 ค�าสั่งนายทะเบียน เรื่อง การให้กู้สามัญฌาปนกิจฯ และผลการด�าเนินการ

 เลขานุการ รายงานว่า ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 2 เลขที่ กษ ๑๑๑๐ / ๓๓๘๗ เรื่อง 

ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ระงับและปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง เกี่ยวกับการให้เงินกู้สามัญเฉพาะในส่วน

ของฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ระเบียบฯ และสิทธิการรับเงินผลประโยชน์
 บัดนี้ สอ.กปน. ได้ด�าเนินการให้ระงับการให้เงินกู้สามัญฌาปนกิจฯ ของสมาชิก สอ.กปน. และ

แก้ไขระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว และแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ
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 6.3 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561
  6.3.1 ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  ในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการการศึกษาได้จัดให้มีการสัมมนาสมาชิกโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในหลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้สมาชิกได้เข้าใจในเรื่องของสหกรณ์  

การสร้างวินัยในการออม และเพื่อทราบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของกิจการ ว่ามีแนวโน้มไป

ในทิศทางใดในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในปี 2561 คณะกรรมการการศึกษาได้มีการจัดสัมมนา ตามรายการดังนี้
 1. สัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด (500 คน)  4 รุ่น จ�านวน 689 คน

 2. สัมมนาสมาชิกในกรุงเทพฯ (300 คน)  1 รุ่น จ�านวน 540 คน
 3. สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจ�าปี 2561  1 รุ่น จ�านวน 75 คน

 4. โครงการสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์  1 รุ่น จ�านวน 50 คน

 5. โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ” 1 รุ่น จ�านวน 43 คน
 6. สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ

  อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  2 รุ่น จ�านวน 82 คน
   รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จ�านวน 1,479 คน

 การสัมมนา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้
คณะกรรมการทุกคณะ จัดท�าแผนการด�าเนินงานในปี 2561 รุ่นที่ 2 เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานในรอบปี และ

พิจารณางบประมาณรายได้ รายจ่าย ที่ตั้งในปี 2562 รวมถึงการให้กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่มั่นคง

 สรุป งบประมาณที่คณะกรรมการการศึกษา ในปี 2561 จ�านวน 2,520,000.00 บาท ใช้ไป 
2,874,963.43 บาท เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ 354,963.43 บาท เนื่องจากสมาชิก สอ.กปน. มีความประสงค์ที่จะเข้า

ร่วมสัมมนาสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

  6.3.2 สรุปผลงานโดยรวมของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 46
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 17,088.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2560 ประมาณ 1,546.22 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย เงินทุนในส่วนของสหกรณ์ที่มาจาก เงินรับฝากของสมาชิก 

7,988.66 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 4,669.07 ล้านบาท เงินทุนส�ารอง เงินกองทุนอื่น ๆ และหนี้สินอื่น ๆ 

604.17 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 336.02 ล้านบาท และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก อาทิ 
เงินกู้จาก สอ.ม.มหิดล เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น รวมเป็นเงิน 3,496.29 ล้านบาท

 ส่วนการลงทุนประกอบด้วย การให้สมาชิกกู้ เป็นเงิน 5,631.14 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้

หรือหุ้นกู้ เป็นเงิน 5,233.75 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์อื่น เป็นเงิน 1,687.97 ล้านบาท ให้สหกรณ์อื่นกู้ เป็นเงิน 

4,252.97 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 167.64 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นเงิน 114.74 ล้านบาท ท�าให้

สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุน เป็นเงินรวม 789.25 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เป็นเงินจ�านวน 20.62 ล้านบาท 
มีรายจ่ายจากการลงทุน เป็นเงินรวม 392.78 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 81.07 ล้านบาท

 การใช้จ่ายงบประมาณ จ่ายจริงต�่ากว่างบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่ อนุมัติประมาณ 9,395,102.78 

บาท แต่มีบางรายการที่ใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ อาทิ ข้อ 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ จ�านวน 241,305.75 

บาท, ข้อ 3.8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ จ�านวน 4,876.50 บาท, ข้อ 3.9 ค่าเบี้ยพาหนะ จ�านวน 212,303.24 บาท,  
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ข้อ 3.11 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ�านวน 18,723.55 บาท, 3.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จ�านวน 23,071.00 บาท, 
3.19 ค่าฝากเอกสาร จ�านวน 600.17 บาท, 3.20 โครงการเผยแพร่ฯ จ�านวน 354,963.43 บาท, ข้อ 3.24 เงิน
สมทบกองทุนทดแทน จ�านวน 1,483 บาท
 ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ดังนี้
 1. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557
  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2561)
 2. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2552
  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2561)
 3. ระเบียบว่าด้วย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2561
 4. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557
  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2561
 5. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญหมุนเวียน พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม รับทราบ

 6.4 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

ส�าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งข้าพเจ้า  
และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ส�าหรับปี 2561 
จึงขอน�าเสนอผลการตรวจสอบดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จ�ากัด
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมทางการเงิน
  1.3 เพื่อให้ทราบว่าการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จ�ากัด 
   เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ
  2.1 สุ่มตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักฐานเอกสาร
  2.2 สุ่มตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์
  2.3 สุ่มตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม
  2.4 สุ่มตรวจสอบการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการตามแผนและงบประมาณที ่
   ก�าหนดไว้
 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จ�ากัดควรแก้ไข
  3.1 ผลการด�าเนินงาน
   3.1.1 สอ.กปน. มีสมาชิกเมื่อต้นปีจ�านวน 6,897 คน ระหว่างปีมีสมาชิกสมัครใหม ่
    จ�านวน 52 คน ลาออกและถึงแก่กรรมจากการเป็นสมาชิกจ�านวน 139 คน สมาชิก

    คงเหลือ ณ วันสิ้นปีจ�านวน 6,810 คน
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   3.1.2 วันสิ้นปี 2561 สอ.กปน. มีทุนด�าเนินการทั้งสิ้น 17,088,209,619.58 บาท ทุนเรือนหุ้น  

    4,6669,067,880.00 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 809,877,814.42 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 

    ทั้งสิ้น 441,676,215.65 บาท ก�าไร 368,201,598,77 บาท หักค่าสงสัยจะสูญ  

    32,178,050.89 บาท ก�าไร 336,023,547.88 บาท

  3.2 การบริหารงานทั่วไป

   3.2.1 การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก ผู้ตรวจสอบฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุง 

    เนื้อหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้กับสมาชิกในมุมการลงทุนหรือรับฝากเงินด้วย

   3.2.2 ผู้ตรวจสอบฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ปรับปรุงการด�าเนินการด้านสินเชื่อ ให้เป็น 

    ไปตามระเบียบข้อบังคับ และลดความเสี่ยงที่จะเกิด NPL

   3.2.3 ผู้ตรวจสอบฯ ให้ความเห็นแก่คณะกรรมการฯ เรื่องการแก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญ  

    เพื่อเพิ่มเพดานเงินกู้ส�าหรับสมาชิกเป็น 7 ล้านบาท นั้น ส่งผลให้เปิดโอกาสให้ม ี

    การกู้ได้มากกว่าก�าลังทรัพย์ที่มี เนื่องจากเอาสินทรัพย์มาวางเป็นประกัน เกิดปัญหา 

    รายได้ไม่เพียงพอส่งเงินกู้ และมีการน�าเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพมาใช้ในการ 

    ช�าระเงินที่ได้แขวนหนี้ไว้ ซึ่งตามกฎหมาย ไม่สามารถบังคับให้สมาชิกน�าเงิน 

    ยอดนี้มาช�าระหนี้ได้

   3.2.4 เว็บไซต์ของ สอ.กปน. ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้เป็น 

    ปัจจุบัน

   3.2.5 การจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของ สอ.กปน. ติดปัญหาการโอนถ่าย 

    ข้อมูลจากระบบเดิม ขอให้ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบข้อมูลที ่

    โอนย้ายไประบบใหม่อย่างรอบคอบ และได้ให้ข้อคิดเรื่องความเป็นเจ้าของระบบ 

    สหกรณ์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงร่าง TOR

  3.3 ด้านการเงินและการลงทุน

   3.3.1 สุ่มตรวจนับเงินสด หน้า counter พบว่าเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน

   3.3.2 สุ่มตรวจสอบการลงทุนของ สอ.กปน. เอกสารข้อผิดพลาดเล็กน้อย ได้แจ้งให ้

    เจ้าหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงแล้ว และให้ข้อคิดเห็นเรื่องมุมมองจากการตรวจสอบ 

    บัญชีของสหกรณ์แห่งหนึ่ง ว่ามีการน�าเงินกู้จากภายนอกไปปล่อยกู้สมาชิกอย่างเดียว  

    ขอให้ระมัดระวังเสถียรภาพของสหกรณ์นี้ด้วย

  3.4 ด้านสินเชื่อ

   3.4.1 การพิจารณาการปล่อยกู้ไม่ควรอยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อไม่ให ้

    เกิดความเสี่ยงสมาชิกไม่มีความสามารถในการช�าระเงิน เช่น เงินหน้าซองติดลบ  

    มีการแขวนหนี้จ�านวนงวดเกิน หรือยอดหนี้ที่แขวนหนี้เกินเงินจากกองทุนส�ารอง 

    เลี้ยงชีพ กู้ได้เกินจ�านวนเท่าของเงินเดือนที่ก�าหนด เป็นต้น

   3.4.2 สัญญาค�้าประกันลงวันที่ก่อนสัญญาเงินกู้อาจมีผลเสียต่อสหกรณ์ในภายหลัง

   3.4.3 ขอให้คณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติการปล่อยกู้ที่ท�าให้สมาชิกไม่มีเงินเหลือใช ้

    ด�ารงชีพหลังเกษียณอายุ และจัดท�ารายงานประเมินความเสี่ยง เพื่อประเมิน 

    ความเสี่ยงในการปล่อยกู้ของสมาชิกแต่ละราย
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   3.4.4 เมื่อมีการกู้เงินกู้พิเศษแล้วไม่ควรสามารถกู้สามัญได้อีก ในทางกลับกันเมื่อกู้สามัญ 

    จนเกินความสามารถในการผ่อน แล้วก็ไม่ควรสามารถกู้พิเศษได้ เนื่องจากท�าให ้

    มียอดหนี้สูง เกิดความเสี่ยงมากกว่าที่ควร

 4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง

  4.1 จัดสัมมนาให้ความรู้แก่สมาชิก เป็นการให้ความรู้เน้นไปทางด้านสวัสดิการและการกู้ยืม 

   เงิน ไม่ได้ให้ความรู้ด้านการออมมากนัก

  4.2 การปรับปรุงการด�าเนินการด้านสินเชื่อ ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และลดความ 

   เสี่ยงที่จะเกิด NPL มีการเริ่มด�าเนินการในเดือนตุลาคม 2561

  4.3 เรื่องการแก้ไขระเบียบเงินกู้สามัญ เพื่อเพิ่มเพดานเงินกู้ส�าหรับสมาชิกเป็น 7 ล้านบาท  

   นั้น ส่งผลให้เปิดโอกาสให้มีการกู้ได้มากกว่าก�าลังทรัพย์ที่มี เนื่องจากเอาสินทรัพย์มา 

   วางเป็นประกัน เกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอส่งเงินกู้ ยังมีการปล่อยกู้เกินความสามารถ 

   ในการผ่อน

  4.4 เว็บไซต์ www.mwasaving.com ของ สอ.กปน. ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับ 

   ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน แต่มีการปรับปรุงในส่วนของข้อมูลคณะกรรมการและผู้ตรวจฯ  

   ไปแล้ว

  4.5 คณะกรรมการได้ยกเลิกการปล่อยกู้ฌาปนกิจ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด NPL และ 

   เรียกสมาชิกที่มีปัญหามาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิด NPL

  4.6 ยังไม่เห็นการจัดท�ายุทธศาสตร์ สอ.กปน. 5 ปี ตามแผนงานที่ได้ก�าหนดเอาไว้ เนื่องจาก 

   เป็นเรื่องส�าคัญและด�าเนินการระยะยาวจ�าเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ ์

   จึงได้ด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการจัดท�ายุทธศาสตร์และได้แจ้งในที่ประชุม

   เพื่อด�าเนินการจ้างที่ปรึกษามาด�าเนินการแทนในปีงบประมาณ 2562 โดยขออนุมัติจาก 

   ที่ประชุมใหญ่ งบประมาณ 85,000 บาท

  4.7 ยังไม่เห็นวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่ได้ก�าหนด

   เอาไว้ในแผนงาน แต่ได้ยืดระยะเวลาจัดท�าออกไป ในปีงบประมาณ 2563

  4.8 ยังไม่เห็นหลักเกณฑ์การจัดท�าเกณฑ์ชี้วัดการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อน�าไปใช้อ้างอิง

   ในการให้โบนัสของสมาชิกที่เสนอมาในที่ประชุมใหญ่

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

 7.1 เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้ง

 นายธ�ารง บูรณตระกูล ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง แจ้งผลคะแนนการเลือกตั้งประธาน

กรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 และผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงล�าดับหมายเลข ดังนี้

 ผู้สมัครต�าแหน่ง ประธานกรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 001 ดร.วรศักดิ์ ฉัตรแก้ว ได้ 2,983 คะแนน ไม่ได้เป็นประธานฯ

 หมายเลข 002 นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ได้ 3,222 คะแนน ได้เป็นประธานฯ

สรุป ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ได้แก่

 หมายเลข 002 นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ

 ผู้สมัครต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข

 หมายเลข 1 นายเอกชัย เอกหาญกมล ได้ 2,674 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 2 นายสมภพ ปานสวัสดิ์ ได้ 2,534 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 3 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ ได้ 2,663 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 4 นายอรรถพล วรรณประเวศ ได้ 1,245 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 5 นายประพนธ์ ประถมไชย ได้ 1,478 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 6 ดร.อาทร สุนทรชื่น ได้ 2,862 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 7 นายประดิษฐ์ หัสดี ได้ 1,872 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 8 นายธวัช ลิบวาณิชย์ ได้ 1,560 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 9 นายธานินทร์ บัววารี ได้ 924 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 10 นายพชฌงค์ พงศ์พุทธชาดิ ได้ 868 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 11 นายสหกรณ์ พร้อมมูล ได้ 2,402 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 12 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ได้ 2,806 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 13 นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม ได้ 1,785 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 14 เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง ได้ 2,104 คะแนน ได้เป็นกรรมการฯ

 หมายเลข 15 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ ได้ 2,031 คะแนน ไม่ได้เป็นกรรมการฯ

สรุป ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ได้แก่

 หมายเลข 6 ดร.อาทร สุนทรชื่น

 หมายเลข 12 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์

 หมายเลข 1 นายเอกชัย เอกหาญกมล

 หมายเลข 3 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ

 หมายเลข 2 นายสมภพ ปานสวัสดิ์

 หมายเลข 11 นายสหกรณ์ พร้อมมูล

 หมายเลข 14 เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง
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 ผู้สมัครต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงตามหมายเลข
 หมายเลข 01 นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ได้ 3,355 คะแนน ได้เป็นผู้ตรวจฯ

 หมายเลข 02 นายภัสร์พล เจียมพานทอง ได้ 2,930 คะแนน ได้เป็นผู้ตรวจฯ
 หมายเลข 03 ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์ ได้ 3,053 คะแนน ได้เป็นผู้ตรวจฯ

 หมายเลข 04 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ ได้ 3,455 คะแนน ได้เป็นผู้ตรวจฯ

 หมายเลข 05 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข ได้ 1,202 คะแนน ไม่ได้เป็นผู้ตรวจฯ
 หมายเลข 06 นางสาวภัสราภา  เกิดอินทร์ ได้ 2,751 คะแนน ไม่ได้เป็นผู้ตรวจฯ

สรุป ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่
 หมายเลข 04 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์

 หมายเลข 01 นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช

 หมายเลข 03 ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์
 หมายเลข 02 นายภัสร์พล เจียมพานทอง

มติที่ประชุม รับรองผลการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งเสนอ

ปิดการประชุม เวลา 23.00 น.

