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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9

สหกรณ์ แปลว่า การทำ�ด้วยกัน
หมายถึง ผนึกกำ�ลังผู้ท�ำ งานเกี่ยวข้องกัน
กระทำ�งานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำ�งานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ
ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้
ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
และอำ�นวยประโยชน์ที่พึงประสงค์
แต่ฝ่ายเดียว
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พระดำ�รัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง
ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน
โดยความสมัครใจของตนเอง
ในฐานะที่เป็นมนุษย์
โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด
เพื่อบำ�รุงตัวเอง
ให้เกิดความจำ�เริญในทางทรัพย์
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�กัด
ที่ สอ. มศว 00.61/2563 (ว)

6 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ�ำกัด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ได้ก�ำหนดวันประชุมใหญ่
สามั ญ ประจ� ำ ปี 2563 ในวั น เสาร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้ ง แต่ เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2
  
อาคารส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา มีวาระการประชุม ดังนี้
1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
3. สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก ระหว่างปี 2562
4. ผลการด�ำเนินงานระหว่างปี 2562
5. เลือกตั้งประธานและกรรมการด�ำเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในปี 2562
6. รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2562
7. พิจารณา งบการเงิน ปี 2562
8. พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2562
9. พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
10. พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563
11. พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ปี 2563
  
12. พิจารณาก�ำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ปี 2563
13. พิจารณาประมาณการรายจ่าย ปี 2563
14. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทั้งฉบับ
15. เรื่องอื่น ๆ
จึงเรียนเชิญมา เพื่อเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

      

ขอแสดงความนับถือ
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด  ทเี่ คารพทุกท่าน ในปี 2563 นี้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ของเรามีอายุครบ 52 ปี มีสำ� นักงานทั้งหมด 7 แห่ง
1 ส�ำนักงานใหญ่ 6 ส�ำนักงานสาขา ได้แก่ สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สาขามหาวิทยาลัย
บูรพา สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคราม สาขามหาวิทยาลัย
ทักษิณ และสาขามหาวิทยาลัยพะเยา มีสมาชิกทัง้ หมด 12,433 คน มีสนิ ทรัพย์รวมประมาณ
16,000 ล้านบาท มีก�ำไรสุทธิประมาณ 461 ล้านบาท ปีนี้ก�ำไรลดลงนิดหน่อย สืบเนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ท�ำให้เกิดผลกระทบถึงไทย  
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่ถูกผลกระทบด้วย  
ั หา  แต่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งเริม่ มีปญ
จ�ำกัด ของเรายังมีความมั่นคง ถึงแม้จะท�ำงานยากล�ำบากขึ้น แต่คณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ท�ำงานอย่างแข็งขัน มุ่งมั่น โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล  
ช่วยกันแก้ปัญหาจนสามารถผ่าวิกฤตไปได้ ท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด
มีความมั่นคง และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ ได้รับผลการประเมินจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์อยู่ในระดับ “ดีเลิศ”  และได้รับรางวัล “สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน” มาแล้ว จากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกทุกท่าน
ส�ำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ครัง้ นี้ สหกรณ์ได้กำ� หนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปีทมี่ หาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครัง้ นี้ สมาชิกจะได้รบั ทราบผลการด�ำเนินงานในรอบปี ความก้าวหน้า
การเปลีย่ นแปลง ปัญหาและอุปสรรค และการขออนุมตั งิ บประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ตลอดจนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
กระผมขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่าน ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้สอบบัญชี สหกรณ์เครือข่าย ผู้ประสานงานสหกรณ์และบุคคลส�ำคัญที่เราจะต้องเหนี่ยวรั้งไว้ คือ
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ทบี่ ริหารจัดการ ท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด มีเสถียรภาพ
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอด
สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว
จงประสบแก่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ และ
อยู่ร่วมกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด ตลอดไป
ด้วยความเคารพรักและขอขอบคุณจากใจ
           
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2562
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
วันเสาร์ ท่ ี 26 มกราคม 2562
ณ ห้ องประชุมทรงคุณ อัตถากร คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
------------------------นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริ ฐ ประธานกรรมการ แจ้ งในที่ประชุมว่าขณะนี ้มีสมาชิกลงชื่อเข้ าประชุมแล้ ว
จํานวน 247 คน ครบตามข้ อบังคับแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562
เปิ ดประชุมเวลา 09.10 น.
วาระที่ 1 ประธานแจ้ งให้ ทราบ
1. สมาชิกถึงแก่ กรรม ในระหว่างปี 2561 จํานวน 29 ราย
และมีสมาชิกถึงแก่กรรมอีก 8 ราย ในเดือนมกราคม 2562 รวมเป็ น 37 ราย มีรายชื่อดังนี ้
หน่ วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
(1) นายสมาน
พินบาง
(2) นางนงพงา
นิยมเหลา
(3) นายสมรรถชัย
น้ อยศิริ
(4) น.ส.สุรัสวดี
อิฐรัตน์
(5) นายอุทยั
ชูธรรมขจร
(6) นางสิริมนต์
ชายเกตุ
(7) นายเชิดศักดิ์
โฆวาสินธุ์
(8) พ.ต.ประพล
ทะสุวรรณ์
(9) น.ส.ประจวบ
สงเคราะห์
(10)นายยวด
ไตรภพ
หน่ วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(11)นายสวัสดิ์
ผลบุญ
(12)นายยงยุทธ
นุม่ มีชยั
(13)นายสารัตน์
ศิลปวงษา
(14)หม่อมราชวงศ์สมพร สุทศั นีย์
(15)นายมีชยั
วรสายัณห์
1

14

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

(16)นายทองต่อ
แย้ มประทุม
(17)นายจักรพงษ์
สุริยพร
(18)นายชิ ้น
ใจเจริ ญ
(19)นายมีโชคชัย
รุ่งเรื อง
(20)น.ส.สุภทั ร
เรื องศรี โรจน์
หน่ วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
(21)นายชิต
ธรรมชาติ
(22)นายพรศักดิ์
พรหมแก้ ว
(23)นางศรี ปัญญา
สนิทมัจโร
หน่ วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
(24)นายศักดิ์
วัดอ่อน
(25)นายประจักษ์
เด็ดแก้ ว
(26)นายสมนึก
รมณีย์พิกลุ
(27)น.ส.แก้ วกร
เมืองแก้ ว
หน่ วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม
(28)นายอุทยั
อันทะรัง
(29) นายฉลอง
ไชยเมือง
สมาชิกที่ถงึ แก่ กรรม ต้ นปี 2562
(30)นายผาณิต
บิลมาศ
หน่วย มศว
(31)นายสุเทพ
บรรลือสินธุ์ หน่วย มศว
(32)นายบรรจบ
เนียมมณี
หน่วย มศว
(33)นายวราวุธ
สุมน
หน่วย มศว
(34)นายอรุ ณ
ศรี ทรัพย์
หน่วย มศว
(35)นายบุญธรรม
ไกรสังข์
หน่วย มหาวิทยาลัยบูรพา
(36)นางณัฐนิช
โหมดเขียว
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
(37)นางลิ ้นจี่
ขาวผ่อง
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญสมาชิกยืนไว้ อาลัย 1 นาที
2. ผู้เข้ าร่ วมประชุม
มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 2 คน คือ
(1) นายวิทศั
วัฒนศักดิ์
(2) นายมนตรี ช่วยชู

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
2
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3. สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ครบรอบ 50 ปี ในวันที่ 2 มกราคม 2561
จึงได้ ทําบุญสํานักงานครบทัง้ 7 แห่ง ในปี 2561
4. กรมส่ งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
กรมส่งเสริ มสหกรณ์ ได้ ดําเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2561 ผลการจัดมาตรฐาน
สหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีเลิศ
ซึง่ เป็ นปี ที่ 9 ติดต่อกัน
5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้ งการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้ งการสอบบัญชีสหกรณ์ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการ
ประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน ของสหกรณ์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้ อมการควบคุม
ดีมาก
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ดีมาก
ส่วนที่ 3 ระบบข้ อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ดีมาก
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล
ดีมาก
สรุ ปการประเมินจัดชัน้ คุณภาพ
ดีมาก
6. สหกรณ์ เพิ่มหุ้นสะสมให้ สมาชิกทุกคน
สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้ สมาชิกทุกคน ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2561 คนละ 45 หุ้น เป็ นเงิน 450 บาท
จํานวน 12,013 คน เป็ นจํานวนเงิน 5,405,850.00 บาท โดยจะโอนเข้ าเงินสะสมค่าหุ้นให้ สมาชิกทุกคน
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มติ ที่ประชุมรั บทราบ
วาระที่ 2 รั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2561
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 อยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม 2562 หน้ า 12 - 22
มติ ที่ประชุมรั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2561 วันเสาร์ ท่ ี 27 มกราคม 2561
วาระที่ 3 สมาชิกเข้ าใหม่ ลาออกระหว่ างปี 2561
ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
สิ ้นปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 11,585 คน
ระหว่างปี 2561 มีสมาชิกเข้ าใหม่ จํานวน 642 คน และมีสมาชิกออก จํานวน 214 คน
สิ ้นปี 2561
สหกรณ์มีสมาชิก
จํานวน 12,013 คน
สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ จํานวน 152 คน
มติ

รวมเป็ นสมาชิกทังสิ
้ ้น
ที่ประชุมรั บทราบ
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มใหญ่สาเนิ
ามันญงานระหว่
ประจำ�ปี 2563
วาระที่ ประชุ
4 ผลการดํ
างปี 2561

1. การบริหารงาน

จํานวน 12,165 คน

3

มติ

รวมเป็ นสมาชิกทังสิ
้ ้น
ที่ประชุมรั บทราบ

จํานวน 12,165 คน

วาระที่ 4 ผลการดําเนินงานระหว่ างปี 2561
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ม หาวิ ทยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ จํ ากัด จดทะเบีย นครั ง้ แรก ชื่ อ “สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
ข้ าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จํากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285 มีสมาชิกเริ่ มต้ น
65 คน
สหกรณ์ ออมทรั พย์ม หาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํ ากัด ดําเนินกิ จการมาครบ 51 ปี ในวันที่ 2 มกราคม
2562 และจะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 52 ที่จะให้ ความมัน่ คงทังสหกรณ์
้
และสมาชิก
สิ ้นปี 2561 สหกรณ์
มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน
มีทนุ เรื อนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน
311,114,330.00 บาท
มีเงินรับฝาก
7,749,951,516.93 บาท
ลดลงจากปี ก่อน
85,625,302.19 บาท
มีทนุ ดําเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท
ลดลงจากปี ก่อน
236,787,593.49 บาท
ผลการดําเนินงาน ณ สิ ้นปี 2561 มีกําไรสุทธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้ จดั สรรกําไรให้ แก่สมาชิกโดยตรงเป็ น
เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืน เป็ นจํานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 84.79 ของกําไรสุทธิ (มากกว่า
ปี ก่อน ซึง่ ปี 2560 คิดเป็ นร้ อยละ 83.58 ของกําไรสุทธิ)
2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ได้ จา่ ยเงินทุน
สาธารณประโยชน์ ประจําปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 3,186,478.00 บาท ประกอบด้ วย
2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม 33 ราย
2.2 ในกรณีที่คสู่ มรสหรื อบุตรหรื อบิดาหรื อมารดา ถึงแก่กรรม 167 ราย
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2.4 เงินบริ จาคหรื อเงินช่วยเหลือทัว่ ไป
2.5 ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
2.6 จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 863 ราย
2.7 จ่ายเงินรางวัลปริ ญญาตรี ใบแรก 51 ราย
3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก เป็ นจํานวนเงิน 8,003,538.14 บาท
3.1 งานเลี ้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ เู กษี ยณอายุราชการ
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
4
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3.3 จ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
3.4 จ่ายเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี
3.5 จ่ายเงินบําเหน็จเกื ้อกูล(อาวุโส)
4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการดําเนินการ ได้ ปฏิบตั ิตามแผนงานประจําปี 2561 ที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไว้ ครบทุกรายการ
5. จํานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2561
1. จํานวนสมาชิก
จํานวน 12,013 คน
2. จํานวนสมาชิก สมทบ
จํานวน 152 คน
3. จํานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 6,707 คน หรื อร้ อยละ 55.83
4. จํานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
จํานวน 5,306 คน หรื อร้ อยละ 44.17
6. ฐานะการเงินเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ ว
รายการ
2561
2560
เพิ�ม
(บาท)
(บาท)
( ลด )
6.1 ทุนเรือนหุ้นที�ชําระแล้ว
5,804,630,350.00
5,493,516,020.00
311,114,330.00
6.2 ทุนสํารองและทุนอื�น ๆ
600,574,628.10
634,633,485.89
(34,058,857.79)
6.3 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที�
29,928,770.00
44,099,990.00
(14,171,220.00)
6.4 เงินรับฝาก
7,749,951,516.93
7,835,576,819.12
(85,625,302.19)
6.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี
6,700,000,000.00
1,470,000,000.00 5,230,000,000.00
6.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ
0.00
550,000,000.00
(550,000,000.00)
6.7 ทุนดําเนินงานทั�งหมด
14,788,718,585.04 15,025,506,178.53
(236,787,593.49)
6.8 เงินให้กู้ระหว่างปี
สมาชิก
2,601,235,002.00
3,252,248,179.88
(651,013,177.88)
สหกรณ์อื�น
2,580,000,000.00
2,091,000,000.00
489,000,000.00
รวม
5,181,235,002.00
5,343,248,179.88
(162,013,177.88)
6.9 เงินให้กู้คงเหลือ
สมาชิก
5,149,284,038.87
5,052,778,594.89
96,505,443.98
สหกรณ์อื�น
3,850,348,277.50
3,405,534,932.69
444,813,344.81
รวม
8,999,632,316.37
8,458,313,527.58
541,318,788.79
6.10 กําไรสุทธิ
462,831,949.68
453,822,552.03
9,009,397.65
มติ ที่ประชุมรั บทราบ
5
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วาระที่ 5 เลือกตัง้ ประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ
ในปี 2561 มีกรรมการดําเนินการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 8 คน
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552 ให้ ตงคณะกรรมการสรรหา
ั้
ทํา
หน้ าที่ดําเนินการจัดการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการที่หมดวาระ
คณะกรรมการสรรหา ได้ ดําเนินการให้ มีการลงคะแนนสรรหาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผลการ
ลงคะแนนสรรหา มีผ้ ไู ด้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2562 ดังนี ้
1. นายณัฐพฤทธ์ แก้ วพิบลู ย์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
2. นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. นายเสถียร
อักษรชู
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
5. นายใหม่
ภูผา
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
6. นางชาดา
กลิ่นเจริ ญ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
7. นางพัชรนันญ ศรี แก่นจันทร์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8. นางพิทยาภรณ์ ดํารงกุลรัตน์
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
มติ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ เลือกตัง้ ผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการทัง้ 8 คน
ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54 ได้ กําหนดการประชุมเพื่อสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ
คนต่อไป โดยได้ เชิญกรรมการดําเนินการที่ยงั อยูใ่ นวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดําเนินการ ประจําปี
2562 เข้ าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ
ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เลือกตังเป็
้ นประธานกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริ ฐ เป็ นประธานกรรมการ ประจําปี 2562
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกนายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ เป็ นประธานกรรมการ
วาระที่ 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2561
นายวิทศั วัฒนศักดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้ รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561
สรุปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้ อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถ้ วนถูกต้ อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้ วน ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินได้

6
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- การให้ เงินกู้ คําขอกู้เงิน หนังสือสัญญากู้เงิน หนังสือคํ ้าประกันเงินกู้ และหลักประกันเงินกู้ มีครบถ้ วน
ถือใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินกู้ได้
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 หน้ าที่ 33 - 36)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณา งบการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2561
นายมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายงานผลการสอบบัญชี ประจําปี 2561 ประกอบด้ วย
งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
โดยสรุปผลสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนเรื อนหุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว

5,804,630,350.00

เงินรับฝาก

7,749,951,516.93

ทุนสํารอง

600,574,628.10

ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําปี

92,909,721.82
462,831,949.68

รวมทุนดําเนินการของสหกรณ์
14,788,718,585.04
(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 หน้ าที่ 40 - 64)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
สําหรั บปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ปี 2561
สหกรณ์ มีกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 462,831,949.68 บาท
ได้ จดั สรรกําไร ตามข้ อบังคับ ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ดังนี ้
จํานวนเงิน
(บาท)
ร้ อยละ
1 ทุนสํารอง
46,550,459.68
10.06
2 เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.01
7
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3
4
5
6
7
8
9

เงินปั นผล (5.90 %)
เงินเฉลี่ยคืน (20.00 %)
เงินโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสะสมให้ มีสํานักงาน/สาขา
ทุนสะสมกองทุนบําเหน็จหุ้น

9,453,686.75
63,015,003.25
12,252,800.00
5,500,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
30,000.00

71.18
13.61
2.64
1.19
1.08
0.22
0.01
100.00
(เป็ นเงินส่วนที่คืนให้ สมาชิกโดยตรง 392,468,690.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 84.79 ของกําไรสุทธิ)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์มีทนุ รักษาระดับอัตราเงินปั นผล จํานวน 39,018,300.81 บาท (สามสิบ
เก้ าล้ านหนึง่ หมื่นแปดพันสามร้ อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชุมครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ เสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล จํานวน 11,000,000.00
บาท (สิบเอ็ดล้ านบาทถ้ วน) เพื่อสมทบจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 0.2 แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้ วของ
สมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เมื่อรวมกับที่จดั สรรกําไรแล้ วจะเป็ นเงินปั นผลที่จา่ ยให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 6.10
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตกิ ารให้ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ ายเงินปั นผล
ให้ แก่ สมาชิก ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ
วาระที่ 10 พิจารณาตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2562
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 พิจารณาให้ นายวิทศั วัฒนศักดิ์ อายุ 70 ปี
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั คิ า่ ธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ
เป็ นจํานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562
วาระที่ 11 พิจารณาตัง้ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สําหรั บปี ทางบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
8
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ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 พิจารณาให้ บริ ษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดยนายมนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็ นผู้ส อบบัญชี สหกรณ์ ออมทรั พย์ม หาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ จํ ากัด
สําหรั บปี ท างบัญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าธรรมเนี ยมการตรวจสอบทัง้ ปี เป็ นจํ านวนเงิ น
240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ บริษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดยนายมนตรี ช่ วยชู
เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2562
วาระที่ 12 พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2562
คณะกรรมการดําเนินการได้ พิจารณาความจําเป็ นในการสํารองเงินให้ เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการ
ให้ บริ การแก่สมาชิก ปั จจุบนั สหกรณ์มีทนุ ดําเนินการมากกว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท และมีเงินที่รับฝากเป็ นส่วนมาก
จึงกําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2561 เท่ากับวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2560
เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ สหกรณ์ กาํ หนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2562 จํานวน
3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
วาระที่ 13 พิจารณาประมาณการรายจ่ าย ประจําปี 2562
คณะกรรมการดําเนินการ เสนอประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 323,121,000.00 บาท
(สามร้ อยยี่สิบสามล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นหนึง่ พันบาทถ้ วน) สรุปตามหมวดหมู่ ดังนี ้
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1 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบําเหน็จรายเดือน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
2 ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกู้ยืม
3 งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์ (เครื�องใช้สํานักงาน)
3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ )
3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�ซอฟแวร์
3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร(ต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน)
3.5 หมวดที�ดิน

บาท
26,192,000.00
37,106,600.00
600,000.00
1,500,000.00
1,800,000.00
67,198,600.00

ร้อยละ
8.12
11.51
0.19
0.46
0.56
20.84

40,300,000.00
40,300,000.00

12.50
12.50

4,537,400.00
100,000.00
2,985,000.00
4,000,000.00
204,000,000.00
215,622,400.00
323,121,000.00

1.41
0.03
0.72
1.24
63.26
66.66
100.00

(รายละเอียดอยูใ่ นหนังสือประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 หน้ าที่ 71 - 79)
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตปิ ระมาณการรายจ่ าย ประจําปี 2562
วาระที่ 14 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 47/2 เรื่อง คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ และพิจารณา
จัดพิมพ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ขนึ ้ ใหม่
ข้ อความเดิม
ข้ อ 47/2 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(1) คูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
(2) ลูกจ้ างหรื อพนักงานชั่วคราว สัง กัดมหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ มหาวิท ยาลัยบูร พา
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
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(3) เคยเป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1), (2) และ (3) ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
(4) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ข้ อความที่ขอแก้ ไข
ข้ อ 47/2 คุณสมบัตขิ องสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบต้ องมีคณ
ุ สมบัตขิ ้ อใดข้ อหนึง่ ดังนี ้
(1) คูส่ มรส หรื อบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว
(2) ลูกจ้ างหรื อพนักงานชั่วคราว สัง กัดมหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ มหาวิท ยาลัยบูร พา
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิ ณ และมหาวิทยาลัย
พะเยา
2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ต้ องมีคณ
ุ สมบัตเิ พิ่มเติม ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผู้มีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผู้ที่จะปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสัง่ ของสหกรณ์
เหตุผลที่ขอแก้ ไข
1. ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด
2. เปิ ดกว้ างขึ ้น เพื่อให้ คสู่ มรส บุตรของสมาชิกที่บรรลุนิตภิ าวะแล้ ว ลูกจ้ าง หรื อพนักงานชัว่ คราว สมัคร
สมาชิกสมทบสหกรณ์
3. ให้ ครอบคลุมถึงสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
เนื่องจากสหกรณ์ได้ แก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ไปแล้ ว 9 ครัง้ คณะกรรมการดําเนินการจึงมีมติขออนุมตั จิ ดั พิมพ์
ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ฉบับใหม่ เพื่อเรี ยงลําดับข้ อบังคับตามที่แก้ ไข
ไปแล้ วให้ ถกู ต้ อง
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัตใิ ห้ แก้ ไขข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 47/2 เรื่อง คุณสมบัตขิ อง
สมาชิกสมทบ และให้ จัดพิมพ์ ข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด ฉบับใหม่
ให้ เป็ นปั จจุบันหลังจากที่จะมีการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 47/2
วาระที่ 15 เรื่อง อื่น ๆ
นายสุนทร เดชชัย เลขสมาชิก 710019 003276
11
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ถาม การกู้สามัญกลุม่ เดิมที่เคยกู้กบั กลุม่ ใหม่ที่มีความแตกต่างกัน โดยกลุม่ เดิมต้ องทําประกันและกลุม่ ใหม่ไม่
ต้ องทํา อยากให้ สหกรณ์ชว่ ยเหลือในการทําประกัน เมื่อกลุม่ ใหม่ไม่ต้องทําประกันแล้ ว ฉะนันกลุ
้ ม่ เดิมน่าจะ
แก้ ไขให้ เข้ าระเบียบเดียวกัน ไม่เช่นนันจะมี
้ ความแตกต่างกัน ซึง่ การทําประกันครัง้ หนึง่ จะต้ องจ่ายค่าประกัน
ในจํานวนที่มากพอสมควร ก็อาจจะทําให้ สมาชิกสหกรณ์มีความเดือดร้ อน ในเรื่ องการประกันหากระเบียบ
ใหม่ผ้ กู ้ ใู หม่ไม่มีแล้ ว กลุม่ ผู้ก้ เู ดิมที่มีจํานวนสมาชิกอยูม่ าก ก็น่าจะได้ รับอานิสงส์จากการปฏิบตั ทิ ่ีเป็ น
แนวทางเดียวกัน
ตอบ สหกรณ์ให้ เงินกู้สามัญ 2 ประเภท คือ กู้สามัญปรกติ ไม่ต้องทําประกันสินเชื่อ ส่วนการกู้สามัญอีกประเภท
หนึง่ เรี ยกว่ากู้สามัญ 2 หรื อกู้สามัญเฉพาะกิจ ซึง่ สหกรณ์จะเปิ ดให้ ก้ เู งินเป็ นโครงการเฉพาะกิจ เพื่อให้
สมาชิกนําไปชําระหนี ้บัตรเครดิต ชําระหนี ้ธนาคารบ้ าง หรื อหนี ้สินอื่นๆ โดยการกู้เงินในกรณีนี ้จะให้ ก้ เู งินเกิน
สิทธิ์บ้าง เงินเดือนเหลือน้ อยกว่าเกณฑ์บ้าง เพื่อไปชําระหนี ้ที่มีอตั ราดอกเบี ้ยสูง จึงต้ องให้ ทําประกันสินเชื่อ
เพิ่มอีก และเป็ นประกันกลุม่ ที่มีเบี ้ยประกันถูกกว่าประกันเดี่ยวที่ธนาคารเรี ยกเก็บจากผู้ก้ ู และเพื่อให้ ผ้ คู ํ ้า
ประกันเงินกู้สบายใจอีกทางหนึง่ อย่างไรก็ตามจะนําเรื่ องเสนอให้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาต่อไป
นางรุ ศดา แก้ วมาตย์ เลขสมาชิก 960007 003279
ถาม อยากให้ เพิม่ วงเงินสนับสนุนการดูงานของสมาชิกในต่างประเทศ
ตอบ สหกรณ์ได้ ตงงบประมาณสนั
ั้
บสนุนในแต่ละปี โดยรับสมาชิกไม่เกิน 30 คน สหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้ จา่ ยให้
สมาชิกรายละประมาณ 3,000 บาท หากมีสมาชิกสมัครน้ อยกว่าที่กําหนด ก็จะเฉลี่ยสนับสนุนแต่ละรายมาก
ขึ ้น สหกรณ์จะรับเรื่ องนี ้ให้ คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาต่อไป
นางผ่ องอําไพ จงเรี ยน เลขสมาชิก 960007 002529
ถาม สมาชิกสมทบที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ให้ ก้ ยู ืมได้ แล้ วให้ มาเป็ นสมาชิกสมทบของเราได้ ด้วย
จึงอยากให้ กําหนดเอาไว้ ได้ หรื อไม่ ว่าไม่ให้ สมาชิกสมทบกรณีนี ้ สามารถกู้ได้ ทงั ้ 2 ทาง
ตอบ สมาชิกสมทบจะกู้เงินได้ ไม่เกินร้ อยละ 90 ของหุ้นที่ตนเองถืออยู่ หรื อไม่เกินร้ อยละ 80 ของเงินฝากที่ฝากอยู่
กับสหกรณ์ จึงไม่มีอะไรที่ต้องเป็ นห่วง
ปิ ดประชุมเวลา 10.10 น.