 ลงชื่อ ...................................................... กรรมการและเลขานุการ

 (นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

 ลงชื่อ ...................................................... ประธานกรรมการ

 (นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว)

AW-���������������������-2562-01.indd   196 7/2/2563   10:32:54



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

 : 197

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานใหญ่ การประปานครหลวง

สมาชิกสามัญทั้งหมด จ�านวน 6,829 คน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562
สมาชิกสามัญผู้มาประชุม จ�านวน 5,534 คน ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562

กรรมการที่มาประชุม

 1. นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ

 2. นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธาน (เงินกู้ฯ)

 3. นายสมภพ ปานสวัสดิ์ รองประธาน (บริหาร)

 4. นางสาวชุลีกร เสมาชัย รองประธาน (วิชาการ)

 5. นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล รองประธาน (แผนฯ)

 6. นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ เหรัญญิก

 7. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ

 8. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ

 9. นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี กรรมการ

 10. นายเจริญ เตียวัฒนานนท์  กรรมการ

 11. ดร.อาทร สุนทรชื่น กรรมการ

 12. นายสหกรณ์ พร้อมมูล กรรมการ

 13. เรืออากาศเอกมาโนช ศรีเมือง กรรมการ

 14. ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ เลขานุการ

3.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562
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ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 2. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3. นายภัสร์พล เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 4. ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 5. นางประชุม สวัสดิชัย รักษาการแทนผู้จัดการ

 6. นายธนรัฐ โคจรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

    (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2)

 7. นายอิทธิพล โตรส นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

    (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2)

 8. นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช�านาญงาน

    (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2)

 9. นายทวิชนัย สากระจาย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   

    (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2)

 10. นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์

    (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ พื้นที่ 2)

ฯลฯ

เริ่มประชุมเวลา 08 : 30 น.

   

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

   1.1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

   นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการด�าเนินการ ท�าหน้าที่ประธานการประชุม 

แจ้งว่า ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจ�านวนเกินกว่า 100 คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

สหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2562 ตามระเบียบวาระที่ก�าหนด

   ประธาน กล่าวต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 

จ�านวน  5 ท่าน คือ

   1. นายธนรัฐ โคจรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

   2. นายอิทธิพล โตรส นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ

   3. นายภัทรพล วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ช�านาญงาน

   4. นายทวิชนัย สากระจาย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

   5. นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่อง

   2.1 แจ้งผลการจดทะเบียนขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

   ประธาน รายงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งหนังสือที่ กษ 1110/2562 เรื่องไม่รับ 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับถึง สอ.กปน. รายละเอียดมีดังนี้

 : 199
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  นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า การที่น�าข้อบังคับไปจดไม่ทัน เกิดความเสีย

หายหรือไม่ ถ้าเกิดใครต้องรับผิดชอบ เห็นควรให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

  นายวิทยา อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า เห็นด้วยกับคุณธวัชการน�าข้อบังคับ

ไปจดไม่ทัน ต้องดูที่เจตนาว่ามีหรือไม่ แต่เมื่อตรวจสอบจากเอกสาร น่าเชื่อได้ว่าอาจมีเจตนาเพราะ

  1. มีการลงวันที่ย้อนหลังในหนังสือส่งข้อบังคับไปจดทะเบียน

  2. จากจดหมายที่คุณเอกชัยและท่านอื่นรวม 4 ท่าน ส่งถึงสมาชิก กับการลงมติในที่ประชุม

ด�าเนินการ ขัดกัน ในที่ประชุมด�าเนินการบอกไม่ให้เปิดเพราะกลัวเสียค่าใช้จ่าย แต่ในท้ายหนังสืออ้างสมาชิก

บอกว่า 700 ไม่พอต้อง 2,000 ท�าให้ สอ.กปน. ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก 4 ล้าน เป็น  10 กว่าล้าน ใครต้องรับ

ผิดชอบ จึงเห็นควรให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและมารายงานผลในการประชุมใหญ่เดือน ก.พ.

  นายเอกชัย เอกหาญกมล รองประธานกรรมการ รายงานว่า ขอชี้แจงกรณีไม่เห็นด้วยกับ 

การเปิดประชุมวิสามัญ

  1. เนื่องจากใกล้ประชุมใหญ่แล้วให้เลื่อนไปประชุมใหญ่เลยจะได้เสียเงินครั้งเดียว

  2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้

  3. ไม่เสียเวลางานของการประปานครหลวง

  นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ เหรัญญิก กล่าวว่า เรียนถาม เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ว่า 

การน�าข้อบังคับไปจดไม่ทันเป็นความผิดหรือไม่ และการเปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้ถือเป็นความเสียหายหรือไม ่

ส่วนตัวได้คัดค้านไว้แล้วว่าไม่ให้เปิดเนื่องจากจะกระทบกับสถานะทางการเงินและการแก้ไขข้อบังคับยังไม่มีเหตุ

ส�าคัญสามารถเลื่อนไปประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ได้

  นายธนรัฐ โคจรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริม 

สหกรณ์ฯ พื้นที่ 2) กล่าวว่า ถึงท่านน�าไปจดแล้ว ไม่ทันตามระยะเวลาที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

เราก็จะตรวจรายละเอียดเนื้อหาที่ท่านส่งไปจดทะเบียนด้วย แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกลับมาให้ค�าแนะน�าในที่ประชุมว่า 

หากจะมีการน�าไปจดทะเบียนใหม่ จะต้องมีการจัดประชุมใหม่ ทั้งนี้มติเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วนะ เนื่องจากว่ามันเกิน 

แต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ตรวจร่างการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของท่านแล้วด้วย แล้วเราก็เลยคอมเม้นท์กลับมาว่า

มีบางส่วนซึ่งมันไม่ตอบรับหรือขัด เราก็เลยได้มาแนะน�าในที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ประชุมก็เลย

บอกถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยขอแก้ไขตรวจสอบในส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ โดยมีการตั้ง

คณะท�างานพิจารณาร่างการแก้ไขข้อบังคับ และทางผมก็ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมให้ค�าแนะน�าด้วยเพื่อที่ว่า 

ส่งไปคราวนี้มันจะได้ส่งไปแล้วรับจดทะเบียนได้เลย การที่น�าข้อบังคับไปจดไม่ทัน ไม่ได้มีบทก�าหนดโทษไว้ตาม

กฎหมาย และในขณะเดียวกันการที่ส่งแก้ไขข้อบังคับไม่ทันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ต้องน�าสืบให้เห็น

ได้อย่างชัดเจนว่า เสียหายเป็นตัวเงินหรือชื่อเสียง หรือโอกาสอย่างไร ส่วนการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้

นอกจากเป็นความเห็นของกรรมการที่ผ่านการโหวตเสียงของสองฝ่ายแล้ว ยังเป็นการเสนอจากสมาชิกที่ลงลายมือ

ชื่อมีจ�านวนถูกต้องตามข้อบังคับมาแสดงเจตนาให้เปิดประชุมวิสามัญด้วย

 ว่าที่ พ.ต.พินิจ ธีระชาติ เลขานุการ รายงานว่า การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับ 

พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่ เราก็มีตัวแทนของกรมส่งเสริมฯ มาร่วมด้วย และก็ถือโอกาสนี้ปรับปรุงไปเลยทีเดียว 

เพื่อให้มันสมบูรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา

   3.1 พิจารณาค่าใช้จ่ายและค่าพาหนะ
 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ (ประชุมใหญ่วิสามัญ) รายงานว่า เนื่องจาก 

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งเราไม่ได้ตั้งงบประมาณค่าพาหนะไว้ตั้งแต่ที่ประชุมใหญ่ครั้ง

ก่อน จึงต้องเสนอของบประมาณค่าพาหนะในครั้งนี้  ซึ่งในคราวการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการครั้งที่ 

กรณีพิเศษ 4/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 มีมติที่ประชุม ให้จ่ายค่าพาหนะ 700.- บาท

 นายสมเกียรติ อมตะธงไชย สมาชิกเลขที่ 7993 กล่าวว่า ท่านก็บอกแล้วว่าไม่มีงบประมาณ 

อยากสอบถามทางส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ฯ ว่า การที่เราไม่ได้ตั้งงบประมาณเราจะสามารถน�างบประมาณ

จากตรงไหนมาใช้จ่ายค่าพาหนะในการประชุมครั้งนี้ได้บ้าง ถ้าหากจ่ายไปแล้วแล้วมีปัญหาภายหลังมันจะไม่เป็น

ผลดีต่อสหกรณ์ อยากให้นายทะเบียนช่วยแนะน�าว่าเราใช้จากตรงไหนได้บ้าง เพื่อจะได้ให้มันถูกต้องไม่ผิดหลัก

เกณฑ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ (ประชุมใหญ่วิสามัญ) รายงานว่า ในคราวที่ม ี

การปะชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ทางส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ค�าแนะน�าไว้ 2 ประเด็น ก็คือ 1 เรา

สามารถเกลี่ยจากงบประมาณค่าใช้จ่ายของงบประมาณที่ขอจากที่ประชุมใหญ่ได้อยู่แล้ว มาใช้จ่ายได้ ส่วนที่

ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ เหมือนกับที่เราขอให้จ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่ที่ผ่านมา พอเรา

งบประมาณเราก็ใช้เลย

 นายอิทธิพล โตรส นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ (เจ้าหน้าที่ส�านักงานส่งเสริม 

สหกรณ์ฯ พื้นที่ 2) รายงานว่า ก็คือเวลาเราตั้งงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่ปีที่แล้วเราก็จะเขียนระบุไว้ว่า

สามารถถัวจ่ายได้ วันนี้เราก็พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด อย่างวันนี้ที่ขอค่าพาหนะไว้ จ�านวน 700.- บาท  

การตั้งงบประมาณก็ได้ตั้งเผื่อไว้แล้วว่าเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน เราสามารถเอางบประมาณตรงที่ถัวจ่ายได้น�ามาใช้ได้ครับ 

สิ่งที่เราแนะน�าก็คือควรใช้จ่ายอย่างประหยัดนะ

 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ (ประชุมใหญ่วิสามัญ) รายงานว่า ถ้าเราใช้จ่าย 

ค่าพาหนะจ�านวน 700.- บาท ตามมติคณะกรรมการด�าเนินการก็จะพอ ไม่มีปัญหานะครับ

 นายเสนอ พิศพาร สมาชิกเลขที่ 2077 รายงานว่า ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ในการประชุมใหญ่

วิสามัญ 3 ประเด็น ชอบนะครับที่ท่านจะจัดประชุมวิสามัญ แต่ว่าด้วยเหตุผลนั้นผมรู้สึกว่ายังขาดความเหมาะสม 

ในการที่จะจัดประชุมวิสามัญ เนื่องจากการประชุมวิสามัญที่เขียนไว้ในข้อบังคับข้อ หมวดที่ 7 เขียนชัดว่า ถ้าจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ชอบที่จะเรียกการประชุมวิสามัญได้ เนื่องจากว่าสหกรณ์

ขาดทุนบ้าง หรือสหกรณ์มีวิกฤตอะไรอย่างนี้ก็เห็นชอบที่จะมีการเรียกวิสามัญ แต่ข้อส�าคัญวันนี้ที่ผมอยากจะ

ถามเรื่องหนึ่งก็คือการที่น�าข้อบังคับที่ได้มีแก้ไขไปจดทะเบียนไม่ทัน มันเกิดความเสียหายไหม แล้วใครจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ ถ้าจดทะเบียนไม่ทันความเสียหายมันเกิดขึ้นไหม เพราะว่าข้อนี้ท่านไม่สามารถที่จะใช้วิจารณญาณ

ได้ เพราะเป็นมติที่ประชุมใหญ่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องน�าไปจดทะเบียนตามข้อบังคับเท่านั้น ท่านไม่สามารถที่จะใช้

ดุลยพินิจได้ อันนี้เป็นข้อที่ 1 ที่ผมถาม ส่วนข้อที่ 2 ที่ผมมองเห็นว่าการจัดประชุมใหญ่วิสามัญนี้มองไม่เห็นเป็น

อย่างอื่นนอกจากจะกันอีกฝ่ายหนึ่งไว้เท่านั้นเอง ที่ไม่ให้มีสิทธิ์เข้ามาสมัครแข่งขัน  เพราะในข้อบังคับเขียนไว้ว่า

ถ้ามีความผิด ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงสมัครเข้ามาอยู่แล้ว ในความเป็นจริงแล้ว ในการกล่าวหากัน ในทางทั่วไป 

ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะตัดสิน ส่วนข้อที่ 3 ในกรณีที่ท่านจะจ่ายค่าพาหนะหรือเบี้ยประชุมส�าหรับ

AW-���������������������-2562-01.indd   201 7/2/2563   10:32:54



รายงานกิจการประจ�าปี 2562

202 :

ผู้ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ผมมองว่าไม่เหมาะสมที่จะท�า เพราะว่าประเพณีเราไม่เคยจ่าย และในขณะเดียวกัน

ไม่มีมติที่จะจ่าย เราจะมาขอวันนี้เพื่อยกมือรับรอง เพื่อให้ตัวเองได้รับเงินผมว่ามันเป็นผลประโยชน์ขัดกันส�าหรับ

สมาชิก ผมว่าผมไม่เห็นด้วยและผมเห็นว่ามันเป็นผลประโยชน์ขัดกัน

 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์บูลย์ สมาชิกเลขที่ 12199 ขอเสนอค่าพาหนะจาก 700.- บาท เป็น 

2,000.- บาท

 ประธาน กล่าวว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ 

จ�านวน 700.- บาท ยกมือครับ

 สมาชิกยกมือเห็นด้วยจ�านวน 83 คน

 ประธาน กล่าวว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ 

จ�านวน 2,000.- บาท ยกมือครับ

 สมาชิกยกมือเห็นด้วยจ�านวน 354 คน

 มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการจ่ายค่าพาหนะจ�านวน 1 คน

สรุปประเด็นพิจารณา

 จ่ายค่าพาหนะ จ�านวน 700.-  บาท มีสมาชิกเห็นด้วย จ�านวน 83 เสียง

 จ่ายค่าพาหนะ จ�านวน 2,000.-  บาท มีสมาชิกเห็นด้วย จ�านวน 354 เสียง

 ไม่เห็นด้วยในการจ่ายค่าพาหนะจ�านวน 1 เสียง

 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ (ประชุมใหญ่วิสามัญ) รายงานว่า วันนี้ทางสหกรณ์

ได้เตรียมค่าพาหนะไว้ให้ท่านสมาชิกเป็นจ�านวนเงิน 700.- บาท ส่วนอีกจ�านวน 1,300.- บาท นั้น จะโอนเงินเข้า

บัญชีออมทรัพย์ (01) ของสหกรณ์เล่มสีน�้าเงินให้ทุกท่านหลังจากวันนี้

 ประธาน กล่าวว่า ด้วยการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการครั้งที่กรณีพิเศษ 6/2562 มีมติให้

ปิดการลงทะเบียนในเวลา 11.00 น. เนื่องจากขณะนี้การมีสมาชิกจ�านวนมากต่อแถวรอลงทะเบียน คณะกรรมการ

ด�าเนินการจึงมีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการครั้งที่กรณีพิเศษ 7/2562  ระหว่างการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ

เพื่อพิจารณาเรื่องเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญในครั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาการลงทะเบียน

การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562  มีมติอนุมัติให้ปิดการลงทะเบียน การประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 

ในเวลา 15.00 น. หรือการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ปิดประชุม แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน

มติที่ประชุม 1. อนุมัติจ่ายค่าพาหนะการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 จากจ�านวน 700.- บาท เป็น  

  2,000.- บาท

 2. ให้โอนเงินค่าพาหนะ จ�านวน 1,300.- บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (01)  

  เล่มสีน�้าเงิน

 3. คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 47 ไม่รับค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562
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   3.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
 เลขานุการ รายงานว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กปน. มีการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับ จ�านวน 2 ร่าง มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับทั้งฉบับ

 ร่างที่ 1 ให้มีข้อความ คือ

 หน้าที่ 20 “ข้อ 65. คณะกรรมการด�าเนินการ (5) และ (6)”

 หน้าที่ 21-22 “ข้อ 68. การพ้นจากต�าแหน่ง (8)”

 หน้าที่ 28 “ข้อ 84. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ (5)”

 ร่างที่ 2 ไม่ให้มีข้อความ คือ

 หน้าที่ 20 “ข้อ 65. คณะกรรมการด�าเนินการ (5) และ (6)”

 หน้าที่ 21-22 “ข้อ 68. การพ้นจากต�าแหน่ง (8)”

 หน้าที่ 28 “ข้อ 84. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ (5)”

 มีการอภิปรายข้อดีและข้อเสียทั้ง 2 ร่าง โดยสมาชิกหลายท่านในที่ประชุม และมีสมาชิก

เสนอให้ปิดการอภิปรายและลงคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

 สมาชิกทั้งหมดในที่ประชุม จ�านวน 741 คน

 สมาชิกเห็นด้วยรับร่างที่ 1 จ�านวน 693 เสียง

 สมาชิกเห็นด้วยรับร่างที่ 2 จ�านวน 12 เสียง

 สมาชิกไม่ออกเสียง จ�านวน 36 เสียง

 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เลขานุการ (ประชุมใหญ่วิสามัญ) รายงานว่า เหตุผลร่างที่ 1

 1. สอ.กปน. ประสบปัญหาเรื่องการลงทุนแล้วเกิดความเสียหายถึง 250 ล้านบาท ซึ่งเป็น

ความประมาทของคณะกรรมการด�าเนินการประกอบกับคณะกรรมการด�าเนินการในชุดต่อมาไม่ด�าเนินการสอบ

ข้อเท็จจริงและด�าเนินคดี เพราะเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการชุดก่อนจนศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาว่าคดีขาด

อายุความ เป็นปัญหาในทางคดีมาโดยตลอด อีกทั้งเป็นการป้องกันในการเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดี

 2. เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกโดย

ส่วนรวม

 ว่าที่ พ.ต.พินิจ  ธีระชาติ เลขานุการ รายงานว่า เหตุผลร่างที่ 2 เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายและ

พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่

 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามร่างที่ 1 จ�านวน 693 เสียง, สมาชิกเห็นด้วยรับร่างที่ 2  

  จ�านวน 12 เสียง และสมาชิกไม่ออกเสียง จ�านวน 36 เสียง จากจ�านวนสมาชิกในที่ประชุม 

  ทั้งหมด 741 เสียง

 2. รับรองการแก้ไขเพิ่มข้อบังคับตามที่ที่ประชุมได้มีการแก้ไขและน�าส่งนายทะเบียนเพื่อ 

  พิจารณาต่อไป

 3. เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมค�าหรือข้อความในข้อบังคับซึ่งที่ประชุมใหญ่เห็นชอบครั้งนี้ เพื่อ 

  ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยไม่กระทบเจตนารมณ์ของการแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

  - ไม่มี –

ปิดการประชุม เวลา 14.00 น.

   ว่าที่ พ.ต. ........................................................ กรรมการและเลขานุการ

    (พินิจ ธีระชาติ) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

   ลงชื่อ ............................................................... ประธานกรรมการ

   (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ)
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง สืบเนื่อง

 4.1 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ.

  4.1.1 คดีแพ่ง (ค�าพิพากษาศาลอุทธรณ์)

   คดีที่ ๑ ฟ้องที่ศาลแพ่ง ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๔๐ ข้อหาน�าเงินจ�านวน 

๒๕๐ ล้านบาท ไปลงทุนกับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด โดยประมาท ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จ�านวน 

๓๐๖,๗๑๘,๗๕๓ บาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ ๗๒/๒๕๖๐ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลมีค�าพิพากษา 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

   ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง โดยศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีขาดอายุความ

   ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับเห็นว่าคดีไม่ขาดอายุความ ให้ศาลชั้นต้นพิจารณา

พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

   จ�าเลยทั้ง ๑๕ คน ยื่นฎีกา

   คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา
   คดีที่ ๒ ฟ้องที่ศาลแพ่ง ฟ้องคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๔๑ ข้อหาต่ออายุเงิน

ลงทุนจ�านวน ๔๘ ล้านบาท ให้สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด โดยประมาท ท�าให้ สอ.กปน.  

เสียโอกาสที่จะได้เงินคืน เรียกค่าเสียหายจ�านวน ๖๒๗,๑๓๘ บาท ตามคดีหมายเลขด�าที่ ๙๙/๒๕๖๐ โดยยื่นฟ้อง 

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศาลมีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

   ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง
   สอ.กปน.อุทธรณ์

   ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

   คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๔๗ มีความเห็นให้ยุติคดีเพียงศาลอุทธรณ์

   คดีที่ ๓ และคดีที่ ๔ ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลาง (นนทบุรี) เรียกค่าเสียหาย  

จากนายสุพจน์ แสงวิริยภาพ และนางสาวอัจฉรา นิ่มแสง ในฐานะ ผจก. และรอง ผจก. ในกรณีที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการ ชุดที่ ๔๐ น�าเงินไปลงทุนกับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด จ�านวน ๒๕๐ ล้านบาทและ 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ ๔๑ ต่ออายุเงินลงทุน จ�านวน ๔๘ ล้านบาท ศาลมีค�าพิพากษา เมื่อวันที่ ๑๗ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปได้ความว่า แม้จ�าเลยจะทักท้วงแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ

   ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

   สอ.กปน. อุทธรณ์
   ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า โจทก์มีอ�านาจฟ้องจ�าเลยที่ ๑ แต่จ�าเลยที่ ๑ ไม่ได้

ท�าละเมิด
   สอ.กปน. ยื่นฎีกาและขออนุญาตฎีกา

   คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

   ส่วนจ�าเลยที่ ๒ (นางสาวอัจฉรา นิ่มแสง) สหกรณ์ฯ ไม่ติดใจอุทธรณ์เพราะเห็นด้วย

กับค�าวินิจฉัยของศาลชั้นต้น คดีจึงถึงที่สุดในศาลชั้นต้น
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  4.1.2 คดีฟ้องกรรมการ ชุดที่ 41, ชุดที่ 42 ฐานไม่ฟ้องกรรมการ ชุดที่ 40 ท�าให้ขาด 

อายุความ

   คดีที่ ๖ สืบเนื่องมาจากคดีที่ ๒ ที่ศาลแพ่งพิพากษาว่าคดีขาดอายุความ คณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ชุดที่ ๔๖ จึงมีมติให้ฟ้องบุคคลที่ปล่อยให้คดีขาดอายุความ จนเป็นเหตุให้ สอ.กปน. ได้รับความเสียหาย 

ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

   คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลแพ่ง

  4.1.3 คดีศาลปกครอง

   คดีที่ ๕ คดีปกครอง ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  

โดยฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์กับพวก ให้ชดใช้ค่าเสียหาย จ�านวน ๒๒๘,๘๐๓,๖๔๙.๓๗ บาท กรณีรับจดทะเบียน

สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด ไม่เป็นไปตามกฎหมายและสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด น�าเรื่อง

การได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ดังกล่าวใช้กับ สอ.กปน. จนได้เงินไป จ�านวน ๒๕๐ ล้านบาท

  ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่าคดีขาดอายุความ

  สอ.กปน. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง 

สูงสุด

  4.1.4 คดีอาญา

   คดีที่ ๗ (อาญา) ด�าเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกรณี สอ.กปน. ได้รับความ

เสียหายจากการสูญเสียเงินลงทุน ๒๕๐ ล้านบาท ไปกับการลงทุนในสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด แจ้ง

ความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจนครบาลบางนา และได้ส่งส�านวนของพนักงานสอบสวนให้อัยการ

ฟ้องศาล และมีหมายจับนายปณัฐพสุ สุมหชัยพัชร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จ�ากัด 

แล้ว

   สหกรณ์ถูกฟ้องเป็นจ�าเลย จ�านน ๒ คดี คือ

  

   (คดีอาญา) จ�าเลยในคดีกรณีเงินลงทุน ๒๕๐ ล้านบาท ข้างต้นจ�านวน ๓ คน  

๑. นายสุชาติ สุคนธากาต์ ๒. นางภารดี ชีวะสุวรรณ ๓. นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีอาญากับ

สหกรณ์ เป็นจ�าเลยที่ ๑ นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย เป็นจ�าเลยที่ ๒ และนายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด เป็นจ�าเลย

ที่ ๓ ต่อศาลอาญา

   ศาลอาญา พิพากษายกฟ้อง (สอ.กปน. ชนะคดี)

   คดีอยู่ระหว่างโจทก์ยื่นอุทธรณ์

   (คดีแรงงานกลาง) นายสุพจน์ แสงวิริยะภาพ อดีตผู้จัดการสหกรณ์ฯ ยื่นฟ้อง 

สอ.กปน.ต่อศาลแรงานกลาง เรียกค่าเสียหายกรณี สอ.กปน. เลิกจ้างเพราะสัญญาจ้างสิ้นสุด คดีสามารถ 

ตกลงกันได้

มติที่ประชุม
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 4.2 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี พ.ศ. 2561 - 2562
  กรณีที่ ๒ คดีทั่วไป

  ๒.๑ ยื่นฟ้อง นายประเจิด นาดน้อย ที่ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
  กรณีนายประเจิด นาดน้อย ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดที่ สอ.กปน. เป็นโจทก์ แล้ว  

นายประเจิด ไม่ช�าระหนี้ค่าทรัพย์ที่ประมูลได้

  ศาลนัดพิจารณา ดังนี้
  ครั้งที่ ๑ ไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

  ครั้งที่ ๒ ไกล่เกลี่ย เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓
  ครั้งที่ ๓ นัดพิจารณา เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

 กรณีที่ ๓ ด�าเนินคดีกับสมาชิกของสหกรณที่กู้ยืมเงินแล้วผิดนัดช�าระ

  ๓.๑ (กลุ่มที่ ๑)

  สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ยื่นฟ้องสมาชิกฯ
  คดีสามารถตกลงกันได้และศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ๑๕ คดี
  เฉพาะคดีนายไมตรี ฐานะณรงค์ชัย จ�าเลยอื่น ๒ คนศาลพิพากษาตามยอมแล้ว ส่วน 

นายไมตรีฯ ไม่ยอมไปศาล ศาลจึงนัดฟังค�าพิพากษาวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
  คดีที่ศาลท�าการสืบพยาน ๑ คดี

  รวมเสร็จ ๑๖ คดี

  คดีที่เหลืออยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย คาดว่าสามารถด�าเนินการได้ภายใน

เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
  ๓.๒ (กลุ่มที่ ๒)
  สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ฟ้องสมาชิก

  คดีเร่งด่วน ฟ้องบังคับจ�านองที่ศาลจังหวัดเชียงราย (นายยงยุทธฯ)

  ศาลพิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างบังคับจ�านอง

  คดีอื่น ๆ อยู่ระหว่างด�าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย คาดว่าสามารถด�าเนินการได้ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

มติที่ประชุม
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 4.3  รับจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับ

 เลขานุการ รายงานว่า 

มติที่ประชุม
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 4.4 รายงานผลสอบข้อเท็จจริง กรณีเงินกู้สามัญฌาปนกิจ
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มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เพื่อพิจารณา

 5.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวด 10 ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 94 และ ข้อ 97

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

(แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม (1) ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (2) เหตุผล (3)

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ 
ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ 
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ และข้อ 65 (6)
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�านวน 4 
คน

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก จ�านวน 4 
คน เป็นผู้มีวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น 
ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ นายทะเบียน
สหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็น
หรือท�าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
(1) เคยได้รับโทษจ�าคุก โดยค�าพิพากษาถึง
 ที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด 
 ทีไ่ด้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก 
 ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ  
 หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ หรือ
 มีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต�าแหน่ง 
 กรรมการ ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก 
 จากต�าแหน่งกรรมการ หรือต�าแหน่ง 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อ 

 หน้าที่

เพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของกรรมการและผู้จัดการ
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ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด (ต่อ)

(แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม (1) ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (2) เหตุผล (3)

(5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติลงโทษให้งดเว้น 
 การสมัครเป็นกรรมการ หรือต�าแหน่งผู ้
 ตรวจสอบกิจการ ฐานบกพร่อง หรือทุจริต 
 ต่อหน้าที่ ตามระยะเวลาที่ที่ประชุมใหญ ่
 เห็นสมควร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที ่
 สหกรณ์ก�าหนด
(6) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ที่กระท�า 
 ให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้อง 
 แล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินว่าไม่มีความ 
 ผิดให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ
(7) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(8) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวดช�าระหนี ้ 
 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองป ี
 ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้ง 
 กรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ 
 กระท�าของตนเอง
ข้อ 97. การพ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่น 
 ต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ 
 ยื่นต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์
 แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
 หรือนิติบุคคล ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะ 
 หรือรายบุคคล 
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัต ิ 
 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน 

 สหกรณ์ก�าหนด

ข้อ 97. การพ้นจากต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่น 
 ต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือ 
 ยื่นต่อคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์
 แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา  
 หรือนิติบุคคล ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะ 
 หรือรายบุคคล 
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัต ิ 
 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียน 
 สหกรณ์ก�าหนด
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มติที่ประชุม

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด (ต่อ)

(แบบ ท.ข. 2) 

ข้อความเดิม (1) ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (2) เหตุผล (3)

(6) ขาดจากสมาชิกภาพ

(7) เข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี้
(8) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม ่
 ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(9) เป็นผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องด�าเนินคดี ที่กระท�า 

 ให้สหกรณ์เสียหายและศาลประทับรับฟ้อง 

 แล้ว หากคดีสิ้นสุดศาลตัดสินยกฟ้องให้ผู ้
 ซึ่งถูกสหกรณ์ฟ้องนั้นกลับมามีคุณสมบัติ 
(10) ขาดประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร

 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการผู้มีส่วนได้เสียตาม  

 (5) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการ 
 สหกรณ์แห่งชาติได้ภายในสามสิบวัน 

 นับแต่วันที่รับทราบค�าสั่ง ค�าวินิจฉัยของ 
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

 ให้เป็นที่สุด

หมายเหตุ ข้อความในช่อง

 (1) เป็นข้อความจากข้อปัจจุบัน ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่และสหกรณ์มีมติของที่ประชุมใหญ่ให้แก้ไข 

  เพิ่มเติม 

 (2) ข้อความซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติม

 (3) เหตุผลของการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อ หรือข้อความนั้น ๆ
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 5.2  งบการเงิน
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 5.3 ผลการด�าเนินงานด้านการเงินและจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี พ.ศ. 2562

 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  5.3.1 ทุนเรือนหุ้น (บาท)