เฉลียว พันธุ์สีดา
ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริ ฐ
(นายเฉลียว พันธุ์สีดา) (นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริ ฐ)
กรรมการเลขานุการ
ประธานกรรมการ
12
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วาระที่

3

วาระที� 3
สมาชิกเข้าใหม่สมาชิ
- ออก
งปี 2562
กเข้าระหว่
ใหม่ -าออก
ระหว่างปี 2562
จํานวนสมาชิกทั�งหมด เมื�อสิ�นปี 2562
สมาชิกสามัญ
สมาชิกเมื�อสิ�นปี 2561
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2562
สมาชิกออกระหว่างปี 2562
แยกเป็น ลาออก
165 คน
ให้ออก
24 คน
เสียชีวิต
50 คน
สมาชิกสมทบ
จํานวนสมาชิกตามหน่วย
หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา
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12,433 คน
12,274 คน
12,013 คน
500 คน
239 คน

159 คน
สมาชิก (คน)
4,302 คน
2,508 คน
810 คน
2,492 คน
1,527 คน
635 คน

สมาชิกสมทบ (คน)
107 คน
0 คน
42 คน
6 คน
4 คน
0 คน

วาระที่

วาระที่ 4

4

ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
1. การบริหารงาน
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด จดทะเบียนครัง้ แรก ชื่อ “สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลัยวิชาการศึกษา จากัดสินใช้ ” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนที่ 89/11285
มี ส มาชิ ก เริ่ ม ต้ น 65 คน มี ทุน เรื อนหุ้น 112,000.00 บาท เงิ นรั บ ฝาก 35,000.00 บาท ลูก หนี เ้ งิ น ให้ ก้ ู
148,780.00 บาท ต่อมาได้ ขอจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็ น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
จากัด” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2518 ปัจจุบนั สหกรณ์มีสานักงาน 7 แห่ง คือ
(1) ที่มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(2) ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
(3) ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
(4) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
(5) ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
(6) ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(7) ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด ดาเนินกิจการมาครบ 52 ปี ในวันที่ 2
มกราคม 2563 และจะเป็ นก้ าวต่อไป ในปี ที่ 53 ที่จะให้ บริการสมาชิกด้ วยความมัน่ คง
สิ ้นปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน มีทนุ เรื อนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท
เพิ่ ม ขึ น้ จากปี ก่ อ น 311,114,330.00 บาท มี เ งิ น รั บ ฝาก 7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปี ก่ อ น
85,625,302.19 บาท มีทุนดาเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท ลดลงจากปี ก่อน 236,787,593.49 บาท
ผลการดาเนินงาน ณ สิ ้นปี 2562 มีกาไรสุทธิ 461,296,547.02 บาท ลดลงจากปี 2561 (462,831,949.68
บาท) จานวน 1,535,402.66 บาท เนื่องจากต้ นปี 2561 สหกรณ์ได้ ปรับอัตรากอกเบี ้ยเงินฝากประจาขึ ้นมาก
นอกจากตามภาวะตลาดแล้ ว ก็ยงั เพื่อผลประโยชน์ให้ แก่สมาชิก ซึ่งดอกเบี ้ยดังกล่าวมาครบกาหนดชาระ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็ นจานวนสูงเกือบ 60 ล้ านบาท (ประมาณ 57.8 ล้ านบาท) ซึ่งถ้ าเป็ นการจ่าย
ดอกเบี ้ยเงินฝากตามปรกติ จะอยู่ที่ประมาณ 15 ล้ านบาท สหกรณ์ก็จะมีรายได้ ที่จะมาจัดสรรกาไรเพิ่มได้
ประมาณ 45 ล้ านบาท
แต่จากรายได้ ในปี นี ้แม้ ต่ากว่าเดิม สหกรณ์ได้ จดั สรรกาไรให้ แก่สมาชิกโดยตรงเป็ น เงินปั นผล และเงินเฉลี่ย
คืน เป็ นจานวนเงิน 399,624,088.25 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 86.63 ของกาไรสุทธิ
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2. การใช้ จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ พิจารณา
จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2562
รวมทัง้ สิน้ 4,305,180.00 บาท ดังนี ้
2.1 สมาชิกถึงแก่ กรรม 46 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,980,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. นายบรรจบ
เนียมมณี
50,000 บาท
2. นายผาณิต
บิลมาศ
50,000 บาท
3. นายทองดี
อัฐเมือง
50,000 บาท
4. นายสุเทพ
บรรลือสินธุ์
50,000 บาท
5. น.ส.ยุพิน
องคานนท์
50,000 บาท
6. นายวราวุธ
สุมน
50,000 บาท
7. นายแผน
เจียระนัย
50,000 บาท
8. นางเต็มดวง
ใจเบิกบาน
20,000 บาท
9. นายแฉล้ ม
กปิ่ นชรานนท์
50,000 บาท
10. นายอรุณ
ศรี ทรัพย์
50,000 บาท
11. นายพิสณ
ั ห์
บุญปก
50,000 บาท
12. นางศรี นวล
มัน่ เปล่ง
50,000 บาท
13. นายสุทิน
ชอบทางศิลป์
50,000 บาท
14. นายประพาศน์ พฤทธิประภา
50,000 บาท
15. นายอัครเดช
อุดมชัชวาล
50,000 บาท
16. นายเลิศ
ชูนาค
50,000 บาท
17. นายวิรัช
วิหครัตน์
50,000 บาท
18. นางเอมวดี
ฉิมประภา
50,000 บาท
19. นางนันทนา
วงษ์อินทร์
35,000 บาท
20. นายชวน
อินเทียน
50,000 บาท
21. นางวศิณีส์
อิศรเสนา ณ อยุธยา 30,000 บาท
22. นางศิริรัตน์
เมธยาภา
50,000 บาท
23. นายทองหยิบ
สุวรรณดี
50,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยบูรพา
24. นางลิ ้นจี่
ขาวผ่อง
50,000 บาท
25. นางณัฐนิช
โหมดเขียว
40,000 บาท
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26. นายบุญธรรม
ไกรสังข์
50,000 บาท
27. นายพิมล
นกเทียน
20,000 บาท
28. นายสามารถ
สุกใส
50,000 บาท
29. นางอัจฉรา
บริบรู ณ์
40,000 บาท
30. นายเฮียง
ศัทธาพงษ์
40,000 บาท
31. นายสายันต์
คุณทะนัง
20,000 บาท
32. นางศรี เพ็ญ
เมืองคล้ าย
50,000 บาท
33. นางสุปราณี
ภู่สวุ รรณ
50,000 บาท
34. นายภักดี
ชาติอทุ ิศ
50,000 บาท
35. นางเฉลา
สันหกรณ์
50,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
36. น.ส.พัชรี
รอดมณี
35,000 บาท
37. น.ส.สมศรี
อิงคนินนั ท์
40,000 บาท
38. นายชุมพณ
กันทะ
35,000 บาท
39. น.ส.แสงทอง
ปุระสุวรรณ์
25,000 บาท
40. นางอาพร
สุวรรณศรี
50,000 บาท
41. นายสุรินทร์
นิเวศณา
50,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
42. นายกาชัย
ตันติกาพงศ์
15,000 บาท
หน่ วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
43. น.ส.ณัฏฐนัณ
แสนทวีสขุ
10,000 บาท
44. นางสุภาภรณ์
เรื องไทย
35,000 บาท
45. นายถวิล
ลดาวัลย์
50,000 บาท
46. นายชื่น
ศรี เวียงยา
50,000 บาท
2.2 ในกรณีท่ คี ่ ูสมรสหรื อบุตรหรื อบิดาหรือมารดา ถึงแก่ กรรม
จานวน 159 ราย
เป็ นจานวนเงิน 159,000 บาท
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในสหกรณ์ ออมทรัพย์ มศว จากัด
เป็ นจานวนเงิน 121,000 บาท
2.4 เงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิประจาปี
เป็ นจานวนเงิน 65,000 บาท
มูลนิธิสายใจไทย
20,000 บาท
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
20,000 บาท
มูลนิธิอานันทมหิดล
10,000 บาท

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

29

มูลนิธิชยั พัฒนา
10,000 บาท
สถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์
5,000 บาท
2.5 โครงการก่ อสร้ างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
เป็ นจานวนเงิน 450,000 บาท
ก่อสร้ างอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านห้ วยโป่ ง จังหวัดตาก
2.6 เงินบริจาค/เงินสนับสนุน/เงินช่ วยเหลือ
เป็ นจานวนเงิน 75,180 บาท
2.7 สมทบทอดผ้ าป่ าสามัคคีสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
เป็ นจานวนเงิน 30,000 บาท
2.8 เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 958 ราย
เป็ นจานวนเงิน 1,322,500 บาท
2.9 เงินรางวัลปริญญาตรีใบแรก 41 ราย
เป็ นจานวนเงิน 102,500 บาท
3. การใช้ จ่ายเงินงบประมาณเกี่ยวกับสมาชิก
เป็ นจานวนเงิน 8,362,095.94 บาท
3.1 งานเลี ้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกแก่ผ้ เู กษียณอายุราชการ ปี 2562
จานวน 120 ราย
เป็ นจานวนเงิน 360,445.94 บาท
3.2 จ่ายเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
จานวน 45 ราย
เป็ นจานวนเงิน 3,315,000.00 บาท
หน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
1. นายบรรจบ เนียมมณี
2. นายผาณิต
บิลมาศ
3. นายสุเทพ
บรรลือสินธุ์
4. น.ส.ยุพิน
องคานนท์
5. นายวราวุธ
สุมน
6. นายแผน
เจียระนัย
7. นางเต็มดวง ใจเบิกบาน
8. นายแฉล้ ม
กปิ่ นชรานนท์
9. นายอรุณ
ศรี ทรัพย์
10. นายพิสณ
ั ห์ บุญปก
11. นางศรี นวล
มัน่ เปล่ง
12. นายทองดี
อัฐเมือง
13. นายสุทิน
ชอบทางศิลป์
14. นายประพาศน์ พฤทธิประภา
15. นายอัครเดช อุดมชัชวาล
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16. นายเลิศ
ชูนาค
17. นายวิรัช
วิหครัตน์
18. นางเอมวดี
ฉิมประภา
19. นางนันทนา วงษ์อินทร์
20. นายชวน
อินเทียน
21. นางวศิณีส์
อิศรเสนา ณ อยุธยา
22. นางศิริรัตน์
เมธยาภา
23. นายทองหยิบ สุวรรณดี
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา
24. นายมีโชคชัย รุ่งเรื อง
25. นางลิ ้นจี่
ขาวผ่อง
26. นางณัฐนิช
โหมดเขียว
27. นายมีชยั
วรสายัณห์
28. นายบุญธรรม ไกรสังข์
29. นายพิมล
นกเทียน
30. นายสามารถ สุกใส
31. นางอัจฉรา
บริบรู ณ์
32. นายเฮียง
ศัทธาพงษ์
33. นายสายันต์ คุณทะนัง
34. นางศรี เพ็ญ เมืองคล้ าย
35. นางสุปราณี ภู่สวุ รรณ
36. นายภักดี
ชาติอทุ ิศ
37. นางเฉลา
สันหกรณ์
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร
38. น.ส.พัชรี
รอดมณี
39. น.ส.สมศรี
อิงคนินนั ท์
40. นายชุมพณ กันทะ
41. น.ส.แสงทอง ปุระสุวรรณ์
42. นายสุรินทร์
นิเวศณา
43. นางอาพร
สุวรรณศรี
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หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
44. นายกาชัย
ตันติกาพงศ์
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
45. นางสุภาภรณ์ เรื องไทย
3.3 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จานวน 363 ราย
3.4 เงินบาเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จานวน 307 ราย
3.5 เงินบาเหน็จเกื ้อกูลสมาชิกอาวุโส จานวน 219 ราย

เป็ นจานวนเงิน 211,650.00 บาท
เป็ นจานวนเงิน 2,090,000.00 บาท
เป็ นจานวนเงิน 2,385,000.00 บาท

4. การศึกษาอบรม ประชุมสัมมนา
4.1 ประชุมสมาชิกหน่ วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
คณะกรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ จดั ประชุม
เพื่อแจ้ งผลการดาเนินการและฟั งความคิดเห็นจากสมาชิก หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4 – 9 พฤษภาคม 2562
4.2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา
ประชุมสัมมนาสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประชุมสัมมนา และทัศนศึกษาที่จงั หวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2562 หัวข้ อสัมมนา
เรื่องสิทธิและหน้ าที่ของสมาชิก (วิทยากร คุณธรรมศิริ ไชยรัตน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒนาธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมสหกรณ์)
4.3 สัมมนาและทัศนศึกษาต่ างประเทศ
คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ จดั โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาต่างประเทศ
ณประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2562
4.4 ประชุมสัมมนากับหน่ วยงานอื่น ในประเทศ
สหกรณ์ยงั ได้ ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จดั โครงการให้ การศึกษาอบรมและ
ประชุมสัมมนา เพื่อเสริมความรู้ ความเข้ าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตั ใิ หม่ ๆ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ ดังนี ้
1. โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
จานวน 5 โครงการ
2. โดยชมรมเจ้ าหน้ าที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จานวน 2 โครงการ
3. โดยชมรมเจ้ าหน้ าที่สอ.ภาคกลาง,ภาคตะวันออก
จานวน 1 โครงการ
4. โดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จากัด
จานวน 1 โครงการ
5. จานวนสมาชิก ณ วันสิน้ ปี 2562
(1) จานวนสมาชิก ทังหมด
้
(2) จานวนสมาชิก
(3) จานวนสมาชิก สมทบ
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จานวน 12,433 คน
จานวน 12,274 คน
จานวน 159 คน

(4) จานวนสมาชิกที่มีหนี ้กับสหกรณ์
(5) จานวนสมาชิกที่ไม่มีหนี ้กับสหกรณ์
6

ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี ทีแ่ ล้ว
รายการ
6.1 ทุนเรื อนหุ้นทีช่ าระแล้ ว
6.2 ทุนสารองและทุนอื่น ๆ
6.3 เงินสารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
6.4 เงินรับฝาก
6.5 เงินกู้ยืมระหว่ างปี
6.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ
6.7 ทุนดาเนินงานทั้งหมด
6.8 เงินให้ ก้ รู ะหว่ างปี
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
รวม
6.9 เงินให้ ก้ คู งเหลือ
สมาชิก
สหกรณ์อื่น
รวม
6.10 กาไรสุ ทธิ

จานวน 6,827 คน
จานวน 5,447 คน

2562
(บาท)
6,145,660,670.00
736,118,678.60
30,632,300.00
8,543,176,251.79
950,000,000.00
0.00
15,959,082,292.31

หรื อร้ อยละ 55.62
หรื อร้ อยละ 44.38

2561
เพิม่
(บาท)
( ลด )
5,804,630,350.00
341,030,320.00
693,484,349.92
42,634,328.68
29,928,770.00
703,530.00
7,749,951,516.93
793,224,734.86
6,700,000,000.00 (5,750,000,000.00)
0.00
0.00
14,788,718,585.04 1,170,363,707.27

2,559,521,600.00
2,559,000,000.00
5,118,521,600.00

2,601,235,002.00
2,580,000,000.00
5,181,235,002.00

(41,713,402.00)
(21,000,000.00)
(62,713,402.00)

5,136,436,329.42
3,816,262,081.43
8,952,698,410.85
461,296,547.02

5,149,284,038.87
3,850,348,277.50
8,999,632,316.37
462,831,949.68

(12,847,709.45)
(34,086,196.07)
(46,933,905.52)
(1,535,402.66)
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วาระที่

วาระที่ 5

5

เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ปี 2563
ในปี 2562 มีกรรมการดาเนนนนการีีต้ององงก้ามาารจำานาน 7 คน ำากหน่าย้่าอ ๆ ดัอนี ้
หน่ายมหาานียาลัยศรี นครน นีรานโรฒ
1. นายชาญานีย์
เนีียมบุญปรจเนสรนฐ
ครบาารจีีต 2
2. นาอนอนาล
พอษ์ไพบูลย์
ครบาารจีีต 2
3. นาอนอนารถ
ชัยรั้น์
ครบาารจีีต 1
หน่ายมหาานียาลัยบูรพา
4. นายไพบูลย์
มณไฑาอศ์
ครบาารจีีต 1
หน่ายมหาานียาลัยนเนรศาร
5. นายไพโรำน์
เนีพาัลย์
ครบาารจีีต 1
หน่ายมหาานียาลัยีักษนณ
6. นาอสุนีย์
ลีตไพบูลย์
ครบาารจีีต 2
หน่ายมหาานียาลัยมหาสารคาม
7. นายสาัสดน์
านชรจโภชน์
ครบาารจีีต 1
้ามรจเนบียบา่าดอ ายคณจกรรมการดาเนนนนการ แลจการสรรหา พ.ศ. 2552 ใหอ ้อคณจกรรมการสรรหา
ั้
ีาหนอ าีีตดาเนนนนการำัดการสรรหากรรมการดาเนนนนการแีนกรรมการดาเนนนนการีีตหมดาารจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการลอคจแนนสรรหา มีผอ ไู ดอ รับการสรรหาเนป็ นกรรมการดาเนนนนการ ปรจำาปี 2563 ดัอนี ้
นายสมชาย ไกรสัอข์
หน่ายมหาานียาลัยศรี นครน นีรานโรฒ
นาอนอนารถ ชัยรั้น์
หน่ายมหาานียาลัยศรี นครน นีรานโรฒ
นาอบุษกร
สุานสีุ ธน์
หน่ายมหาานียาลัยศรี นครน นีรานโรฒ
นายเนกษม
บุณยาัชรจ
หน่ายมหาานียาลัยบูรพา
นายรุ่อรั้น์
พรจนาค
หน่ายมหาานียาลัยนเนรศาร
นายสาัสดน์
านชรจโภชน์
หน่ายมหาานียาลัยมหาสารคาม
นายพีรจ
ีงอมี
หน่ายมหาานียาลัยีักษนณ

มติท่ ปี ระชุม
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ
ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 55 ได้ กําหนดการประชุมเพื่ อสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ
ดําเนินการ คนต่อไป โดยได้ เชิญกรรมการดําเนินการที่ ยงั อยู่ในวาระ และผู้ที่ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการ
ดําเนินการ ประจําปี 2563 เข้ าร่ วมประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อเลือกระหว่างกันเอง ในการสรรหา
ตําแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบี ยบว่าด้ วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 เลือกตัง้
เป็ นประธานกรรมการดําเนินการ
ที่ประชุมมีมติให้ เสนอ นายสมชาย ไกรสังข์ เป็ นประธานกรรมการ ประจําปี 2563
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่
รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2562
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6

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เรียน ทีป่ ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ น ผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 นั้น ข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการ
เป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กาหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
การบริ หารงานของสหกรณ์เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ และข้อบังคับของ
สหกรณ์ สามารถบริ หารงานให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
3.2 ด้ านการเงิน
การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา
เงินที่สหกรณ์กาหนดไว้อย่างสม่าเสมอ เว้นแต่ในกรณี ที่ธนาคารหยุดทาการ จึงจาเป็ นต้องเบิกเงินสารองไว้
บริ การสมาชิกเกินกว่าวงเงินที่กาหนดไว้ ซึ่ งผูร้ ับผิดชอบได้จดั ทารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกครั้ง
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี มียอดถูกต้องตรง
ตามบัญชี สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจ้งยอดของธนาคาร
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3.3 ด้ านบัญชี
สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประมวลผลข้อมูล ซึ่ง
พัฒนาโดย บริ ษทั ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จากัด การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรี ยบร้อย เป็ นปัจจุบนั มี
เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
จาแนกได้ดงั นี้

3.4 ด้ านเงินลงทุน สหกรณ์ได้นาเงินไปลงทุนทั้งสิ้ นจานวน 2,398,350,000.00 บาท

(1) หุ น้ กู้
จานวนเงิน 2,050,000,00.00 บาท
(2) พันธบัตร
จานวนเงิน 110,000,000.00 บาท
(3) ถือหุ น้ กับสหกรณ์และบริ ษทั ฯ
จานวนเงิน 238,350,000.00 บาท
การลงทุนเป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

ดังนี้

3.5 ด้ านการให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกทั้งสิ้ น จานวน 2,559,521,600.00 บาท จาแนกได้

(1) เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
จานวนเงิน
730,221,200.00 บาท
(2) เงินกูส้ ามัญ
จานวนเงิน 1,697,115,400.00 บาท
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
จานวนเงิน
132,185,000.00 บาท
วันสิ้ นปี มีเงินให้กูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้ น 5,132,609,290.98 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ลูกหนี้แต่ละรายมี
หลักฐานการเป็ นหนี้และการค้ าประกันครบถ้วน
3.6 การให้ เงินกู้แก่ สหกรณ์ อื่น
ระหว่างปี สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นจานวน 2,559,000,000.00 บาท วันสิ้ นปี มี
ยอดคงเหลือทั้งสิ้ น จานวน 3,816,262,081.43 บาท
การให้เงินกูเ้ ป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการ การส่ งชาระคืนเงินกูส้ ่ วนใหญ่เป็ นไปตามงวดที่กาหนดไว้
3.7 ด้ านการกู้ยืม
ในระหว่างปี สหกรณ์ได้กูย้ มื เงินจากธนาคาร จานวน 950,000,000.00 บาท และได้ส่ง
ชาระคืนเสร็ จสิ้ นแล้ว การกูย้ มื เป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควร
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3.8 ด้ านเงินรับฝาก
ระหว่างปี สหกรณ์รับฝากเงิน รวม 6 ประเภท ดังนี้
(1) เงินรับฝากประจา 12 เดือน
จานวนเงิน
(2) เงินรับฝากประจา 24 เดือน
จานวนเงิน
(3) เงินรับฝากสิ นทรัพย์ทวี
จานวนเงิน
(4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3
จานวนเงิน
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์
จานวนเงิน
(6) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จานวนเงิน
รวมทั้งสิ้ น
จานวนเงิน