ต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี
ณ 1 มกราคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2562

4,669,067,880.00 165,279,070.00 63,584,870.00 4,770,762,080.00

  5.3.2 เงินรับฝาก (บาท)

ประเภท ยกมา ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ออมทรัพย์ 128,722,662.37 870,264,683.37 859,587,253.84 139,400,091.90

ออมทรัพย์พิเศษ 6,954,997,336.17 5,942,961,817.22 4,813,886,638.12 8,084,072,515.27

ฝากประจ�า 192,021,320.34 131,847,378.78 17,484,875.98 306,383,823.14

รวม 7,275,741,318.88 6,945,073,879.37 5,690,958,767.94 8,529,856,430.31

  5.3.3 ทุนส�ารอง (บาท)

ต้นปี
เพิ่มระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี
ณ 1 มกราคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2562

538,880,457.97 34,357,356.79 573,237,814.76

  5.3.4 เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี ช�าระคืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

เงินให้กู้ฉุกเฉิน 1,775,200.00 13,006,900.00 13,178,200.00 1,603,900.00

เงินให้กู้ฉุกเฉิน – ผู้ประสบอุทกภัย 1,444,675.18 4,000.00 1,231,975.18 216,700.00

เงินให้กู้สามัญ 3,574,688,750.91 2,443,423,874.63 2,543,088,664.75 3,475,023,960.79

เงินให้กู้สามัญ - เพื่อท่องเที่ยวทัศนศึกษา 2,668,755.67 887,000.00 3,553,255.67 2,500.00

เงินให้กู้สามัญ - คุณภาพชีวิต 6,886,241.55 0.00 2,023,944.86 4,862,296.69

เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษา 243,600.00 714,600.00 670,800.00 287,400.00

เงินให้กู้สามัญ - เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 437,941,939.43 213,380,271.14 55,811,903.07 595,510,307.50

เงินให้กู้สามัญ - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 2,465,023.56 228,400.00 1,660,871.64 1,032,551.92

เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษาปริญญา 3,983,749.01 237.90 527,058.23 3,456,928.68

เงินให้กู้สามัญ - ประกันชีวิต 379,389.77 0.00 10,112.28 369,277.49

เงินให้กู้สามัญ - สสอ.รรท. 493,726,677.45 2,665,596.68 52,989,634.94 443,402,639.19

เงินให้กู้สามัญ - สส.ชสอ. 397,663,585.70 1,502,807.84 39,001,547.12 360,164,846.42
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ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี ช�าระคืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

เงินให้กู้สามัญ - สสอค. 214,907,293.74 37,127.87 17,941,464.45 197,002,957.16

ลูกหนี้ให้กู้สามัญ - หมุนเวียน 50,979,599.08 84,153,296.82 56,219,182.43 78,913,713.47

ลูกหนี้ให้กู้สามัญ - โบนัส 237,222,509.80 255,664,022.69 263,218,240.36 229,668,292.13

ลูกหนี้ให้กู้สามัญ - โบนัสคุณภาพชีวิต 20,691,354.68 5,308,273.90 10,970,232.25 15,029,396.33

ลูกหนี้ให้กู้สามัญ - โบนัสพิเศษ 12,331,900.00 3,237,500.00 12,461,050.24 3,108,349.76

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - ประนีประนอมหนี้ 5,259,058.31 5,430,346.47 1,323,361.89 9,366,042.89

เงินให้กู้พิเศษ 155,430,643.62 16,847,311.43 29,468,659.44 142,809,295.61

รวม 5,620,689,947.46 3,046,491,567.37 3,105,350,158.80 5,561,831,356.03

  5.3.5 การลงทุนภายนอก (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี ถอน/คืนระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

เงินฝากสหกรณ์อื่น 1,687,966,038.60 6,318,959.65 173,362,192.83 1,520,922,805.42

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 4,252,973,495.00 510,000,000.00 1,887,637,488.92 2,875,336,006.08

เงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น 5,233,750,587.78 0.00 672,540,587.78 4,561,210,000.00

รวม 11,174,690,121.38 516,318,959.65 2,733,540,269.53 8,957,468,811.50

  5.3.6 ทุนอื่น ๆ ของสหกรณ์ (บาท)

ประเภท ยกมา เพิ่มระหว่างปี จ่ายระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

ทุนสาธารณประโยชน์ 5,855,671.51 307,059.50 2,518,266.96 3,644,464.05

กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 0.00 1,841,977.73 1,841,977.73 0.00

กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าฯ ส่วนสหกรณ์ 8,867,887.71 1,646,948.75 1,321,135.60 9,193,700.86

รวม 14,723,559.22 3,795,985.98 5,681,380.29 12,838,164.91

 รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
 1. สวัสดิการครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม 360,000.00 บาท
 2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 1,109,800.00 บาท
 3. สวัสดิการสมาชิกโสด 18,000.00 บาท
 4. สวัสดิการมงคลสมรส 62,000.00 บาท
 5. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 75,000.00 บาท
 6. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 28,100.00 บาท
  (กรรมการ, ผู้ตรวจสอบฯ และเจ้าหน้าที่ สอ.กปน.
  ไปเข้าร่วมสัมมนา กับ หน่วยงานอื่น)  
 7. เงินบริจาคเพื่อการกุศลสาธารณะ 354,366.96 บาท
 8. อุทกภัย – วาตภัย 96,000.00 บาท
 9. ทุนการศึกษาบุตร 505,000.00 บาท
  รวม 2,518,266.96 บาท
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  5.3.7 รายได้

  ปี 2562 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น  719.13 ล้านบาท แยกเป็น

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 309.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.10 ของรายได้ทั้งหมด

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้

และฝากสหกรณ์อื่น 215.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.02 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 0.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี 0.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้จากการลงทุนภายนอก 192.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.78 ของรายได้ทั้งหมด

รายได้อื่น ๆ 0.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้ทั้งหมด

  5.3.8 รายจ่าย

  ปี 2562 สหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 439.22 ล้านบาท แยกเป็น

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากและการลงทุน 341.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.47 ของรายได้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 80.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.15 ของรายได้ทั้งหมด

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ 19.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของรายได้ทั้งหมด

หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ (1.92) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (0.27) ของรายได้ทั้งหมด

  5.3.9 ก�าไร

  ในปี 2562 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 279,913,195.57 ล้านบาท ต�่ากว่าปี 2561 จ�านวน 

56,110,352.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.70 ต�่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 60,426,452.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

17.75
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 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอว่า จัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี พ.ศ. 2562 นั้น ให้ที่ประชุม
พิจารณา ดังต่อไปนี้

รายการ

การจัดสรรปี 2561 เสนอ การจัดสรรปี 2562

จ�านวนเงิน  
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

จ�านวนเงิน  
(บาท)

คิดเป็น
ร้อยละ

1. ทุนส�ารองตาม พรบ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 34,352,354.79 10.22 27,991,319.59 10.00

2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1     
   ของก�าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตราร้อยละ 5 273,908,167.90 81.51 233,578,726.85 83.45

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราร้อยละ 7 20,924,945.69 6.23 13,353,963.28 4.77

5. เงินโบนัส
   5.1 กรรมการ 10 คนๆ ละ 80,000 บาท 1,500,000.00 0.45 800,000.00 0.28

   5.2 กรรมการ 5 คน จัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลา - - 253,150.69 0.09

   5.3 เจ้าหน้าที่ 23 คนๆ ละ 4 เดือน 3,501,020.00 1.04 3,828,100.00 1.37

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล - - 77,935.19 0.03

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 307,059.50 0.09 - -

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ - - - -

9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม 1,500,000.00 0.45 - -

336,023,547.88 100.00 279,913,195.57 100.00

หมายเหตุ : 5.2 กรรมการ 5 คน จัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลา

รายชื่อกรรมการตั้งแต่
ด�ารงต�าแหน่ง

จ�านวนวัน 100 % ตามสัดส่วน
แต่งตั้ง ถึง

1 นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 13 มิถุนายน 2562 106 80,000.00 23,232.88

2 ดร.อาทร สุนทรชื่น 28 กุมภาพันธ์ 2562 21 ตุลาคม 2562 236 80,000.00 51,726.03

3 นายเอกชัย เอกหาญกมล 28 กุมภาพันธ์ 2562 25 พฤศจิกายน 2562 271 80,000.00 59,397.26

4 ว่าที่ พันตรี พินิจ ธีระชาติ 28 กุมภาพันธ์ 2562 25 พฤศจิกายน 2562 271 80,000.00 59,397.26

5 นายเจริญ เตียวัฒนานนท์ 28 กุมภาพันธ์ 2562 25 พฤศจิกายน 2562 271 80,000.00 59,397.26

5.2 กรรมการ 5 คน คนละ ตามสัดส่วนระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง 253,150.69
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การจัดสรรก�าไรสุทธิตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28

1. จัดสรรคืนสมาชิก ร้อยละ 88.22 ของก�าไรสุทธิ
  1.1. เงินปันผล (83.45 %) 233,578,726.85 บาท

  1.2. เงินเฉลี่ยคืน (4.77 %) 13,353,963.28 บาท

   รวม 246,932,690.13 บาท

2. เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ร้อยละ 10.03 ของก�าไรสุทธิ
  2.1. ทุนส�ารอง (10.00 %) 27,991,319.56 บาท

  2.2. ทุนรักษาระดับเงินปันผล (0.03 %) 77,935.19 บาท

   รวม 28,069,254.75 บาท

3. เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 1.74 ของก�าไรสุทธิ
  3.1. กรรมการด�าเนินการ (0.28 %) 800,000.00 บาท

  3.2. กรรมการด�าเนินการ จัดสรรตามสัดส่วนระยะเวลา (0.09 %) 253,150.69 บาท

  3.3. เจ้าหน้าที่ (1.37 %) 3,828,100.00 บาท

   รวม 4,881,250.69 บาท

4. เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.01 ของก�าไรสุทธิ 30,000.00 บาท

    รวมทั้งสิ้น 279,913,195.57 บาท

มติที่ประชุม 
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 5.4 การอนุมัติตัดหนี้สูญ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม 
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 5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี พ.ศ. 2563
 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอ ประมาณการ รายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีรายได้ 701.13 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 384.40 ล้านบาท ประมาณการก�าไร  
316.73 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2563 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจ�าปี 2563

รายการ

ปี 2562 ปี 2563

หมายเหตุประมาณการ 
(บาท)

รับ – จ่าย 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

(บาท)

ประมาณการ 
(บาท)

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 311,000,000.00 309,929,575.34 297,000,000.00 เงินกู้ 5,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.8% - 5.8%

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ 225,775,859.86 144,990,719.32 176,850,590.48 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 4,100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 
3.75% - 4.50%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 71,371,678.08 70,885,595.84 49,225,191.78 เงินฝากที่สหกรณ์อื่นกู้ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 3.95% - 5.30%

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล  

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้

135,672,311.56 138,924,239.51 127,323,311.83 พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 4,460 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00%

เงินปันผลหุ้น ชสอ. 55,000,000.00 53,000,000.00 50,000,000.00 เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ย 5.00%

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 320,000.00 655,210.80 600,000.00

รายได้อื่น ๆ 5,799,752.00 745,596.80 130,000.00  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าถ่ายเอกสาร / ค่าปรับ /

อื่น ๆ

รวมรายได้ทั้งสิ้น 804,939,601.50 719,130,937.61 701,129,094.09

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก 286,386,548.05 294,637,398.80 280,480,878.61 ยอดเงินฝาก 9,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 

3.12%

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อื่น 7,117,500.00 6,378,918.94 3,095,625.01 ยอดเงินฝาก 175 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.25%

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน 95,416,153.42 40,345,055.62 15,006,027.40 ยอดเงินกู้ 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.95%

หัก ค่าใช้จ่ายด�าเนินการ 75,927,752.00 80,179,766.43 85,820,596.43 งบประมาณรายจ่าย

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 464,847,953.47 421,541,139.79 384,403,127.45

ก�าไรก่อนหักส�ารองหนี้สูญ 340,091,648.03 297,589,797.82 316,725,966.64

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 17,676,602.25 0.00

ก�าไรจากการด�าเนินการ 340,091,648.03 279,913,195.57 316,725,966.64
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563

1. หมวดเงินเดือน    
  1.1 เงินเดือน เจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 13,562,520.00 11,917,320.00 13,418,565.00 - เงินเดือน เจ้าหน้าที่ 22 อัตรา = 11,220,840 บาท  
       (935,070×12)
      - สรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่ตามผังโครงสร้างจ�านวน 2 อัตรา  
       เป็นเงิน 386,040 (16,085×2×12)
      - สรรหานิติกรประจ�าสหกรณ์ 1 อัตรา เป็นเงิน 229,500  
       (19,125×12)
      - สรรหาเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อเรียนรู้งานแทนเจ้าหน้าที่  
       เกษียณปี 2563 เป็นเงิน 144,765 (16085×3×3)
      - ลูกจ้าง 1 อัตรา 193,020 บาท (16,085×12)
      - ผู้จัดการ 1,244,400 บาท (103,700×12)

    รวมหมวดเงินเดือน 13,562,520.00  11,917,320.00  13,418,565.00   

2. หมวดค่าตอบแทน        
  2.1 ค่าล่วงเวลา 600,000.00  308,662.14  600,000.00  ส�าหรับการปฏิบัติงานที่จ�าเป็นและเร่งด่วน/รองรับ  
      โปรแกรมระบบใหม่
  2.2 ค่าเบี้ยประชุม 1,434,400.00  1,011,500.00  1,280,900.00  เบี้ยประชุมกรรมการด�าเนินการ,อ�านวยการ,กรรมการ
      ชุดต่าง ๆ อนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบ 
      ภายใน
      - คณะกรรมการด�าเนินการ (16×30×700)+(4×14×700)
       = 375,200 บาท
      - คณะกรรมการอ�านวยการ (8×24× 700) = 134,400
      -คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดิการ (5×48×700) 
       = 168,000 บาท 
      - คณะกรรมการการศึกษา (5×14×700) = 49,000 บาท
      - คณะอนุกรรมการเงินลงทุน (8×24×700) = 134,400 บาท
      - คณะอนุกรรมการบริหาร (5×17×700) = 59,500 บาท
      - คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาและเทคโนโลยี 
       (5×20×700) = 70,000 บาท
      - คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและติดตามหนี้   
       (5×12×700) = 42,000 บาท
      - ผู้ตรวจสอบกิจการประชุมปกติ (4×14×700) = 39,200 บาท
      - ผู้ตรวจสอบภายใน (4×14×700) = 39,200 บาท 
       รวมเบี้ยประชุมทั้งหมด = 1,110,900 บาท
      - การประชุมวาระพิเศษ/กรณีเร่งด่วน = 170,000 บาท  
       (เช่น การประชุมใหญ่/คณะสอบข้อเท็จจริง/สรรหาผู้จัดการ 
       และเจ้าหน้าที่/สัญญาจัดจ้างจัดซื้อโปรแกรมระบบ  
       คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ)
  2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 250,000.00  200,000.00  250,000.00  ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2.4 ค่าพาหนะเหมาจ่ายต่อเดือน 1,932,000.00  1,410,000.02  1,932,000.00  ค่าพาหนะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
      - ที่ปรึกษา (3×12×5,000) = 180,000 บาท
      - ประธาน, เหรัญญิก (2×12×12,000) = 288,000 บาท
      - รองประธาน 4 ท่าน (4×12×8,000) = 384,000 บาท
      - เลขานุการ (12×10,000) = 120,000 บาท
      - กรรมการอื่น (8×12×5,000) = 480,000 บาท
      - ผู้ตรวจสอบภายใน (4×12×5,000) = 240,000 บาท
      - ผู้ตรวจสอบ (4×12×5,000) = 240,000 บาท
  2.5 ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน  45,000.00   14,250.00   59,580.00 จ�านวน 3 คน คนละ 331 บาท ต่อวัน (60 วัน)
  2.6 เงินชดเชย,ค่าตอบแทน 1,450,000.00   2,141,526.67   4,260,000.00  ในปี 2563 สอ.กปน.มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุจ�านวน 4 ราย
  เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ    หลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชย
  และของที่ระลึก