4,855,716,135.58
6,801,797.52
160,531,000.00
593,973.84
1,903,598,772.62
1,746,721,176.43
8,673,962,855.99

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินที่
สหกรณ์กาหนดไว้
3.9 ด้ านทุนเรื อนหุ้น
ระหว่างปี สหกรณ์ระดมหุ ้นจากสมาชิก จานวน 424,729,050.00 บาท จ่ายคืนค่าหุ ้น
จานวน 83,698,730.00 บาท ทุนเรื อนหุ น้ คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จานวน 6,145,660,670.00 บาท
การเพิ่มหุ น้ และการจ่ายคืนค่าหุน้ เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการถือหุน้ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 500 คน ลดลง 239 คน คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี 12,433 คน
และสมาชิกสมทบ 159 คน
3.10 ด้ านทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ มีรายการเคลื่อนไหวดังนี้
รายการ
ต้นปี
เพิ่มระหว่างปี
ลดระหว่างปี
คงเหลือสิ้นปี
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
39,018,300.81
5,000,000.00
11,000,000.00
33,018,300.81
ทุนสาธารณประโยชน์
13,395,797.25
5,500,000.00
4,305,180.00
14,590,617.25
ทุนสะสมจัดให้มีสานักงาน
27,191,000.00
1,000,000.00
28,191,000.00
ทุนสะสมกองทุนบาเหน็จหุน้
13,304,623.76
30,000.00
140,951.00
13,193,672.76
รวม
92,909,721.82
11,530,000.00
15,446,131.00
88,993,590.82
การเพิ่มขึ้นและลดลง เป็ นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ การ
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินทุนเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในระเบียบที่สหกรณ์กาหนดไว้
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3.11 ด้ านรายจ่ าย
ในระหว่างปี รายจ่ายต่าง ๆ ได้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์ ชอบด้วยเหตุผลการจ่าย
เป็ นไปตามระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการดาเนินการ และอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิไว้
4. สรุ ปผลการตรวจสอบ
- การบัญชี
การบันทึกบัญชีเรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึก
บัญชีมีครบถ้วน ถูกต้อง
- การเงิน
เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานการจ่าย
เงินได้
- การให้เงินกู้ คาขอกูเ้ งิน หนังสื อสัญญากูเ้ งิน หนังสื อค้ าประกันเงินกู้ และหลักประกัน
เงินกู้ มีครบถ้วน ถือใช้เป็ นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ ด้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

645 หมู่บา้ นโชคชัยปั ญจทรัพย์
ซอยลาดพร้าว 80 ถนนลาดพร้าว
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพฯ 10310
วันที่ 8 มกราคม 2563
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วาระที่
วาระที่ 8

8

จัดสรรกาไร ประจาปี 2562
ผลการดาเนิ นการในรอบปี 2562 สหกรณ์ มีกาไรสุทธิ
จึงขอเสนอการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังนี้
1 ทุนสารอง
2 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปั นผล (5.68 %)
4 เงินเฉลีย่ คืน (20.00 %)
5 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6 ทุนสาธารณประโยชน์
7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
8 ทุนสะสมให้มสี านักงาน/สาขา
9 ทุนสะสมกองทุนบาเหน็จหุน้

461,296,547.02 บาท
จานวนเงิน (บาท)
46,372,458.77
30,000.00
335,706,394.50
63,917,693.75
12,250,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
10,000.00
10,000.00

ร้อยละ
10.05
0.01
72.77
13.86
2.64
0.43
0.22
0.01
0.01
100.00

การจัดสรรกาไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้ บั ประโยชน์ ดงั นี้
1 ให้สมาชิ กทางตรง (เงิ นปันผล,เฉลี่ยคืน)
2 ให้สมาชิกทางอ้อม (ทุนสาธารณฯ+เงินรักษาระดับ+บาเหน็จหุน้ )
3 ทุนสารองตามกฎหมายสหกรณ์
4 เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
5 ทุนสะสมให้มสี านักงาน/สาขา
6 เงินบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม
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399,624,088.25
3,010,000.00
46,372,458.77
12,250,000.00
10,000.00
30,000.00
461,296,547.02

ร้อยละ
86.63
0.66
10.05
2.64
0.01
0.01
100.00

วาระที่

9

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ สมาชิก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์มีทนุ รักษาระดับอัตราเงินปั นผล จํานวน 33,018,300.81 บาท
(สามสิบสามล้ านหนึง่ หมื่นแปดพันสามร้ อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชุมครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 11 มกราคม 2563 เห็นชอบ
ให้ เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จํานวน
19,000,000.00 บาท (สิบเก้ าล้ านบาทถ้ วน) เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 0.32 แห่ง
ค่าหุ้นที่ชําระแล้ วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา
เมื่อรวมกับที่จดั สรรกําไรแล้ วจะเป็ นเงินปั นผลที่จา่ ยให้ แก่สมาชิก ในอัตราร้ อยละ 6.00
มติท่ ีประชุม
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วาระที่ 10

วาระที่

10

ตัง้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 พิจารณาให้ นายวิทศั วัฒนศักด์ อายุ 71 ปี
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563 เป็ นเวลา 1 ปี และอนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมการ
ตรวจสอบกิจการ เป็ นจํานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
มติท่ ีประชุม
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1

วาระที่
วาระที่ 11

11

ตัง้ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 พิจารณาให้ บริ ษัท มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด
โดยนายมนตรี ช่ว ยชู ผู้ส อบบัญ ชี รั บอนุญ าต หมายเลข 3214 เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํ ากัด สํ าหรั บปี ทางบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทังปี
้ เป็ นจํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม
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วาระที่
วาระที่ 12

12

กําหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ได้ พิจารณา
ความจําเป็ นในการสํารองเงินให้ เกิดสภาพคล่อง เพื่อรองรับการให้ บริ การแก่สมาชิก เนื่องจากปั จจุบนั
สหกรณ์มีทนุ ดําเนินการมากกว่าหนึง่ หมื่นล้ านบาท และเป็ นเงินที่รับฝากจากสมาชิกประมาณแปด
พันล้ านบาท
จึงกําหนดวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจําปี 2563 เท่ากับวงเงินซึง่ สหกรณ์อาจกู้ยืมได้
ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้ านบาทถ้ วน)
มติท่ ปี ระชุม
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1

วาระที่

13

พิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2563
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2563
รายการสรุป

1 ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
2 ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกูย้ มื
3 งบลงทุน
3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (รถยนต์)
3.2 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)
3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ )
3.4 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิ ทธิ์ซอฟแวร์
3.5 หมวดปรับปรุ งอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุ งสานักงาน)
3.6 หมวดที่ดิน

รายละเอียดตามรายการ
รายการ
1

ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1 เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน

รวม

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าล่วงเวลา
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยที่หกั เงินส่ งสหกรณ์
ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์
เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับสู ง
ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน
ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางกฎหมาย
ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางไอที (IT)

ค่าเบี้ยประชุม
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รวม
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วาระที่ 13

รวม

บาท
29,070,000.00
38,168,780.00
600,000.00
1,500,000.00
2,100,000.00
71,438,780.00

ร้อยละ
8.90
11.67
0.18
0.46
0.64
21.85

รวม

40,300,000.00
40,300,000.00

12.34
12.34

รวม
รวมทั้งหมด

1,950,000.00
3,196,700.00
100,000.00
1,535,000.00
4,100,000.00
204,000,000.00
214,881,700.00
326,620,480.00

0.60
0.98
0.03
0.47
1.26
62.47
65.81
100.00

ประมาณการ
ปี 2562

จ่ายจริ ง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

26,192,000.00
26,192,000.00

24,136,269.00
24,136,269.00

29,070,000.00
29,070,000.00

200,000.00
240,000.00
220,000.00
720,000.00
216,000.00
924,000.00
576,000.00
60,000.00
60,000.00
778,000.00
3,994,000.00

100,110.00
240,000.00
220,000.00
496,240.00
98,000.00
672,000.00
479,200.00
0.00
0.00
658,800.00
2,964,350.00

200,000.00
300,000.00
220,000.00
720,000.00
216,000.00
924,000.00
576,000.00
240,000.00
120,000.00
864,000.00
4,380,000.00

รายการ

1.2.2 หมวดวัสดุ
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ของใช้สานักงาน

รวม

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี
สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริ การ
ค่าบริ การรายปี /รายเดือน
ค่าเบี้ยประกันภัย
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ค่ารับรอง
ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง เช่าที่พกั
ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบรม
ค่าจัดพิมพ์ขา่ วสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ
ค่าหนังสื อวารสารและหนังสื อพิมพ์
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
ค่าธรรมเนี ยมไปรษณี ย ์ ธนาคารและค่าขนส่ ง
ค่าเช่าที่พกั รายเดือน
ค่าน้ ามันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง
ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์ค้าประกัน
ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา
ค่าใช้จ่ายห้องพักสหกรณ์ -กทม.
ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์ -ระยอง
ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์ -องครักษ์
ค่าภาษีที่ดิน
ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์
ค่าใช้จ่ายสาหรับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่
ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน
ค่าชุดฟอร์ มกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม
1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่นๆ
รวม

ประมาณการ
ปี 2562

จ่ายจริ ง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

400,000.00
500,000.00
900,000.00

236,666.46
300,228.30
536,894.76

400,000.00
500,000.00
900,000.00

6,045,000.00
1,750,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
1,732,600.00
1,195,000.00
700,000.00
500,000.00
500,000.00
1,600,000.00
200,000.00
250,000.00
60,000.00
24,000.00
390,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
250,000.00
80,000.00
50,000.00
200,000.00
1,000.00
5,000.00
8,500,000.00
2,900,000.00
1,600,000.00
50,000.00
900,000.00
50,000.00
30,282,600.00

5,676,170.30
1,290,100.00
94,244.16
87,575.65
31,092.02
1,142,302.22
1,086,914.84
662,944.00
394,832.00
394,053.60
1,218,272.00
151,800.00
180,295.00
42,635.00
21,300.00
340,426.00
30,000.00
115,185.10
69,600.00
241,484.00
25,723.20
22,369.00
100,302.00
126.56
1,919.00
8,361,395.94
2,749,905.75
0.00
10,000.00
179,005.00
2,263.00
24,724,235.34

6,045,000.00
1,750,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
2,188,780.00
1,195,000.00
800,000.00
500,000.00
500,000.00
1,600,000.00
200,000.00
250,000.00
60,000.00
24,000.00
390,000.00
50,000.00
200,000.00
150,000.00
300,000.00
80,000.00
50,000.00
200,000.00
1,000.00
5,000.00
8,500,000.00
2,900,000.00
1,600,000.00
50,000.00
900,000.00
50,000.00
30,888,780.00

1,930,000.00
1,930,000.00

309,539.00
309,539.00

2,000,000.00
2,000,000.00
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รายการ
1.3 โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม
โครงการเพื่อสังคมและอนุรักษ์ธรรมชาติ
รวม
1.4 ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า-น้ าประปา-โทรศัพท์
รวม
1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนา
รวม
2

3

ดอกเบีย้ จ่ าย
ดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น

รวม

ประมาณการ
ปี 2562

จ่ายจริ ง
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

600,000.00
600,000.00

0.00
0.00

600,000.00
600,000.00

1,500,000.00
1,500,000.00

893,019.23
893,019.23

1,500,000.00
1,500,000.00

1,800,000.00
1,800,000.00

1,497,633.25
1,497,633.25

2,100,000.00
2,100,000.00

300,000.00
40,000,000.00
40,300,000.00

2,058.07
1,818,164.64
1,820,222.71

300,000.00
40,000,000.00
40,300,000.00

งบลงทุน
3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (รถยนต์)

1,950,000.00

3.2 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)

4,537,400.00

1,996,354.30

3,196,700.00

100,000.00

35,100.00

100,000.00

2,985,000.00
2,985,000.00

412,716.00
412,716.00

1,535,000.00
1,535,000.00

4,000,000.00

816,680.00

4,100,000.00

200,000,000.00

0.00

200,000,000.00

4,000,000.00

2,060,000.00

4,000,000.00

รวม

204,000,000.00

2,060,000.00

204,000,000.00

รวมทั้งหมด

323,121,000.00

62,203,013.59

326,620,480.00

3.3 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)
3.4 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิ ทธิ์ และพัฒนาระบบ
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิ ทธิ์ และพัฒนาระบบ
รวม
3.5 หมวดปรับปรุ งอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุ งสานักงาน)
3.6 หมวดที่ดิน
ซื้ อที่ดินหรื อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อการลงทุนของสหกรณ์
ซื้ อที่ดินของสมาชิก(ที่ขายทอดตลาดและมีหนี้ ตอ่ สหกรณ์)

หมายเหตุ ประมาณการรายจ่ายที่ต้ งั ไว้น้ ี ขอถัวจ่ายทุกรายการ

80

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2563
หน่ วย : บาท
1. ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินการ
1.1

29,070,000

เงินเดือนและเงินบาเหน็จรายเดือน
24,050,000

ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ รวม 44 อัตรา
เจ้าหน้าที่ใหม่ 5 อัตรา ระดับบริ หารและขั้นต้น

1,050,000

บาเหน็จรายเดือน

3,170,000
800,000

ปรับปรุ งเงินเดือนค่าจ้างและค่าครองชีพ
1.2

ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

38,118,780
4,380,000

1.2.1 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าล่วงเวลา

200,000

การปฏิบตั ิงานนอกเวลาทาการและวันหยุดราชการ
งานบริ การห้องพัก และงานเร่ งด่วนต่าง ๆ
2 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

300,000

โดยผูส้ อบบัญชีเอกชน ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์รับรอง
3 ค่าตรวจสอบกิจการ

220,000

โดยผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกสานักงานทาการ
4 ค่าตอบแทนผูเ้ ก็บเงินประจาหน่วยที่หกั เงินส่งสหกรณ์

720,000

ในอัตราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน
5 ค่าตอบแทนผูป้ ระสานงานสหกรณ์

216,000

สาธิ ตปทุมวัน วิทยาเขตพัทลุง รพ.ชลประทาน และที่อื่นๆ
6 เงินประจาตาแหน่งผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ระดับสูง

924,000

7 ค่าตอบแทนกรรมการประจาสานักงาน

576,000

ที่มีอานาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสัญญา
สานักงานและสาขา วันละ 400 บาท/ต่อสานักงาน
8 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางกฎหมาย

240,000

9 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษาทางไอที (IT)

120,000

10 ค่าเบี้ยประชุม

864,000

กรรมการดาเนินการและผูร้ ่ วมประชุม

560,000

กรรมการอานวยการ 7 คน

84,000

กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน

45,000

กรรมการเงินกูพ้ ิเศษ 5 คน

60,000

กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการดาเนินการ

70,000

กรรมการเฉพาะกิจตามความจาเป็ น

45,000
900,000

1.2.2 หมวดวัสดุ
1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์

400,000
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รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2563
หน่ วย : บาท
แบบฟอร์ ม ใบคาร้อง คาขอกูเ้ งิน สัญญาเงินกูย้ มื ต่างๆ
รวมทั้งสมุดคูบ่ ญั ชีเงินฝาก สลิพเงินฝาก และอื่นๆ
2 ของใช้สานักงาน

500,000
30,838,780

1.2.3 หมวดค่าใช้จ่าย
1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี

6,045,000

- ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

500,000

- พิมพ์หนังสื อรายงานประจาปี

95,000

- เพิม่ หุน้ ให้สมาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 45 หุน้

5,450,000

2 สนับสนุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย

1,750,000

สหกรณ์จดั ให้ตามจานวนสมาชิก คนละไม่ต่ากว่า 100 บาท
3 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์สานักงาน

200,000

4 ค่าบารุ งรักษาและซ่อมยานพาหนะ

100,000

5 ค่าใช้จ่ายเครื่ องถ่ายเอกสาร ตามสัญญาบริ การ

50,000

6 ค่าบริ การ รายปี /รายเดือน

2,188,780

ส่ วนสานักงาน/รายปี
- เครื่ องปรับอากาศ ทุกสานักงาน

86,000

- เครื่ องพิมพ์สมุดคูฝ่ าก

20,000

- เครื่ องพิมพ์รายงาน

22,000

- เครื่ องนับธนบัตร 12 เครื่ อง

48,000

- ลิฟท์ ที่สานักงาน มศว

36,000

- กาจัดปลวก ที่ สหกรณ์ มศว องครักษ์

20,000

ค่าบารุ งรักษาระบบงาน/รายปี
ค่าบริ การ Appeon Annual Support

85,000

ค่าเช่าบริ การ Visualization System (IDC TOT แจ้งวัฒนะ)

449,400

ค่าเช่าบริ การใช้งานสารองข้อมูลระบบงานสหกรณ์ DR Site

282,480

กรณี ระบบงานหลักขัดข้อง กับ บมจ.ริ โก้ (ประเทศไทย)
ค่าบริ การ Firewall Fortigate 30D and Network System

58,000

ค่าบริ การบารุ งรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์

220,000

ค่าบริ การบารุ งรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สานักงาน

200,000

ค่าบริ การต่ออายุและดูแลเว็บไซด์สหกรณ์

20,000

โปรแกรมป้องกันไวรัส ราย 3 ปี

40,000

ค่าบริ การอินเทอร์เน็ต/รายปี /รายเดือน
สานักงาน มศว แบบ Fix IP รองรับระบบจัดเก็บ Log และ

102,000

ระบบ Backup ข้อลระบบงานสหกรณ์
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สานักงาน มศว ประสานมิตร

12

28,200

สาขา มศว องครักษ์

12

19,400
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หน่ วย : บาท
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

12

19,400

สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ

12

15,400

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

12

15,500

สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

19,400

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

12

19,400

บ้านพักสหกรณ์จงั หวัดระยอง

12

19,400

ค่าเช่าพื้นที่โฮสติง้ TOT IDC

12

343,800

7 ค่าเบี้ยประกันภัย

1,195,000

- ประกันเงินสดในสานักงานและสาขา

200,000

- ประกันอัคคีภยั สานักงานและอาคาร

50,000

- ประกันโจรกรรมทรัพย์สินในสานักงานและสาขา

25,000

- ประกันภัยรถยนต์

30,000

- ประกันอุบตั ิเหตุ(หมู)่ ให้แก่สมาชิก

800,000

- ประกันชีวิต(หมู)่ กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

90,000

8 เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

800,000

9 เงินประกันสังคมและกองทุนทดแทน

500,000

10 ค่ารับรอง

500,000

11 ค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั

1,600,000

สาหรับคณะกรรมการดาเนินการ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
หรื อการปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ และค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้ผจู ้ ดั การและผูจ้ ดั การสาขา
12 ค่าลงทะเบียนสัมมนาและฝึ กอบอม

200,000

สาหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อคนอื่น
ที่สหกรณ์ส่งไปร่ วมประชุมหรื อรับการฝึ กอบรม
13 ค่าจัดพิมพ์ข่าวสหกรณ์และระเบียบ ข้อบังคับ

250,000

เพื่อจัดส่งให้สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ
4,000 ฉบับ/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS
14 ค่าหนังสื อวารสารและหนังสื อพิมพ์

60,000

15 ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด

24,000

16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณี ย ์ และค่าขนส่ ง
17 ค่าเช่าที่พกั รายเดือน

390,000
50,000

กรณี ส่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไปประจาสานักงานสาขา
18 ค่าน้ ามันรถสหกรณ์และค่าผ่านทาง

200,000

19 ค่าตรวจสอบหลักทรัพย์ค้าประกัน

150,000

20 ค่าซ่อมแซมสานักงานสหกรณ์และสาขา

300,000

21 ค่าใช้จ่ายห้องพักสหกรณ์-กทม.

80,000
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หน่ วย : บาท
22 ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-ระยอง

50,000

23 ค่าใช้จ่ายบ้านพักสหกรณ์-องครักษ์

200,000

24 ค่าภาษีที่ดิน

1,000

25 ค่าภาษีรถยนต์สหกรณ์

5,000

26 ค่าใช้จ่ายสาหรับสมาชิก

8,500,000

- ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนสาเร็ จปริ ญญาตรี
- เงินบาเหน็จสมาชิก และเงินบาเหน็จอาวุโส
- ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ
- ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
- งานสมาชิกที่เกษียณอายุการทางาน/ของที่ระลึก
- เงินสงเคราะห์ในกรณี สมาชิกถึงแก่กรรม
27 ค่าใช้จ่ายสาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

2,900,000

- เงินทดแทน, เงินช่วยเหลือค่าชุดทางาน
- ค่ารักษาพยาบาล, เบี้ยขยัน และกรณี ถึงแก่กรรม
- เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรและค่าเล่าเรี ยนบุตร
- เงินโบนัสกลางปี
28 ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน

1,600,000

29 ค่าชุดกรรมการ

50,000

30 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี

900,000

คดีที่ยงั ดาเนินการอยูแ่ ละหรื อคดีใหม่
31 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

50,000
2,000,000

1.2.4 หมวดงบกลาง
สารองจ่ายอื่น ๆ
1.3

1.4

1.5
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2,000,000

โครงการเพื่อสั งคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

600,000

โครงการหลวงเพื่อก่อสร้างศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบนดอย (ต่อเนื่อง)

500,000

โครงการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

100,000
1,500,000

ค่ าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้ า-ประปา-โทรศัพท์)
สานักงานสหกรณ์ และสานักงานสาขา

900,000

บ้านพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง

200,000

อาคารห้องพัก จังหวัดนครนายก

400,000
2,100,000

การศึกษาและประชุ มสัมมนา
1 โครงการให้ความรู้กบั สมาชิกใหม่

5

300,000

2 ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์

5

250,000

3 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา

1-2

900,000

4 สัมมนาคณะกรรมการดาเนินการ

1-2

150,000

5 ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1-2

300,000
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6 ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ

200,000

1

2. ดอกเบีย้ จ่ าย
2.1 ดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี
2.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้น

300,000

300,000

40,000,000

40,000,000

3. งบลงทุน
1,950,000

3.1 หมวดครุ ภณั ฑ์ (รถยนต์)
รถยนต์ (ตู)้ 7 ที่นงั่

1,950,000

1

3,196,700

3.2 หมวดครุ ภณั ฑ์ (เครื่ องใช้สานักงาน)
474,200

ระบบกล้องวงจรปิ ด
1 ระบบ IP Camera 4 CH พร้อมกล้อง 4 ตัว สาหรับ 5 สาขา

5

23,800

119,000

2 ระบบ IP Camera 16 CH พร้อมกล้อง 16 ตัว บ้านพักระยอง

1

104,000

104,000

2

125,600

251,200

3 ระบบ IP Camera 32 CH พร้อมกล้อง 20 ตัว ที่ สานักงาน
มศว ประสานมิตร และสาขา มศว องครักษ์

1,674,500

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริ ม โทรศัพท์มือถือ และแทปเล็ต
1 คอมพิวเตอร์ Intel Core i5 RAM 8 GB ขนาด 20"

16

30,000

480,000

2 เครื่ องพิมพ์งานสหกรณ์ Laser HP Pro

4

19,000

76,000

3 เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA

4

25,000

100,000

4 เครื่ องสารองไฟฟ้า ขนาด 500-1000 VA

2

15,000

30,000

5 เครื่ องนับธนบัตร

2

20,000

40,000

6 อุปกรณ์อินทอร์เน็ตไร้สาย ที่สานักงานสหกรณ์/สาขา

61,500

7 ระบบไมค์ประชุม สาหรับห้องประชุม (1ชุด 16 เครื่ อง)
8 ระบบสแกนลายนิ้วมือ บันทึกเวลาทางาน

1

450,000

1

70,000

9 เครื่ องพิมพ์เอกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network)

1

85,000

10 โทรศัพท์มือถือสาหรับกรรมการดาเนินการใหม่

9

18,000

162,000

11 แทปเล็ตสาหรับตรวจสอบข้อมูลการเงินระบบ QR Code

8

15,000

120,000
504,000

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู
1 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์

24

18,000

432,000

2 ห้องพักอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว

4

18,000

72,000
128,000

เครื่ องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู
1 ที่สานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ที่สานักงานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

2

32,000

64,000

2

32,000

64,000
152,000

เครื่ องทาน้ าอุน่ พร้อมติดตั้ง
1 ห้องพักอาคารเก่าที่บา้ นพักสหกรณ์ จังหวัดระยอง
2 ในห้องพัก ที่อาคารสหกรณ์ฯ มศว

14

8,000

112,000

5

8,000

40,000

งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )
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264,000

ครุ ภณั ฑ์ 6 สานักงาน
1 ตูเ้ ก็บเอกสาร 2 ประตู
2 ตูเ้ ก็บแฟ้ มเอกสาร 40 ช่อง
3 ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น

2

8,000

16,000

2

8,000

16,000

2

6,000

12,000

4 เครื่ องพิมพ์สมุดคุฝ่ าก เงินรับฝาก
5 เครื่ องตรวจนับธนบัตร
6 เครื่ องตรวจสอบลายมือชื่อ สมุดเงินรับฝาก

2

35,000

70,000

2

20,000

40,000

4

2,500

10,000

7 เก้าอี้สานักงาน

20

5,000

100,000
100,000

3.3 หมวดประชาสั มพันธ์ (ค่าใช้ จ่ายประชาสัมพันธ์)
ค่าพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์ (SWUTCC) ต่อเนื่อง

50,000

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ทวั่ ไป

50,000
1,535,000

3.4 หมวดซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์ และพัฒนาระบบ
1,535,000

ซอฟแวร์
1 Windows 10 Professional License

24

7,500

180,000

2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc

10

2,500

25,000

3 ติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์

30,000

4 พัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์ งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)

350,000

5 พัฒนาข้อมูลสหกรณ์ผา่ นระบบโทรศัพท์ (Mobile App.)