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2562

ประมาณการ 
(บาท)

จ่ายจริง
ณ 31 ธันวาคม 2562

(บาท)

ปี 2563
ประมาณการ

(บาท)
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หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2562

ประมาณการ 
(บาท)

จ่ายจริง
ณ 31 ธันวาคม 2562

(บาท)

ปี 2563
ประมาณการ

(บาท)

      1. เงินชดเชยตาม พรบ. 400 วัน(ท�างานติดต่อกันครบ 20 ป ี
        ขึ้นไป) = 3,644,932 บาท
      2. เงินเดือน 45 วันสุดท้ายกรณีไม่ใช้สิทธิ์ลาพักผ่อน 
       = 410,054.85 บาท
      3. ของที่ระลึก จนท.เกษียณ โดยเปิดบัญชี อพ. 
       08 = 200,000 บาท (50,000×4)

   รวมหมวดค่าตอบแทน  5,711,400.00   5,085,938.83   8,382,480.00   

3. หมวดค่าใช้สอย        
  3.1 ค่ารับรอง  400,000.00   488,863.12   400,000.00  อาหารและเครื่องดื่ม รับรองในการประชุมกรรมการ
      คณะต่าง ๆ
      - รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่สหกรณ์
  3.2 บ�าเหน็จสมาชิกเกษียณ 415,000.00  370,000.00  335,000.00  สมาชิกเกษียณในปี 2563 (จ�านวน 67 คน คนละ 5,000 บาท)
  3.3 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 7,024,000.00  6,784,000.00  7,158,000.00  - ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป   
       (1,509×4,000 = 6,036,000) (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 2 - 5647  
       เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2522)
      - ส�าหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ถึง 40 ปี  
       (561×2,000 = 1,122,000) (ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 5658 -  7734
       เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2527)
  3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  500,000.00   963,072.75   700,000.00  ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่าการศึกษาบุตร,ค่ารักษาพยาบาล
      เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ฯลฯ
  3.5 ค่าเครื่องแบบ  270,000.00   237,000.00   338,000.00  - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการ 26 คน (8,000×26) 208,000 บาท
      - กรรมการและที่ปรึกษา 18 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน  
       ผู้ตรวจสอบภายใน 4 คน (5,000×26) = 130,000 บาท
  3.6 ค่าพาหนะและอาหาร 13,800,000.00   12,956,000.00   13,800,000.00  สมาชิกจ�านวน 6,900 คนละ 2,000 บาท
  ในวันประชุมใหญ่
  3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  1,150,000.00   1,094,314.23   1,150,000.00  - เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่ และจัดท�าหนังสือ 
  ประจ�าปี     รายงานกิจการประจ�าปี
      - เป็นการนับคะแนนแบบกากบาท นับโดยนักศึกษา เป็นเงิน  
       1,000,000 บาท
      - เป็นค่าของรางวัล ส�าหรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่  
       เป็นเงิน 150,000 บาท
  3.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่    11,316,940.00    เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 ได้มีการประชุมวิสามัญเรื่องแก้ไข
  วิสามัญ    เพิ่มเติมข้อบังคับ
  3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  50,000.00   16,222.01   50,000.00  ค่าซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ส�านักงาน ครุภัณฑ์ของสหกรณ์
  3.10 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ  750,000.00   947,990.39   750,000.00  ส�าหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบภายในที่ไปปฏิบัติงาน 
      นอกสถานที่ (ถ้าหาก สอ.กปน.จัดหารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทาง 
      แล้วจะไม่เบิกค่าพาหนะในหมวดนี้)
  3.11 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์  300,000.00   86,382.24   300,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท�าข่าวสารของ สอ.กปน. 
      โดยคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
      เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก
       - ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 74,000 บาท,ค่าจัดท�าวารสาร  
       2×7,000×14 = 196,000 บาท
       - ค่าจัดส่งวารสารให้สมาชิก 15,000×2 = 30,000 บาท
  3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  150,000.00   164,692.82   150,000.00  เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ เช่น 
      เอกสารการประชุมมีจ�านวนมาก 
  3.13 ค่าสนับสนุนกิจการ กปน.        
   3.13.1 เงินสนับสนุนกิจการ  550,000.00   480,000.00   550,000.00  เงินสนับสนุน กปน. ประจ�าปี
   กปน.  
   3.13.2 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ  300,000.00   300,000.00   300,000.00  บริจาคให้ชมรมผู้สูงอายุของ กปน. (แบ่งจ่าย 2 งวด)
   กปน.  

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2562

ประมาณการ 
(บาท)

จ่ายจริง
ณ 31 ธันวาคม 2562

(บาท)

ปี 2563
ประมาณการ

(บาท)
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  3.14 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี        
   3.14.1 คดีทั่วไป  1,500,000.00   475,498.00   1,500,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดี 
   3.14.2 คดีผู้ค้าสวนจตุจักร  1,600,000.00   1,600,000.00    - เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการฟ้องบังคับคดีกับ สบ.ผจจ. 
      - ค่าจ้างทนาย 2,400,000 บาท จ่ายแล้ว 800,000 บาท 
       คงเหลือ 1,600,000 บาท
  3.14.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น  400,000.00   250,000.00   500,000.00  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าพาหนะ, ค่าส่งค�าคู่ความ ฯลฯ
   ค่าพาหนะ ค่าส่งคู่ความ 
   ฯลฯ 
 3.15 ค่าสาธารณูปการ  120,000.00   95,386.44   120,000.00  ค่าโทรศัพท์ส�าหรับติดต่อบุคคลภายนอก หน่วยงานและ 
       สมาชิก
  3.16 ค่าของที่ระลึก  150,000.00   144,450.00   150,000.00  ส�าหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า
  3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  200,000.00   214,617.81   200,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป ที่เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน 
       และส�ารองไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เช่น  
       ค่าส่งจดหมาย หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
  3.18 ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ  12,000.00   11,530.32   12,000.00  เป็นค่าประกันตู้นิรภัย และการประกันเงินสด ระหว่าง  
       สอ.กปน. กับธนาคาร
  3.19 ค่าจัดท�ารายงานการประชุม  35,000.00   27,000.00   35,000.00  ค่าจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ 
       (140×250)
  3.20 ค่าฝากเอกสาร  55,000.00  60,386.63   55,000.00  ค่าฝากเอกสารที่กรุงเทพคลังเอกสารเป็นรายเดือน 
       (4,000×12 = 48,000) อื่น ๆ 7,000.-
  3.21 โครงการเผยแพร่วิชาการและ  3,300,000.00  2,999,293.64   3,300,000.00  สัมมนาสมาชิก
  ให้ความรู้แก่สมาชิก    - จัดสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด (3 รุ่น รุ่นละ 160 คน×
       3,000=1,440,000 บาท
      - จัดสัมมนาสมาชิกใน กทม. (2 รุ่น รุ่นละ 300 คน× 
       1,200 = 720,000 บาท
      - จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2563/ของที่ระลึก จ�านวน 
       (100 คน×4,000 = 400,000 บาท)
      โครงการสมาชิกสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  
      สอ.กปน.กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในธุรกิจสหกรณ์ 
      = 240,000 บาท
      โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้สมาชิกหลักสูตรผู้ตรวจกิจการ 
      และตัวแทนอื่น ๆ ที่สนใจเป็นเงิน 80,000 บาท
      ส�าหรับจัดสัมมนา กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ
      ภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่
      - ครั้งที่ 1/2563 ก�าหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร  
       จ�านวน 60 คน คนละ 3,000 บาท = 180,000.00 บาท
      - ครั้งที่ 2/2563 น�าเสนอและประเมินผลการด�าเนินงานในปี  
       2563/จัดท�างบประมาณประจ�าปี 2564 จ�านวน 60 คน  
       คนละ 3,000 บาทเป็นเงิน 180,000 บาท
      - ส�ารองค่าใช้จ่าย 20,000 บาท
 3.22 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่  100,000.00     100,000.00  - โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 2 ครั้ง ครั้งละ 50,000 บาท
  3.23 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  1,265,000.00   1,263,273.00   1,293,051.43  เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (11,755,013×11%)  
      เงินเดือน 25 คน
  3.24 เงินสมทบประกันสังคม  234,000.00   216,000.00   234,000.00  เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุน  
      (15,000×23×5%×12) = 207,000
      สรรหาเจ้าหน้าที่ (15,000×3×5%×12) = 27,000
  3.25 เงินสมทบกองทุนทดแทน  6,000.00   4,100.00   6,000.00  จ่ายตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน 
  3.26 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก  5,520,000.00   5,322,600.00   6,900,000.00  เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของสมาชิกทุกคน คนละ 1,000 บาท  
      (6,900×1,000)
  3.27 กองทุนสงเคราะห์สมาชิก  6,500,000.00   11,180,947.48   12,000,000.00  สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม
  ถึงแก่กรรม 
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 3.28 เงินบริจาคเพื่อการกุศล 30,000.00   3,000.00   30,000.00  เพื่อกิจกรรมหน่วยงาน/สาขา-ระดับฝ่ายของ กปน.
  สาธารณประโยชน์  
  3.29 โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน  85,000.00  85,000.00 เพื่อจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานทุกฝ่าย/แผนการปฏิบัติงาน 
  ตามแผนยุทธศาสตร์    ประจ�าปี/สรุปผลการปฏิบัติงานทุกฝ่าย/สรุปแผนโครงการ
  3.30 ค่าปรับปรุงส�านักงาน  1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00  เพื่อขยายห้องส�านักงาน
  3.31 ทุนสาธารณประโยชน์  2,000,000.00   -    เพื่อการศึกษาบุตร สวัสดิการสมาชิก อบรมศึกษาดูงานและ 
      การกุศล
  3.31 ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์   30,000.00     70,000.00  ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
  3.32 ค่าบริการ Ipad  31,000.00      ค่าบริการ Ipad รายปี จ�านวน 24 เครื่อง เครื่องละ 1,200 บาท  
      VAT ต่างหาก

   รวมหมวดค่าใช้สอย  50,332,000.00   61,573,560.88   54,071,051.43 

4. หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม        
 4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุน  600,000.00   10,005.00   600,000.00  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้,การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น  
      รวมทั้งการสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย
  4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการเงิน  270,000.00   83,383.30   270,000.00  ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อื่น  
      (ค่าธรรมเนียมโอน อากรเช็ค ตราสารเช็ค)

 รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร 870,000.00   93,388.30   870,000.00
   ธุรกรรม 

5. หมวดค่าวัสด ุ       
  5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์  200,000.00   259,146.38   200,000.00  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
      สหกรณ์
  5.2 ค่าวัสดุของใช้ส�านักงาน  100,000.00   78,727.08   100,000.00  ของใช้ส�านักงาน เช่น แก้วน�้ารับรองสมาชิก ก้านคนกาแฟ  
      แฟ้ม ผ้าเทป ยาง ลวดเสียบกระดาษ ตรายาง ถุงขยะ ฯลฯ

   รวมหมวดค่าวัสดุ 300,000.00 337,873.46 300,000.00 

6. ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา     
 6.1 โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 200,000.00  200,000.00 300,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต่างจังหวัด/ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

 รวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัย 200,000.00  200,000.00 300,000.00
 และพัฒนา  

7. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)      
  7.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00  198,343.10  200,000.00  วัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์และ  
      อุปกรณ์ส่วนควบ
  7.2 ค่าบ�ารุงรักษาระบบ 250,000.00  250,000.00  250,000.00  ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์
  7.3 ค่าจัดหาและปรับปรุงระบบ 1,409,832.00      สัญญาปี 2561 ตั้ง 2,349,720 บาท จ่ายแล้ว 939,888 บาท  
  พร้อมอุปกรณ์    คงเหลือ 1,409,832 บาท
  (ค่าพัฒนาโปรแกรม)
  7.4 ค่าจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม      5,000,000.00  เพื่อรองรับโปรแกรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ  
  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ส�าเร็จรูป    เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิก
  7.5 ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต       
     7.5.1 ส�าหรับองค์กร  40,000.00   34,668.00   40,000.00  ส�าหรับ ภายในของสหกรณ์
   (ประเภท Home)    CAT Telecom 50 Mbps/20 Mbps (1,500×12 = 18,000)  
       ยังไม่รวม Vat 7% และ TOT
       ToT Public Company Limited 500 Mbps/2005 Mbps  
       (1,200×12 = 14,400) ยังไม่รวม Vat 7%
  7.5.2 ส�าหรับสมาชิก  71,000.00     -  ส�าหรับ บริการสมาชิกสหกรณ์
       (ประเภท Business)     CAT Telecom 100 Mbps/50 Mbps (5,490×12=65,880)  
       ยังไม่รวม Vat 7% (ส�าหรับ Business)
  7.5.3 ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต  20,000.00     20,000.00  เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมบริการอินเตอร์เน็ตแก่สมาชิก 
       สหกรณ์
  7.6 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  360,000.00   284,175.95   360,000.00  ค่าเช่า ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 30 เครื่อง และ 
  และเครื่องปริ้นเตอร์    เครื่องปริ้นเตอร์ 6 เครื่อง ตามสัญญาเช่าเป็นรายเดือน  
      ระยะเวลา 3 ปี

หมวดรายจ่าย เหตุผลและความจ�าเป็น
ปี 2562

ประมาณการ 
(บาท)

จ่ายจริง
ณ 31 ธันวาคม 2562

(บาท)

ปี 2563
ประมาณการ

(บาท)
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งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563 (ต่อ)

	 7.7	 การจัดอบรมพนักงาน	 	20,000.00		 		 	20,000.00		 ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้	กับ	เจ้าหน้าที่สอ.กปน.
	 	 ด้านระบบ	IT
	 7.8	 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบระบบ	 	10,000.00		 		 	12,000.00		 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ของ		
	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 	 	 สอ.กปน.
	 7.9	 ค่าลิขสิทธิ์	Software	 	60,000.00		 		 	115,000.00		 ท�าให้	สอ.กปน.	มีโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตาม	
	 	 	 	 	 	 กฎหมาย
	 7.10	ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญดูแล	 	72,000.00		 	72,000.00		 	72,000.00		 ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบ	2	คน	คนละ	3,000	บาท
	 	 โปรแกรมระบบสหกรณ์
	 7.11	ค่าย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์	 	50,000.00		 		 		 -	ค่าบริการย้ายระบบโปรแกรมสหกรณ์จาก	SERVER	เก่าไป	 
	 	 	 	 	 	 	 SERVER	ใหม่เพื่อป้องกัน
		 		 		 		 		 	 	 ความเสี่ยงที่เกิดจาก	SERVER	เก่าที่มีอายุการใช้งาน
		 7.12	เช่า	WEB	HOSTING		 	20,000.00		 		 	50,000.00		 เช่า	WEB	HOSTING	เพื่อบริการเว็บไซต์	www.	 	
	 	 	 	 	 	 mwasaving.com	

 รวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  2,582,832.00   839,187.05   6,139,000.00   