350,000

6 พัฒนาและติดตั้งระบบ ATM เพื่อบริ การสมาชิก

600,000
4,100,000

3.5 หมวดปรับปรุ งอาคาร (ก่อสร้ างต่ อเติมปรับปรุงสานักงาน)
1 ปรับปรุ งห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
2 ปรับปรุ งห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
3 ปรับปรุ งห้องสานักงานใหม่ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม

350,000

4 ปรับปรุ งสานักงานใหญ่ ที่ประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์

3,000,000

350,000
400,000

3.6 หมวดทีด่ นิ

204,000,000

1 ซื้อที่ดินหรื อที่ดินพร้อมอาคาร เพื่อการลงทุนของสหกรณ์

200,000,000

เนื้อที่ 400-800 ตารางวา กรุ งเทพมหานคร
2 ซื้อที่ดินสมาชิก (ที่ถูกขายทอดตลาดและมีหนี้ต่อสหกรณ์)
รวมทั้งหมด
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งบประมาณรายจ่าย (ปั จจุบนั )

4,000,000
326,620,480

วาระที่

14

แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด
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ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
พ.ศ. 2563
--------------หมวด 1
ชื่อ ประเภท และทีต่ ั้งสานักงาน
ข้อ 1. ชื่อ ประเภท และทีต่ ้ังสานักงาน
ชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
ชื่อย่อ
สอ. มศว
ชื่อภาษาอังกฤษ SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT
CO-OPERATIVE LIMITED
ชื่อย่อ
SWUTCC
ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ตงั้ สานักงาน สานักงานกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขที่ 114 สุขมุ วิท 23 ซอยประสานมิตร
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สานักงานสาขา มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
สหกรณ์อาจจัดตัง้ สานักงานสาขาเพิ่มได้ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจ้งให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ดาเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
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ตราของสหกรณ์

ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณ์ ดังนี ้

ตราวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 เซนติเมตร
มีรูปมุมโค้งทึบล้อมรอบแปดโค้ง
วงกลมถัดมาเป็ นชื่อของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด โค้งตามวงกลม
ด้านล่างมีรูปสองมือประคอง
พืน้ ที่กึ่งกลางของวงกลม เป็ นรูปตาราง มีเส้นทึบสองเส้นตัดกันเป็ นมุมฉาก และมีกราฟหนึ่งเส้นโค้งตัดขึน้
หมวด 2
วัตถุประสงค์และอานาจกระทาการ
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นมี ้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
ร่วมกันดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ดว้ ยกัน ในข้อต่อไปนี ้
(1) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(2) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคง และได้รบั ประโยชน์ตามสมควร
(3) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพของสมาชิก
(4) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์
อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
(5) ดาเนินกิจการอย่างอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สาเร็จ ตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(6) ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน
ข้อ 3. อานาจกระทาการ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(1) รับฝากเงินจากสมาชิก
(2) จัดหาทุนเพื่อดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(3) ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2
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(4)
(5)
(6)
(7)

ให้ สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
ซื ้อหุ้นของธนาคารซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
ซื ้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
ซื ้อหุ้นของสถาบันซึง่ ประกอบธุรกิจอันทาให้ เกิดความสะดวก หรื อส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ์
(8) ซื ้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(9) ออกตัว๋ สัญญาใช้ เงินและตราสารการเงิน
(10) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกาหนด
(11) ดาเนินการให้ ก้ ยู ืมเพื่อการเคหะ
(12) ให้ สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(13) ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการหากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคล
อื่นใด
(15) กระทาการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยสหกรณ์ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้ างต้ น รวมถึงซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่า
หรื อให้ เช่า เช่าซื ้อหรื อให้ เช่าซื ้อ โอนหรื อรับโอน สิทธิการเช่าหรื อสิทธิเช่าซื ้อ ขายหรื อ
จาหน่าย จานองหรื อรับจานอง จานาหรื อรับจานา ด้ วยวิธีอื่นใด ซึง่ ทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรื อของสมาชิก ตลอดจนดาเนินกิจการอื่น บรรดาที่เกี่ยวกับ หรื อเนื่องในการจัดให้
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย

ข้ อ 4. ทุน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

หมวด 3
ทุน
สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
ออกหุ้น
รับฝากเงินจากสมาชิก
กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้ เงิน และตราสารการเงิน
สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้
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หุ้น
ข้อ 5. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุน้ ได้โดยไม่จากัดจานวนหุน้ มีมลู ค่าหุน้ ละสิบบาท ผูเ้ ป็ น
สมาชิกเท่านัน้ จึงจะถือหุน้ ในสหกรณ์ได้
ข้อ 6. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุน้ เป็ นรายเดือนตัง้ แต่เดือนแรกที่เข้าเป็ นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รบั จาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ ซึ่งสมาชิกได้รบั จากทาง
ราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือน ในอัตราที่สงู กว่าอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบของ สหกรณ์
หรือจะขอซือ้ หุน้ เพิ่มขึน้ อีกเมื่อใดก็ย่อมทาได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ทัง้ หมดไม่ได้
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ ในระหว่างที่ตนเป็ นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้ สุดลง สหกรณ์มีสิทธินาเงินตามมูลค่าหุน้ ที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนีท้ ่สี มาชิกผูกพันต้องชาระหนีแ้ ก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนีบ้ รุ ิมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุน้ นัน้
ข้อ 7. การชาระค่าหุ้นรายเดือน การส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนนัน้ ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนัน้ ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกมีคาขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก
นัน้ ตกอยู่ในพฤติการณ์อนั ทาให้ไม่สามารถชาระค่าหุน้ รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึน้ ด้วยเจตนาอันไม่สจุ ริต
ของตน คณะกรรมการดาเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุน้ รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 8. การงดชาระค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชาระค่าหุน้ รายเดือน ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อย
ยี่สิบเดือนแล้ว และไม่มีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ หู้ รือผูค้ า้ ประกัน หรือมีหนีส้ ินต่อสหกรณ์ไม่เกินร้อย
ละ 90 ของทุนเรือนหุน้ ที่สะสมอยู่ จะงดชาระค่าหุน้ รายเดือนหรือลดจานวนการชาระค่าหุน้ รายเดือนลงก็
ได้ โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 9. การแจ้งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจานวนหุน้ ที่สมาชิกถือ ให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์