8. หมวดครุภัณฑ ์        
	 8.1	 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า		 	8,000.00		 	7,739.99		 		 เครื่องคิดเลขจ�านวน	2	เครื่อง	/	ฝ่ายบัญชี,	ฝ่ายธุรการ
	 8.2	 เครื่องสแกนเอกสาร		 	70,000.00		 	53,500.00		 		 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้าต่างฝ่ายธุรการและส่วนกลาง
	 8.3	 เครื่องสแกนนิ้ว		 	20,000.00		 	9,700.00		 		 ส�าหรับบันทึกการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
	 8.4	 โต๊ะท�างานประธาน		 	20,000.00		 	11,964.60		 		 ทดแทนโต๊ะเก่าช�ารุด
	 8.5	 เครื่องพิมพ์เอกสาร	 	15,000.00		 	14,750.00		 		 ทดแทนเครื่องเก่าช�ารุดฝ่ายธุรการพิมพ์งาน
	 8.6	 เครื่อง	IPAD	 	396,000.00		 		 	396,000.00		 เพื่อประกอบการประชุม	24	เครื่อง	เครื่องละ	16,500	บาท
	 8.7	 SERVER	 	240,000.00		 		 	230,000.00		 ทดแทนเครื่องเดิม	ปี	54/ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 8.8	 อุปกรณ์เครื่องเสียง	 	100,000.00		 		 		 อุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุมสหกรณ์ในการประชุม		
	 	 ในห้องประชุม	 	 	 	 กรรมการคณะต่าง	ๆ
	 8.9	 เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์	 		 		 	15,000.00		 ทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด/ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบัญชี
	 8.10	เครื่องพิมพ์เช็ค	 		 		 	15,000.00		 เพื่อพิมพ์เช็ค/ฝ่ายการเงิน
	 8.11	เครื่องโน๊ตบุ๊ค		 		 		 	85,000.00		 จ�านวน	3	เครื่องทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุดจ�านวน	3	เครื่อง/	
	 	 	 	 	 	 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 8.12	เครื่องส�ารองไฟ		 		 		 	25,000.00		 ทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด	จ�านวน	10	เครื่อง	ทุกฝ่าย
	 8.13	เครื่องพิมพ์กระดาษ		 		 		 	7,500.00		 ทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด/ฝ่ายบัญชี
	 	 ต่อเนื่องแคร่สั้น
	 8.14	โทรศัพท์ไร้สาย	 		 		 	2,500.00		 แทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด/	ฝ่ายธุรการ
	 8.15	เครื่องเจาะกระดาษ	2	รู	 		 		 	5,000.00		 ทดแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด	
	 8.16	เก้าอี้ท�างาน	 		 		 	3,500.00		 เก้าอี้ท�างานเจ้าหน้าที่แทนที่ช�ารุดจ�านวน	1	ตัว/ฝ่ายสินเชื่อ
	 8.17	เครื่องนับธนบัตร	ชนิดตั้งพื้น	 		 		 	55,000.00		 เครื่องนับธนบัตรแทนเครื่องเก่าที่ช�ารุด	(ซื้อ	ปี	2536)/ฝ่าย 
	 	 	 	 	 	 การเงิน

 รวมหมวดครุภัณฑ์ 869,000.00  97,654.59  839,500.00   

 รวมงบประมาณรายจ่าย 74,427,752.00  80,144,923.11  84,320,596.43   

งบประมาณส�ารองกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน		 1,500,000.00		 	 1,500,000.00		 ส�าหรับเป็นเงินส�ารองกรณีเร่งด่วนซึ่งไม่อาจก�าหนดแผนล่วง	
	 	 	 	 	 	 หน้าได้

 รวมทั้งสิ้น 75,927,752.00  80,144,923.11  85,820,596.43   

มติที่ประชุม
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 5.6 วงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2563

 เลขานุการ เสนอว่า ก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือค�้าประกันในปี 2563 ซึ่งปีที่ผ่านมาสหกรณ ์

ได้ก�าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ที่ 6,500.00 ล้านบาท ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา 

ให้ความเห็นขอวงเงินการกู้ยืมเงิน หรือค�้าประกันของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้ก�าหนดค่า 

สัมประสิทธิ์ในการค�านวณวงเงินกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกัน เป็นจ�านวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวม กับ

ทุนส�ารอง

 ในปีนี้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 4,770.76 ล้านบาท ทุนส�ารอง 573.24 ล้านบาท รวมเป็นเงิน

จ�านวน 5,344.00 ล้านบาท จึงขอก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค�้าประกันในปี 2563 เป็นเงิน 

จ�านวน 7,500.00 ล้านบาท

มติที่ประชุม

 5.7 ขออนุมัติการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)

 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2558 มีข้อความส�าคัญดังนี้

ฯลฯ

 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรืออาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร

เป็นผู้สลักหลัง หรืออาวัลโดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�าระคืนต้นเงิน และดอกเบี้ย

 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย ์

พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จาก

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
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 5.8 ขออนุมัติวงเงิน Private Fund (ไพรเวท ฟันด์)

 เลขานุการ รายงานว่า ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุนตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ข้อ 3 ในวงเงินจ�านวน 500.00 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท

ถ้วน) โดยวิธีจัดตั้งกองทุน Private Fund (ไพรเวท ฟันด์)

 (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่

ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์

 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

 ข้อ 4. การน�าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์ 

และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 ข้อ 5. การฝาก หรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ

ฉบับนี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นการฝาก หรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีทุนส�ารอง จ�านวน 573.24 ล้านบาท ดังนั้น  

เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอ

เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการน�าเงินไปฝาก หรือลงทุนตาม ข้อ 3 (7) 

วงเงิน 500 ล้านบาท

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม
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 5.10 การคืนสมาชิกภาพ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง เพื่อทราบ

 6.1  สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต และถูกให้ออกจากสมาชิก ประจ�าปี พ.ศ. 2562

สมาชิกต้นป ี
ณ 1 ม.ค. 2562

เข้าใหม ่
ระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี
คงเหลือสิ้นป ี
ณ 31 ธ.ค. 62ลาออก เสียชีวิต ถูกให้ออก

สมาชิกสามัญ 6,810 131 25 56 17 6,843

สมาชิกสมทบ 648 58 5 1 0 700

รวม 7,458 189 30 57 17 7,543

มติที่ประชุม รับทราบ

 6.2  รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี พ.ศ. 2562

  6.2.1 ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการศึกษา ได้จัดการสัมมนาสมาชิก โดย 

มวีัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในหลักการ และวิธีการสหกรณ์ ให้สมาชิกได้เข้าใจในเรื่องของสหกรณ์  

การสร้างวินัยในการออม และเพื่อทราบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของกิจการ ว่ามีแนวโน้ม  

ไปในทิศทางใดในสภาวการณ์ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการศึกษาได้มีการจัดสัมมนา ตามรายการ

ดังนี้

   1. สัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด  4 รุ่น จ�านวน 635 คน

   2. สัมมนาสมาชิกในกรุงเทพฯ  1 รุ่น จ�านวน 513 คน

   3. สัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจ�าปี 2562  1 รุ่น จ�านวน 64 คน

   4. โครงการสัมมนาสมาชิกผู้สนับสนุนกิจการสหกรณ์ 1 รุ่น จ�านวน 64 คน

   5. โครงการจัดอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ” 1 รุ่น จ�านวน 21 คน

   6. สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ อนุกรรมการ

    และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  2 รุ่น จ�านวน 99 คน

     รวมทั้งสิ้น 10 รุ่น จ�านวน 1,396 คน
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 การสัมมนา กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รุ่นที่ 1 เพื่อให้

คณะกรรมการทุกคณะจัดท�าแผนการด�าเนินงานในปี 2562 และรุ่นที่ 2 เพื่อแถลงผลการด�าเนินงานในรอบปี  

และพิจารณางบประมาณรายได้ ค่าใช้จ่าย ที่ตั้งในปี 2563 รวมถึงการให้กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการด�าเนินงานของสหกรณ์  

เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่มั่นคง

  สรุป งบประมาณที่คณะกรรมการการศึกษา ในปี 2562 จ�านวน 3,300,000.00 บาท ใช้ไป 

2,999,293.64 บาท คงเหลืองบประมาณ 300,706.36 บาท

  6.2.2 สรุปผลงานโดยรวมของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 14,860.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 

ประมาณ 2,227.85 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย เงินทุนในส่วนของสหกรณ์ที่มาจากเงินรับฝากเงินของสมาชิก 

8,529.86 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้นของสมาชิก 4,770.76 ล้านบาท เงินทุนส�ารอง เงินกองทุนอื่น ๆ และหนี้สินอื่น ๆ 

634.61 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 279.91 ล้านบาท และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอก อาทิ 

เงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น รวมเป็นเงิน 645.22 ล้านบาท

  ส่วนการลงทุนประกอบด้วย การให้สมาชิกกู้ เป็นเงิน 5,561.83 ล้านบาท ลงทุนในตราสาร

หนี้หรือหุ้นกู้ เป็นเงิน 4,561.21 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์อื่น เป็นเงิน 1,520.92 ล้านบาท ให้สหกรณ์อื่นกู้ เป็น

เงิน 2,875.34 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 226.41 ล้านบาท และอื่น ๆ เป็นเงิน 114.65 ล้านบาท ท�าให้

สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุน เป็นเงินรวม 718.39 ล้านบาท และรายได้อื่น ๆ เป็นจ�านวน 0.75 ล้านบาท  

มีรายจ่ายจากการลงทุน เป็นเงินรวม 352.14 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 87.07 ล้านบาท

  การใช้จ่ายงบประมาณจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบประมาณ 

75,927,752.00 บาท มีบางรายการที่ใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ อาทิ ข้อ 2.6 เงินชดเชยส�าหรับเจ้าหน้าที่

เกษียณอายุ จ�านวน 691,526.67 บาท, ข้อ 3.1 ค่ารับรอง จ�านวน 88,863.12 บาท, ข้อ 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 

จ�านวน 463,072.75 บาท, ข้อ 3.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ จ�านวน 11,316,940.00 บาท, ข้อ 3.10  

ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ จ�านวน 197,990.39 บาท, ข้อ 3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ�านวน 14,692.82 บาท, 

ข้อ 3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จ�านวน 14,617.81 บาท, ข้อ 3.20 ค่าฝากเอกสาร จ�านวน 5,386.63 บาท, ข้อ 3.27 

กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 4,680,947.48 บาท, ข้อ 5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ จ�านวน 

59,146.38 บาท

  ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ดังนี้

  1. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2553

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562)

  2. ระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552

   (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)

  3. ระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555

   (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
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  4. ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562)

  5. ระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2552

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)

  6. ระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

  7. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562)

  8. ระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562)

  9. ระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และ 

   ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552

   (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562)

 ได้แก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ดังนี้

  1. ข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562

มติที่ประชุม
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 6.3 รายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
------------------------- 

เรียนที่ประชุมใหญ่ สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

 ตามที่ที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เลือกตั้งให้
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด สำหรับปี 
2562 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอผลการตรวจสอบ
ประจำปี โดยสรุปดังนี ้

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารกิจการของสหกรณ ์
 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมทางการเงิน  
 1.3 เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว ้

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามหลักฐานเอกสาร 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์  
 2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม  
 2.4 ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กำหนดไว ้

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข  
 3.1 ผลการดำเนินงาน  
 1. สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จำนวน 6,810 คน ระหว่างปีมีสมาชิกสมัครใหม่ จำนวน 

131 คน ลาออกและถึงแก่กรรมจากการเป็นสมาชิก จำนวน 98 คน คงเหลือ ณ วัน
สิ้นปีจำนวน 6,843 คน 

 2. วันสิ้นปี 2562 สหกรณ์มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 14,860,361,806.72 บาท ทุนเรือนหุ้น 
4,770,762,080.00 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 719,130,937.61 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้ง
สิ้น 421,541,139.79 บาท กำไร 297,589,797.82 หักค่าสงสัยจะสูญ 17,676,602.25
บาท กำไรสุทธิ 279,913,195.57 บาท  
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 3.2 การบริหารงานทั่วไป 
 3.2.1 การแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน จำนวนมากชุด หลายชุดมีจำนวน

มากเกินกว่าที่ข้อบังคับ/ระเบียบกำหนดไว้ ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณค่าเบ้ีย
ประชุม 

 3.2.2 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ไม่ได้คำนึงถึง
ความรู้ความสามารถ และความซื่อสัตย ์

 3.2.3 กรรมการบางคนขาดความรับผิดชอบ กรณีกรรมการ 4 คน ทำหนังสือถึงสมาชิก
โน้มน้าวให้เสนอเพิ่มเงินเบี้ยประชุมวิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับ จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการพิเศษ ครั้งที่ 5/2562 ที่กำหนดไว้ 700 บาท เป็น 2,000 
บาท ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น ประมาณ 7.219 ล้านบาท เป็นการกระทำ
ขัดมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และส่งผลให้กำไรน้อยลง ปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนของสมาชิกต้องลดลงไปด้วย ผู้ตรวจฯ เสนอให้มีการตั้งกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากความบกพร่อง หรือเจตนา ความ
เสียหาย/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใครควรจะต้องรับผิดชอบ 

 3.2.4 กรณีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นคณะกรรมการย่อย คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงาน การเข้าร่วมประชุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรได้รับเบี้ย
ประชุม แต่หากจะจ่ายเบี้ยประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นอนุกรรมการ คณะทำงาน  
ควรออกระเบียบค่าเบี้ยประชุมให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ควรได้รับเบี้ยประชุมเท่ากับ
กรรมการ 

 3.2.5 การกำหนดผังบริหารให้มีอัตรากำลัง 27 อัตรา รวมผู้จัดการ สอ.กปน. มีสมาชิก
สามัญ 6,843 ราย สมาชิกสมทบ 691 ราย รวมเป็น 7,534 ราย อัตราส่วนเจ้าหน้าที่
ต่อสมาชิก 1:278 ปัจจุบัน ถือครองจริง 23 อัตรา + ลูกจ้าง 1 อัตรา ผู้ตรวจฯ เสนอ
ให้ปรับอัตรากำลัง เหลือ 25 อัตรา อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ :สมาชิก = 1:300 จาก
เหตุผล สมาชิกจะเข้ามาติดต่อทำธุรกรรมช่วงปลายเดือน-ต้นเดือนไม่เกินวันที่ 5 
ของเดือน สมาชิกจะเข้ามาน้อยลง และช่วงที่เงินฝากประจำครบกำหนด สมาชิกจะ
เข้ามาเปลี่ยนสมุดจำนวนมากปีละครั้งประมาณ 1 สัปดาห์ การรับเจ้าหน้าที่ประจำ
จะทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวตั้งแต่วันรับเข้ามาจนเกษียณอายุ นอกจาก
เงินเดือนยังมีสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
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 3.2.6 การสัมมนาสมาชิกควรกำหนดจำนวนในแต่ละรุ่น รุ่นที่มีผู้เข้าสัมนามาก การบริการ
อาหารที่พักจะไม่สมบูรณ์ การสัมนาสมาชิกใน กทม.และปริมณฑล(ไม่ค้างคืน) ควร
จัดให้ดีและน่าประทับใจ เพราะค่าใช้ถูกกว่าเดินทางไปต่างจังหวัดอยู่แล้ว และควร
จัดเนื้อหาให้ความรู้กับสมาชิกให้เหมาะสมกับกลุ่ม เช่น สมาชิกใหม่ให้วางแผนการ
ใช้เงิน การออม ระดับกลางให้ความรู้การเตรียมเป็นผู้เกษียณที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.2.7 ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรเปิดช่องทางการสื่อสารกับสมาชิก เชิญชวนให้สมาชิก
ติดตาม และตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วย 

 3.3 ด้านการเงินและการลงทนุ  
 3.3.1 สุ่มตรวจเงินสดหน้าเค้าเตอร์ พบว่าเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน  
 3.3.2 สุ่มตรวจหนังสือคำประกันของลูกหนี้รายใหญ่ พบว่ายังไม่ครบ ได้แจ้งให้ติดตามให้

ถูกต้องครบถ้วน 
 3.3.3 สุ ่มตรวจสอบเอกสารสัญญาการปล่อยกู ้ให้สมาชิก พบความผิดพลาด ได้แจ้ง

เจ้าหน้าที่ให้แก้ไข และเพ่ิมความระมัดระวัง 
 3.3.4 สุ่มตรวจการลงทุนภายนอกพบว่า สอ.ครูเอกชนกาฬสินธุ์ผิดนัดชำระหนี้ตั ้งแต่

เดือน มี.ค.62 เสนอแนะให้เร่งรัดติดตาม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ สบ.สจจ.
(250 ลบ.) 

 3.3.5 คณะกรรมการลงทุน(ชุดเดิม) ขาดแนวคิดทางธุรกิจ เห็นได้จากที่ สอ.กปน. ได้จัด
เลี้ยงรับรองลูกค้าที่มาร่วมประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์
ที่ 8 มิ.ย.62 ณ ห้องอาหารฮ่องกง ฟิเชอร์แมน เมืองทองธานี สอ.กปน. คาดหวังจะ
ได้แหล่งลงทุนเพิ่ม แต่คณะกรรมการลงทุนฯ ไปร่วมต้อนรับลูกค้าเพียง 2 คน ไม่ได้
เตรียมเอกสารอัตราดอกเบี้ยไปนำเสนอประกอบการพูดคุย ไม่มีแนวคิดทางธุรกิจ 
ไม่มีการปรับแผนการลงทุน ทำให้ สอ.กปน.สูญเสียรายได้ จากที่คาดการกำไร 341 
ลบ. เหลือเพียง 297.590 ลบ. หลังจากหักสำรองหนี้สูญกำไรสุทธิเพียง 279.913 
ลบ. 

  

เค้าน์เตอร์ พบว่าเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน
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 3.4. ด้านสินเช่ือ 
 3.4.1 ควรพิจารณากำหนดวงเงินกู้โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ ปัจจุบันมี

สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จนต้องถูกให้ออกจากสมาชิกเพื่อนำหุ้นมาชำระหนี้และ
หยุดดอกเบี้ย สมาชิกลาออก/ถูกให้ออก/ไล่ออกจากการประปานครหลวง โดยยัง
เป็นหนี้ สอ.กปน. หลายล้านบาท กรณีเช่นนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ค้ำ และ
กองทุนผู้ค้ำด้วย 

 3.4.2 ตรวจพบการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้กับทนายความคดี สอ.ครูเอกชน
กาฬสินธุ์ ประกอบด้วยค่าจ้างทนาย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง(เหมาจ่ายค่า
สึกหรอรถยนต์และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง กม.ละ 8 บาท) ผู้ตรวจมีความเห็นว่า ทนาย
รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างตามสัญญาแล้ว เป็นหน้าที่ของทนายที่จะต้องไปทำงาน ควร
จะให้เบิกเฉพาะค่าเดินทางเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าที่พักในกรณีที่ต้องพักค้าง
แรม ไม่ควรเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้กับทนายเพราะเป็นหน้าที่ของทนายที่
จะต้องไปทำคดีอยู่แล้ว เห็นสมควรให้เรียกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงคืน และการให้เบิกค่า
เดินทางรวมค่าสึกหรอรถยนต์ จะเป็นจำนวนเงินสูลถึง 8,088 บาท/ครั้ง เป็น
ค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินไป 

 4. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 4.1 ปัจจุบัน มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ที่ สอ.กปน. ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีปีละหลายสิบราย 
กรรมการมีการติดตามเฉพาะผู้กู้รายใหญ่ ส่วนรายย่อย สอ.กปน. รวบรวมหลักฐานฟ้องครั้งละ30-40 คดี ไม่ได้
มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่ติดตาม ผู ้ตรวจเสนอให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู ้ร ับจ้าง(ทนาย) ทำรายงานแจ้ง
ความก้าวหน้าของงานที่รับไปกี่ราย กี่สัญญา ความก้าวหน้าของงานแต่ละราย/สัญญา ทนายได้ดำเนินการไป
แล้วกี่รายกี่คดี แต่ละคดีอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง และมอบหมายให้ฝ่ายดำเนินการติดตามงานจากผู้รับจ้างและ
จัดทำรายงานสรุปแจ้งที่ประชุมดำเนินการทุกเดือน เพื่อประเมินผลที่ได้(จำนวนเงิน) กับค่าจ้างที่จ่ายไปคุ้มค่า
หรือไม ่
 4.2 ปัญหาหนี้สูญ/หนี้เสียเงินกู ้ฌาปนกิจ ควรกำหนดเป็นวาระในการประชุมกรรมการ
ดำเนินการเดือนละครั้ง  
 4.3 การแต่งตั้งกรรมการ อนุกรรมการชุดต่าง รองประธานดำเนินการ(ชุดใหญ่) ควรเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาของชุดย่อย เช่น รองประธานเงินกู้ฯ ควรเป็นประธานหรือที่ปรึกษา
ของคณะกรรมการเงินกู้ ยกตัวอย่าง กรณีรองประธานเงินกู้ลาออกจากคณะกรรมการเงินกู้ เมื่อถูกถามในท่ี
ประชุมดำเนินการ รองประธานฯ ไม่สามารถตอบปัญหางานในความรับผิดชอบ และเป็นการลดศักศรีจากรอง
ประธานกรรมการดำเนินการมาเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในชุดย่อย ไม่เหมาะสม  

แรม ไม่ควรเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้กับทนาย เห็นสมควรให้เรียกเงินค่าเบี้ย

เลี้ยงคืน และการให้เบิกค่าเดินทางรวมค่าสึกหรอรถยนต์ ตามระเบียบ สอ. กปน. 

เป็นจ�านวนเงินสูงถึง 8,088 บาท/ครั้ง เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากเกินไป
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อนุกรรมการชุดต่างๆ รองประธานด�าเนินการ (ชุดใหญ่)

ไม่สามารถตอบปัญหางานในความรับผิดชอบ และเป็นการลดศักดิ์ศรี
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 4.4 สวัสดิการกรณีสมาชิกประสบภัย สอ.กปน. ควรกำหนดวงเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญ
กำลังใจ มีการสุ่มตรวจบางราย ไม่จำเป็นต้องไปตรวจทุกราย เป็นการสิ้นเปลืองค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ บางครั้ง
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินที่ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย 
 4.5 กิจกรรม CSR ของ สอ.กปน. โดยมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนห่างไกล ใน
ปี 2562 ได้มอบเป็นเงินสดโรงเรียนละ 50,000 บาท จำนวน 4 โรงเรียนเป็นเงินรวม 200,000 บาท ผู้ตรวจเห็น
ว่าการมอบเป็นเงินสดเต็มจำนวนให้กับโรงเรียน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กๆ จะได้รับเงินครบเต็มจำนวนรึ
ป่าว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ลงชื่อ .................................................... 
 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์ นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช 
 ประธาน ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
 ลงชื่อ .................................................... ลงชื่อ .................................................... 
 ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ นายภัสร์พล เจียมพานทอง 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ว่าการมอบเป็นเงินสดเต็มจ�านวนให้กับโรงเรียน ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กๆ จะได้รับเงินครบเต็มจ�านวน 

หรือไม่
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 6.4 รายงานข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ซึ่ง สอ.กปน. 

เป็นสมาชิก

 เลขานุการ รายงานว่า สอ.กปน. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 

(ชสอ.) หมายเลขสมาชิก 662 รายงานข้อมูลเงินฝาก หุ้น และอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 1. เงินฝาก 1,100,000,000.00 บาท

 2. ผลตอบแทน - เงินฝาก 64,033,150.64 บาท

 3. หุ้น 1,000,000,000.00 บาท

 4. ผลตอบแทน - หุ้น 53,000,000.00 บาท

 5. ผลตอบแทนอื่น ๆ เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงิน ชสอ. - บาท

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

 7.1  เรื่อง แจ้งผลการเลือกตั้ง

มติที่ประชุม
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2553

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)
...........................................................

อาศัยอ�านาจตามความใน ข้อ 56 (8) และข้อ 81 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 

การประปานครหลวง จ�ากัด ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ครั้งที่ 3 / 2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562  

จึงมีมติให้ก�าหนดระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่าด้วย 

การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562)”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 5. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิก พ.ศ. 2553 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 5. สหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่สมาชิกปีแรก คนละ 100 บาท และปีที่สองถัดไปจ่ายให้ 

ปีละ 800 บาท จนกว่าสิ้นสมาชิกภาพ”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562)
...........................................................

โดยเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 

เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก

อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับข้อ 56 (8) และ ข้อ 81 (8) และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย  

การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่า

ด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562) ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความใน ข้อ 7. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2552 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 7. คุณสมบัติของบุตรสมาชิกสหกรณ์ผู้ขอรับทุนมีดังนี้

  7.1 มีผลสอบในชั้นปีการศึกษาที่ผ่านมาได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ

เทียบเท่าเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป ส�าหรับทุกระดับชั้น ยกเว้นการขอรับทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้

ผลการสอบประจ�าภาคแรกของปีการศึกษา ทั้งนี้ ในกรณีของเด็กพิเศษให้ดูผลจากการสอบว่า ผ่าน

  7.2 มีความประพฤติเรียบร้อย

  7.3 มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน

  7.4 ก�าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา หรือได้รับการคัดเลือกเข้าในสถานศึกษาแล้ว

  7.5 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในปีที่ยื่นขอรับทุน”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)
...........................................................

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก ถึงแก่กรรม 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับข้อบังคับและสภาพการณ์ในปัจจุบัน

 อาศัยอ�านาจตามความแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด พ.ศ. 2542 ข้อ 56 (8) และข้อ 81 (8) คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่ 3 / 

2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 จึงมติให้ก�าหนดระเบียบว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่าด้วย 

กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562)”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 8. การให้เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (1) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี จ่ายให้รายละ 70,000.00 บาท

  (2) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี จ่ายให้รายละ 80,000.00 บาท

  (3) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี จ่ายให้รายละ 90,000.00 บาท

  (4) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 15 ปี จ่ายให้รายละ 100,000.00 บาท

  (5) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 20 ปี จ่ายให้รายละ 110,000.00 บาท

  (6) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 25 ปี จ่ายให้รายละ 120,000.00 บาท

  (7) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 30 ปี จ่ายให้รายละ 130,000.00 บาท

  (8) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 35 ปี จ่ายให้รายละ 140,000.00 บาท

  (9) เป็นสมาชิกติดต่อกันเกินกว่า 40 ปี จ่ายให้รายละ 150,000.00 บาท”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562)

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

โดยเป็นการสมควรกับสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

พ.ศ. 2553 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส�าหรับพิธีทางศาสนาให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์และบุคลลในครอบครัว

อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2542  

ข้อ 56(8), ข้อ 81(3) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 7 / 2562 เมื่อวันที่ 8 

พฤษภาคม 2562 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด 

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562) ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 10. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

 “ข้อ 10. เงินร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพ (ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา) โดย สอ.กปน. ร่วมเป็น

เจ้าภาพ ส�าหรับ

   (1) พนักงานที่ถึงแก่กรรม 10,000.00 บาท

   (2) บิดา หรือ มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตร ที่ถึงแก่กรรม 5,000.00 บาท”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

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

โดยเป็นการสมควรกับสถานการณ์ปัจจุบัน แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
พ.ศ. 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562

อาศัยอ�านาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 2542 
ข้อ 56 (8), ข้อ 81 (3) และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ครั้งที่ 14 / 2562 เมื่อ 
วันที่ 22 สิงหาคม 2562 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด 
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 33. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2553 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้
 “ข้อ 33. วันลาเจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดโดยได้รับเงินเดือน หรือ ค่าจ้างเต็ม ดังนี้
  (1) การลาป่วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 

หกสิบวัน แต่กรณีจ�าเป็นประธานกรรมการ จะอนุญาตให้ลาต่อไปอีกได้ไม่เกิน หกสิบวัน
   ในกรณีการเจ็บป่วยที่สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ จะเป็นกรณี

ประสบอันตรายถูกประทุษร้าย หรือเหตุอื่นอันเกิดขึ้นตามลักษณะ หรือสภาพของงานในหน้าที่ที่ปฏิบัต ิ
ให้ลาได้ไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน เพราะเหตุครั้งเดียวกัน และมิให้ถือเป็นวันลาป่วย ตามข้อ 33 (1)

   ถ้าลาป่วยครบ หนึ่งร้อยยี่สิบวัน แล้วยังไม่อาจปฏิบัติงานได้ ประธาน
กรรมการ  อาจอนุญาตให้ลาต่อไปอีกได้ไม่เกิน เก้าสิบวัน หลังจากนั้นหากยังไม่อาจปฏิบัติงานได้ ประธาน
กรรมการ อาจอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ให้ลาต่อไปอีกภายในก�าหนดเวลาที่เห็นสมควร โดยไม่รับเงินเดือน
ก็ได้

  (2) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน เก้าสิบแปดวัน 
ต่อการมีครรภ์คราวหนึ่ง และมิให้ถือเป็นวันลาป่วย ตามข้อ 33 (1)

   การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอดก่อน หรือหลัง วันคลอดก็ได้ แต่
เมื่อรวมวันลาแล้ว ต้องไม่เกินที่ก�าหนดในวรรคแรก

   การลาคลอดบุตร ที่คาบเกี่ยวกับลาประเภทอื่น ซึ่งยังไม่ไม่ครบก�าหนด
วันลาของการลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และให้นับเป็นวันลาคลอดบุตร ตั้งแต่
วันที่เริ่มวันคลอดบุตร เจ้าหน้าที่ที่ลาคลอดบุตร หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจาก 
การลาคลอดบุตรได้ไม่เกินหนึ่ง ร้อยเก้าสิบวันท�าการ โดยไม่ได้รับเงินเดือน และต้องได้รับอนุญาตจาก  
ประธานกรรมการ ก่อนจึงจะหยุดงานได้

  (3) การลาท�าหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพื่อท�าหมันได้ และมีสิทธิลา เนื่องจาก
การท�าหมันตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก�าหนด และออกใบรับรอง

  (4) การลากิจ เจ้าหน้าที่จะลากิจส่วนตัว ได้ไม่เกินปีละ สิบห้าวันท�าการ
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  (5)	 การลาเพื่อฝึกความพรั่งพร้อมทางทหาร	 เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อ

รับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อการตรวจสอบ	 เพื่อฝึกวิชาทหาร	 หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม

ทางทหาร	ตามก�าหนดระยะเวลาที่ราชการก�าหนด	โดยสหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างให้เท่ากับค่าจ้างในวันท�างาน

ตลอดระยะที่ลา	แต่ปีหนึ่งไม่เกิน	หกสิบวัน

	 	 (6)	 การลาอุปสมบท	เจ้าหน้าที่ซึ่งยังไม่เคยอุปสมบท	และได้ท�างานประจ�าใน

สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	สองปี	จะลาเพื่ออุปสมบทได้ไม่เกิน	หนึ่งร้อยยี่สิบวัน

	 	 	 ในกรณีที่ลาสิกขาบทก่อนครบก�าหนด	ผู้นั้น	จะต้องกลับเข้าท�างานภายใน	

สามวัน			นับแต่วันลาสิกขาบท	และถือว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด

  (7) การลาไปประกอบพิธีฮัจญ์	 ณ	 เมืองเมกกะ	 ประเทศซาอุดิอาระเบีย	 

เจ้าหน้าที่นับถือศาสนาอิสลาม	 ผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์	ณ	 เมืองเมกกะ	 และได้ท�างาน

ประจ�าในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	 สองปี	 มีสิทธิขอลาไปประกอบพิธีฮัจญ์	 ณ	 เมืองเมกกะ	 ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย	 เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการอนุญาตแล้ว	 จึงจะหยุดงานเพื่อไปประกอบพิธีดังกล่าวได้

ไม่เกิน	หนึ่งร้อยสิบวัน

	 	 (8)	 การลาเพื่อฝึกอบรม	หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ	เจ้าหน้าที่มีสิทธิขอ

ลาหยุดงานเพื่อรับการฝึกอบรม	หรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้ในกรณี

	 	 	 (ก)	 เพื่อประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม	หรือการเพิ่มทักษะ

ความช�านาญ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของลูกจ้าง

	 	 	 (ข)	 การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัด	หรืออนุญาตให้จัดขึ้น	

สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลา	ตามข้อ	(8)	ก็ได้ถ้าหากในปีที่ลานั้น	เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเคยได้รับอนุญาต 

ให้ลาเพื่อการฝึกอบรม	หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ	มาแล้วไม่น้อยกว่า	สามสิบวัน	หรือสามครั้ง	หรือ	

สหกรณ์มีเหตุผลชัดเจน	 แสดงให้เห็นว่า	 การลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหาย	 หรือกระทบการ

ประกอบธุรกิจของสหกรณ์”

ข้อ	4.	ให้ยกเลิกข้อความใน	ข้อ	50.	แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด	ว่าด้วย	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	พ.ศ.	2553	โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

	 “ข้อ	50.	 เจ้าหน้าที่ออกจากสหกรณ์	 เพราะสหกรณ์เลิกจ้าง	 มีสิทธิได้รับค่าชดเชยจาก

สหกรณ์	ดังนี้

  (1) เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	 หนึ่งร้อยยี่สิบวัน	 แต่ไม่ครบ	 หนึ่งปี	

โดยรวมวันหยุด	วันลา	และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์	ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้าย	สามสิบวัน

	 	 (2)	 เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	หนึ่งปี	แต่ไม่ครบ	สามปี	โดยรวมวันหยุด 

วันลา	และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์	 ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	

เก้าสิบวัน

	 	 (3)	 เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ	สามปี	แต่ไม่ครบ	หกปี	โดยรวมวันหยุด 

วันลา	 และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์	 ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย	

ร้อยแปดสิบวัน
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  (4) เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ หกปี แต่ไม่ครบ สิบปี โดยรวมวันหยุด 

วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

สองร้อยสี่สิบวัน

  (5) เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ สิบปี แต่ไม่ครบ ยี่สิบปี โดยรวมวันหยุด 

วันลา และวันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 

สามร้อยวัน

  (6) เจ้าหน้าที่ซึ่งท�างานติดต่อกันครบ ยี่สิบปีขึ้นไป โดยหักวันหยุด วันลา และ 

วันที่สหกรณ์สั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย สี่ร้อยวัน”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2552

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562)
...........................................................

โดยเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิก

เจ็บป่วย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอ�านาจตามความแห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด 

พ.ศ. 2542 ข้อ 56(8) และข้อ 81(3)(8) โดยคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่  

14 / 2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 จึงมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณ 

ประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด 

ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย พ.ศ. 2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3 

พ.ศ. 2562)”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกความตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 7. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 7. ให้สมาชิกที่เข้ารักษาพยาบาลเป็นคนไข้ใน แจ้งเป็นหนังสือแบบฟอร์มสวัสดิการ

ช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้

   7.1 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้ป่วย หรือบัตรสมาชิก หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน

   7.2 ส�าเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลพร้อมหนังสือรับรองการเป็นคนไข้ใน หรือ 

เอกสารของสถานพยาบาล นั้น ที่ท�าให้เชื่อว่าได้มีการเข้ารับการรักษาเป็นคนไข้ใน โดยมีรายละเอียดวันที่

เข้าพัก และวันที่ออกจากสถานพยาบาลที่ชัดเจน

   ถึงคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อขอรับเงินภายในก�าหนด 180 วัน นับจากวัน

ออกจากสถานพยาบาล เมื่อพ้นก�าหนดระยะเวลาที่ก�าหนดแล้ว ให้หมดสิทธิ์ในการขอรับเงินสวัสดิการ                    

การรักษาพยาบาลครั้งนี้ ทั้งนี้ให้ถือว่าดุลยพินิจของคณะกรรมการด�าเนินการเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี”

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562)
...........................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นไปตามความ

เหมาะสม

อาศัยอ�านาจตามความแห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด พ.ศ. 

2542 ข้อ 56 (8) และ ข้อ 81 (2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ในคราวการประชุม  

ครั้งที่ 16 / 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 

ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่าด้วย 

เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2562)”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 27. สมาชิกผู้ค�้าประกันต้องท�าหนังสือค�้าประกันด้วยตนเอง ณ ที่ท�าการสหกรณ์

ตามแบบที่ก�าหนดไว้”

 ข้อ 28. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562)
...........................................................

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 เพื่อให้เป็นไปตามความ

เหมาะสม

อาศัยอ�านาจตามความแห่งข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด  

พ.ศ. 2542 ข้อ 56 (8) และ ข้อ 81(2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 ในคราวการประชุม  

ครั้งที่ กรณีพิเศษ 6 / 2562 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 

ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่าด้วย 

เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2562) ”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ถือใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน ข้อ 27 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 27. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้”

ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 28 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2557

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ 

กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562)

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

โดยที่เป็นการสมควรก�าหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ 

กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

อาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

พ.ศ. 2542 ข้อ 56 (8) และข้อ 81 (8) คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ในคราวการประชุม ครั้งที่ กรณ ี

พิเศษ 9 / 2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 จึงมีมติก�าหนดระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการ

ด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด ว่าด้วย

การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 22. แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง 

จ�ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 

2552 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 22. ในวันเลือกตั้งประธานกรรมการเลือกตั้งต้องควบคุมการเลือกตั้งให้เข้มงวดและ

ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครหรือผู้ใดแล้วแต่กรณ์ ด�าเนินการแจกเอกสารหรือวีดิทัศน์เกี่ยวกับ

การหาเสียงเลือกตั้ง หรือใช้พาหนะต่าง ๆ หรือใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อช่วยในการหาเสียงเลือกตั้ง ณ ที ่

เลือกตั้ง ถ้าพบเห็นการกระท�าของบุคคลตามข้อ 22. มีอ�านาจแจ้งให้บุคคลนั้นงดการกระท�าดังกล่าว หรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลงแล้วแต่กรณี หากบุคคลนั้นไม่ด�าเนินการดังกล่าวอาจน�ามาเป็นเหตุในการสืบสวนหรือไต่สวน 

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน  การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาดได้

 ก�าหนดไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญ)

 ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจ�าปี 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

ล�าดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล วันที่จ่าย จ�านวนเงิน อายุการเป็นสมาชิก

1 9275 นางสาวณัฐณวัลย์  ศักดิเมธางค์กูล 3/1/2562 70,000.00 20 ปี

2 11654 นายวสันต์  เชื่อพุทธ 15/1/2562 40,000.00 5 ปี

3 4826 นายผาย  สอนอ่อง 22/1/2562 110,000.00 40 ปี

4 1203 นายสุวิทย์  ยิ้มย่อง 30/1/2562 110,000.00 40 ปี

5 11806 นางสาวพเยีย  ชนา 14/2/2562 40,000.00 5 ปี

6 4370 นางสุณีย์  รัตนาภรณ์ 5/3/2562 110,000.00 40 ปี

7 7434 นายสมพร  ออกช่อ 8/3/2562 100,000.00 35 ปี

8 1337 นายสมพงษ์  ม่วงรอด 12/3/2562 110,000.00 40 ปี

9 9021 นายวัฒนชัย  ฤกษพะลิน 12/3/2562 80,000.00 25 ปี

10 4803 นายเสนาะ  ผดุงกิจ 14/3/2562 110,000.00 40 ปี

11 5167 นายสุดใจ  ดอกไม้ 14/3/2562 110,000.00 40 ปี

12 4403 นายสุธีร์  แก้วไสย 19/3/2562 110,000.00 40 ปี

13 8412 นายสุเมธ  วีรวัฒนโกศล 25/3/2562 120,000.00 25 ปี

14 1580 นางผาณิต  มุสิกธรรม 9/4/2562 150,000.00 40 ปี

15 987 นางสาวสมจิตร  สิบแสน 11/4/2562 150,000.00 40 ปี

16 7258 นายสมศักดิ์  เต็งเก 19/4/2562 140,000.00 35 ปี

17 7526 นางประภา  อุยยานกิจ 19/4/2562 140,000.00 35 ปี

18 8607 นายบุญโชค  วนาภรณ์ 19/4/2562 120,000.00 25 ปี

19 447 นายบัญชา  ฉัตรแก้ว 24/4/2562 150,000.00 40 ปี

20 9702 นายชนะ  คงสามสี 29/4/2562 110,000.00 20 ปี

21 4963 นายเดชา  มะม่วงแก้ว 2/5/2562 150,000.00 40 ปี

22 5126 นายปราโมทย์  มารยาตร์ 2/5/2562 150,000.00 40 ปี

23 5193 นายสนั่น  จันทร์แดง 2/5/2562 150,000.00 40 ปี

24 9027 นายพงษ์นคร  เทียมเอนก 2/5/2562 120,000.00 25 ปี

25 5463 นายมานพ  อรุณรัตน์ 29/5/2562 140,000.00 35 ปี
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ล�าดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล วันที่จ่าย จ�านวนเงิน อายุการเป็นสมาชิก

26 7697 นายศุภอัฐ  ศุภนคร 29/5/2562 13,898.50 30 ปี

27 286 นางเพียงใจ  ทิพย์มโนสิงห์ 13/6/2562 150,000.00 40 ปี

28 2780 นายประจักษ์  ประสานศัพท์ 13/6/2562 132,646.00 40 ปี

29 7697 นายศุภอัฐ  ศุภนคร 18/6/2562 6,911.00 30 ปี

30 2797 นายหลุย  คชนิล 19/6/2562 150,000.00 40 ปี

31 7477 นายมานิตย์  รักหาญ 21/6/2562 24,612.00 35 ปี

32 3732 นายเหลือ  หอมหวล 25/6/2562 150,000.00 40 ปี

33 3884 นางสาวอมรรัตน์  สุกใส 25/6/2562 150,000.00 40 ปี

34 5507 นายจรัสฤทธิ์  กมลาศวิน 27/6/2562 140,000.00 35 ปี

35 1834 นายชูชาติ  ปั้นปรีชา 8/7/2562 150,000.00 40 ปี

36 5212 นายไพรินทร์  มะลิวัลย์ 12/7/2562 150,000.00 40 ปี

37 3196 นางกิจจาพร  สง่าแสง 15/7/2562 150,000.00 40 ปี

38 2144 นายองอาจ  วงค์บุญชู 19/7/2562 150,000.00 40 ปี

39 5614 นายอาหมัด  เลาะผึ้ง 23/7/2562 140,000.00 35 ปี

40 7919 นายวันชัย  สุมรรคา 23/7/2562 130,000.00 30 ปี

41 416 นายประเทือง  ชื่นสาลี 24/7/2562 150,000.00 40 ปี

42 553 นายสมบูรณ์  ชิณกะธรรม 5/8/2562 150,000.00 40 ปี

43 3075 นายศักดิ์สิทธิ์  แดงประภา 5/8/2562 150,000.00 40 ปี

44 1009 นางสาวศรีสมาน  อิ่มใจ 7/8/2562 150,000.00 40 ปี

45 7489 นายชุมพล  ศิลปี 7/8/2562 140,000.00 35 ปี

46 2519 นายฉัตร  วันสิทธิโชค 13/8/2562 150,000.00 40 ปี

47 8706 นายเริงศักดิ์  เอี่ยมกล�่า 13/8/2562 120,000.00 25 ปี

48 2509 นายประเสริฐ  พันธ์หินกอง 14/8/2562 150,000.00 40 ปี

49 9851 นายเสน่ห์  กลิ่นสุคนธ์ 14/8/2562 110,000.00 20 ปี

50 3518 นายสะอาด  จินดามัง 2/9/2562 150,000.00 40 ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจ�าปี 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

AW-���������������������-2562-01.indd   285 7/2/2563   10:33:08



รายงานกิจการประจ�าปี 2562

286 :

ล�าดับ ทะเบียน ชื่อ - สกุล วันที่จ่าย จ�านวนเงิน อายุการเป็นสมาชิก

51 7477 นายมานิตย์  รักหาญ 10/9/2562 70,388.00 35 ปี

52 9882 นายประสิทธิ์  ผาสุกเขตต์ 17/9/2562 110,000.00 20 ปี

53 1651 นายสมบูรณ์  ฤทธิสุนทร 25/9/2562 1,990.00 40 ปี

54 2502 นายวิเชียร  งอกลาภ 25/9/2562 150,000.00 40 ปี

55 3491 นายยงยุทธ  ศาสตรินทร์ 4/10/2562 128,000.00 40 ปี

56 4623 นายศิลป์ชัย  แปลกพงษ์ศิริ 15/10/2562 150,000.00 40 ปี

57 686 นางมณีรัตน์  เอี่ยมจรัส 22/10/2562 150,000.00 40 ปี

58 7697 นายศุภอัฐ  ศุภนคร 22/10/2562 119,190.50 35 ปี

59 1836 นายเสฐียร  บุญปริย 8/11/2562 150,000.00 40 ปี

60 4531 นายวิเชียร  พรหมผิว 12/11/2562 150,000.00 40 ปี

61 5471 นายสมศักดิ์  แย้มนันท์ 12/11/2562 150,000.00 40 ปี

62 8144 นางปาณิศา  เม่นคล้าย 12/11/2562 130,000.00 30 ปี

63 8785 นางสาวรจิตรา  ธรรมเกษม 12/11/2562 120,000.00 25 ปี

64 11575 นายอนุพันธ์  ถิ่นโพธิ์เตี้ย 4/12/2562 80,000.00 5 ปี

65 3928 นายอุดม  แก้วประเสริฐศรี 11/12/2562 150,000.00 40 ปี

66 2647 นายธงชาติ  แจ่มจันทร์ 18/12/2562 150,000.00 40 ปี

67 4218 นายสุรศักดิ์  จันทร์เรือง 19/12/2562 150,000.00 40 ปี

8,207,636.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
รายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม ประจ�าปี 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ)

AW-���������������������-2562-01.indd   286 7/2/2563   10:33:08



ประมวลภาพกิจกรรม 2562 ประมวลภาพกิจกรรม 2562

สัมมนาสมาชิก

อบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สัมมนา กรรมการ ผู้ตรวจสอบ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

มอบทุน

ประชุมใหญ่วิสามัญลงนามสัญญา

กิจกรรมต่างๆ
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มุ่งมั่น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
เป็นสหกรณ์ชั้นน�ของประเทศ

ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต
ด�เนินงานด้วยความโปร่งใส

ถือมั่น ในการให้บริการที่เป็นเลิศ
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กิจการประจ�าปี

ANNUAL REPORT 2019

2562

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LIMITED

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LIMITED
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