4
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หมวด 4
การดาเนินงาน
ข้อ 10. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ เว้นแต่จะ
กาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี ้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) หนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจานองซึ่งสหกรณ์เป็ นผู้
จานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อไม่นอ้ ยกว่าสองคน
จากกรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย และหรือผูจ้ ดั การ และหรือผูท้ ่คี ณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(2) การรับฝากเงิน ใบรับเงินและเอกสารทัง้ ปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนีจ้ ะต้องลงลายมือ
ชื่อของกรรมการผูไ้ ด้รบั มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายคนใดคนหนึ่ง
อนึ่ง ในหนังสือกูย้ ืมซึ่งสหกรณ์เป็ นผูก้ ยู้ ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงินของสหกรณ์นนั้ ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้วยทุกราย
การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน
ข้อ 11. วงเงินกู้ยืมหรือการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรือการคา้ ประกัน
สาหรับปี หนึ่งๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงาน วงเงินซึ่งกาหนดดังว่านีต้ อ้ งได้รบั ความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืม
สาหรับปี ใดก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 12. การกู้ยืมเงินหรือการคา้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สาหรับใช้เป็ นทุนดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี ้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกูย้ ืมหรือการคา้ ประกันประจาปี ตามข้อ 11
การรับฝากเงิน
ข้อ 13. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือฝากประจา จากสมาชิก
ได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝาก และข้อกาหนดอื่นๆ ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์หรือเงินฝากประจานัน้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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การให้เงินกู้
ข้อ 14. การให้เงินกู้ เงินกูน้ นั้ อาจให้ได้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อ่นื
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย ให้เ งินกูไ้ ด้ตาม
ข้อบังคับนีแ้ ละตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสาหรับเงินกู้ ลาดับ
แห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชาระหนีส้ าหรับเงินกู้ และข้อกาหนดอื่น ๆ ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนัน้ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อ่นื นัน้ คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาให้กไู้ ด้ต่อเมื่อ สหกรณ์มี
เงินทุนเหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกแล้ว
สมาชิก หรือสหกรณ์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี ้ ต้องเสนอคาขอกูเ้ งิน ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่กี าหนดไว้
ข้อ 15. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะ
เพื่อการอันจาเป็ น หรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ให้เงินกูน้ นั้
ข้อ 16. ประเภทและจากัดแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตาม ประเภทและจากัด
ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีท่สี มาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอนั จาเป็ นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุนนั้ ได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(2) เงินกูส้ ามัญ ในกรณีท่สี มาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก
นัน้ ได้ตามระเบียบของ สหกรณ์
(3) เงินกูพ้ ิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกูเ้ พื่อส่งเสริมฐานะความ
มั่นคง คุณภาพชีวิต หรือส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเงินเกินกว่า
จากัดที่สมาชิกนัน้ อาจกูเ้ งินสามัญตามที่กล่าวใน (2) ข้างบนนีไ้ ด้ คณะกรรมการ
ดาเนินการอาจให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 17. ให้สหกรณ์เรียกดอกเบีย้ เงินกู้ในอัตราดังต่อไปนี้
(1) เงินกูท้ กุ ประเภทที่ให้แก่สมาชิกให้กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
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(2) เงินกูซ้ ่งึ ให้แก่สหกรณ์อ่นื ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ 18. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจ
ตราควบคุมให้เงินกูท้ กุ ราย มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ผูก้ จู้ ะต้องจัดการแก้ไข ให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่ว่าประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการ
ดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง และผูก้ มู้ ิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี ้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
ในกรณีท่ผี คู้ า้ ประกันจะต้องรับผิดชาระหนีแ้ ทนผูก้ ตู้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระ
หนีน้ นั้ โดยสิน้ เชิงได้ เมื่อผูค้ า้ ประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผคู้ า้ ประกันชาระเป็ น
งวดรายเดือนจนครบจานวน ตามที่ผกู้ ไู้ ด้ทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้
ข้อ 19. ความผูกพันของผู้กู้และผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รือผูค้ า้ ประกัน ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตน
ประสงค์จะขอ โอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33 (3) จะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือ และจัดการชาระหนีส้ ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน เว้นแต่กรณีท่ยี งั คงเป็ นสมาชิก
อยู่ตามข้อ 44
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
ข้อ 20. การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นนั้ สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้
ตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยให้คานึงถึงความมั่นคง
และประโยชน์สงู สุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รบั
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ท่สี านักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนนั้ สาหรับเหตุอ่นื ที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึก
รายการนัน้ และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบการเงินอย่างน้อยครัง้ หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดง สินทรัพย์ หนีส้ ิน และทุนของสหกรณ์ กับทัง้ บัญชีกาไรขาดทุนตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้สนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 22. การทางบการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีทกุ ปี ให้สหกรณ์
จัดทางบการเงิน รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน ดังที่เป็ นอยู่ในวันสิน้ ปี ทางบัญชีนนั้ ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนดเพื่อให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบ
ข้อ 23. การเสนองบการเงินต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบการเงิน
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน
นับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชี
การเสนองบการเงิน ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
ให้สหกรณ์สง่ สาเนางบการเงินที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่นนั้ ไปยังสมาชิกทุกคน และให้เปิ ดเผยไว้ ณ
สานักงานของสหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์สง่ สาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์กบั งบการเงิน ไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
อนึ่ง ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ กับงบการเงินไว้ท่ี
สานักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
กาไรสุทธิประจาปี
ข้อ 24. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิน้ ปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรบั รองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ
ของกาไรสุทธิ และเป็ นค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
กาไรสุทธิประจาปี ท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ให้แก่สมาชิก ในอัตราไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแห่ง
ค่าหุน้ ที่ชาระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา
8
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อนึง่ ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็ นเงิน
ปันผลสาหรับปี ใดด้ วยจานวนเงินปันผลทังสิ
้ ้นที่จ่ายสาหรับปี นนก็
ั ้ ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคานวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ คานวณเงินปันผลเป็ นรายวันตังแต่
้ วนั ที่
สมาชิก ชาระต่อสหกรณ์ หากสมาชิกส่งชาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเวลาทาการ
หรื อในวันหยุดทาการ สหกรณ์จะคานวณเงินปันผลในวันทาการถัดไปหรื อวันวันแรกของ
การเปิ ดทาการ
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนจานวนรวมแห่งดอกเบี ้ยเงินกู้ ซึง่ สมาชิกนัน้ ได้ สง่
แก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อ
ดอกเบี ้ยในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นนั ้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการ ผู้จดั การ เจ้ าหน้ าที่อื่น และลูกจ้ างของสหกรณ์ ไม่เกินร้ อยละ
สิบของกาไรสุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์ตามที่
มีอยูใ่ นวันสิ ้นปี นนั ้ จนกว่าจะมีจานวนถึงร้ อยละแปดแห่งทุนเรื อนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลนี ้จะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปันผลตาม
หุ้นตาม (1)
(5) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี ้ ให้
สหกรณ์สะสมไว้ สาหรับใช้ จา่ ยเพื่อการศึกษาโดยทัว่ ไป หรื อเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ หรื อสาธารณประโยชน์ หรื อการกุศลตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนเพื่อจัดตังส
้ านักงานหรื อกองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงให้ แก่สหกรณ์
ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ
(7) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ สมทบเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น
ทุนสำรอง
ข้ อ 25. ที่มำแห่ งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรกาไรสุทธิตามข้ อ 24 แล้ ว บรรดาเงินอุดหนุนหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผ้ ยู กให้ แก่สหกรณ์ ถ้ าผู้ยกให้ มิได้ ระบุวา่ ให้ ใช้ เพื่อการใดโดยเฉพาะ ก็ให้ สมทบเป็ นทุนสารอง
ทังสิ
้ ้น
อนึง่ จานวนเงินซึง่ สหกรณ์พงึ จ่ายแก่บคุ คลใดก็ตาม ถ้ าไม่มีการเรี ยกร้ องจนพ้ นกาหนดอายุความ
ก็ให้ สมทบจานวนเงินนันเป็
้ นทุนสารอง
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กาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่ จัดสรร
ตาม ข้อ 23 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็
ดี ยอดเงินจานวนดังกล่าว ให้สมทบเป็ นทุนสารองทัง้ สิน้
ข้อ 26. สภาพแห่งทุนสารอง ทุนสารองย่อมเป็ นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปั นกัน
ไม่ได้ หรือจะเรียกร้องแม้สว่ นใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ ทุนสารองนีจ้ ะถอนได้ก็แต่เพื่อชดเชยการขาดทุนอัน
หากบังเกิดขึน้ เท่านัน้
ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ
ข้อ 27. ทะเบียน และบัญชี ให้สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอื่น ๆ
ตลอดจนสมุดรายงานการประชุมและบัญชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดและตามที่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรให้มีขึน้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ให้สหกรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ต่อ นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลา
ทางาน แต่จะดูบญ
ั ชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้ องสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจาก
จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือของสมาชิกนัน้ และได้รบั อนุญาตจากผูจ้ ดั การก่อน
ข้อ 28. กฎหมายและข้อบังคับ ให้สหกรณ์จดั ให้มีพระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งคงใช้อยู่ กับข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นไี ้ ว้ ณ
สานักงานของสหกรณ์ สมาชิกและผูส้ นใจอาจขอตรวจดูได้ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคุม
ข้อ 29. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นนั้ ต้องได้รบั การตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครัง้
โดยผูส้ อบบัญชีซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
ข้อ 30. การตรวจตราควบคุม นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผูต้ รวจการ
สหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่งึ นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจออกคาสั่ง
เป็ นหนังสือให้คณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน และ
สมาชิกของสหกรณ์ มาชีแ้ จงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้สง่ เอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้ ทัง้ อาจเรียกและเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ หรือประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี ทะเบียน เอกสาร และ
ใบสาคัญต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้
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ทัง้ นี ้ ให้ผซู้ ่งึ เกี่ยวข้องตามความในวรรคแรก อานวยความสะดวกและชีแ้ จงข้อความในเรื่อง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 31. การส่งรายการหรือรายงาน ให้สหกรณ์สง่ รายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ กาหนด
หมวด 5
สมาชิก
ข้อ 32. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นีค้ ือ
(1) ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูท้ ่มี ีช่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อซึ่งจะเป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์
(2) ผูไ้ ด้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
ข้อ 33. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจา หรือพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ท่เี รียกชื่อเป็ นอย่างอื่น สังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
หรือลูกจ้างประจาของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กยู้ ืมเงิน
ข้อ 34. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 32 รวมทัง้ สมาชิก สหกรณ์
ออมทรัพย์อ่นื ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อ 38 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้
โดยต้องมีสมาชิก 2 คน เป็ นผูร้ บั รอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้ มัครมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้อง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 33 ทัง้ เห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัคร ร้องขอ ก็
ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชีข้ าด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รบั เข้า
เป็ นสมาชิกในกรณีดงั ว่านี ้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มาประชุม
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ข้อ 35. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกจะต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่
สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท และคนละสองร้อยบาทสาหรับสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่นื
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้
ข้อ 36. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุน้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นีแ้ ล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก
สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทกุ ประการ
ข้อ 37. สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ยา้ ย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งตัง้ ขึน้ ในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นนั้ มีขอ้ บังคับให้รบั เข้าเป็ น
สมาชิกได้ และคณะกรรมการดาเนินการได้มีมติให้รบั เข้าเป็ นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนัน้ มีความประสงค์จะ
ให้โอนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ ่ีตนมีอยู่ในสหกรณ์นไี ้ ปยังสหกรณ์ท่ีตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะ
จัดการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 38. การรับสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือส่วนราชการของมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งได้รบั การยกฐานะเป็ นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิก
ก็ให้ย่นื ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 34 และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ตัง้ แต่
วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก กับได้ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และสหกรณ์ท่ตี นเป็ นสมาชิกอยู่
เดิมได้โอนเงินค่าหุน้ ให้สหกรณ์นแี ้ ล้ว
การรับโอนเงินค่าหุน้ และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับหนีส้ ินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนัน้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 39. การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู่ของสมาชิก
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู่ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์
ข้อ 40. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทาเป็ นหนังสือตัง้ บุคคลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถือไว้ก็ได้ หนังสือตั้ง
ผูร้ บั โอนประโยชน์ดงั ว่านี ้ ต้องทาตามลักษณะพินัยกรรมแบบธรรมดา หรือแบบเอกสารเขียนเองทัง้ ฉบับ
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ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ทาไว้แล้ว ก็ตอ้ งทา
เป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกตาย สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบีย้ บรรดาที่
สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผรู้ บั โอนประโยชน์ท่ไี ด้ตงั้ ไว้ หรือถ้ามิได้ตงั้ ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นา
หลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินจานวนดังกล่าว
นัน้ ทัง้ นี ้ ตามข้อกาหนดในข้อ 46 วรรคแรก และข้อ 47
การขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) วิกลจริต
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 42. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ ม่มีหนีส้ ินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรือผูค้ า้
ประกัน อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดาเนินการ ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนินการ อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรค
ก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุน้ ครัง้ แรก
ตามข้อ 36
(2) ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทัง้ นี ้ โดยมิได้รบั
อนุญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(4) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนีส้ ินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนีส้ ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ หรือผูค้ า้ ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนีส้ ิน
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว
(7) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี ้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่
อยู่ในที่ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์ มีสิทธิย่นื อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็ นสิน้ สุด
ข้อ 44. การจาหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่ ในกรณีท่ี
สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดาเนินการจาหน่ายชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก แล้วเสนอเรื่องสมาชิกออกให้ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ
ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาโดยไม่มีความผิด
สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออก
เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย ถ้ามีอายุการเป็ นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ให้หมด
สภาพการเป็ นสมาชิก ในกรณีท่ีมีอายุการเป็ นสมาชิกครบ 10 ปี ขึน้ ไป ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ก็ให้
ถือว่าคงเป็ นสมาชิก อยู่ สมาชิกเช่นว่านั้น อาจได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้ตามระเบียบว่าด้ว ยเงินกูข้ อง
สหกรณ์ท่ใี ช้บงั คับอยู่ในปัจจุบนั
ข้อ 46. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกทีข่ าดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่สี มาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 41(1), (2), (3), (5), (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผมู้ ีสิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุน้ นัน้ ผูม้ ีสิทธิได้รบั
จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่ีออกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่าย
คืนหลังจากวันสิน้ ปี ท่อี อก โดยได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ ด้วย ในเมื่อที่ประชุม
ใหญ่ได้มีมติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายคืนให้ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับฝากเงินในข้อบังคับนีแ้ ละในระเบียบของสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุน้ ที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุน้ ของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี ทางบัญชีนนั้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืน
ค่าหุน้ ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นนั้ ไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
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ขาดจากสมาชิกภาพ เนื่องจากตนได้โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจาตามข้อ 33(3) โดย
ไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันเป็ นพิเศษ
ในกรณีท่สี มาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝาก เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุน้ แก่สมาชิก
ที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก โดยนาทุนเรือนหุน้ ทัง้ หมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนีส้ ิน ทัง้ สิน้ แล้วนามา
เฉลี่ยโดยใช้จานวนหุน้ ทัง้ สิน้ เป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์มีการคานวณมูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ ให้เป็ นปัจจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สงู กว่ามูลค่าต่อหุน้ ที่กาหนด
ไว้ในข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 47. การหักจานวนเงินซึง่ สมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ดังกล่าว ในข้อ 45 นัน้ สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์
ข้อ 48. ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดเพื่อหนีส้ ินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกิน
จานวนเงินค่าหุน้ ที่ยงั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ
หมวด 6
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
1. สมาชิกสมทบต้องมีคณ
ุ สมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่ง ดังนี ้
(1) คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
(2) ลูกจ้างหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และ
มหาวิทยาลัยพะเยา
2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ่มเติม ดังนี ้
15
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(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและลักษณะนิสยั ดี
(3) เป็ นผูท้ ่จี ะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
ข้อ 51. การได้เข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ด้ว ยตนเองตามแบบที่ ส หกรณ์ ก าหนด โดยต้อ งมี ส มาชิ ก สหกรณ์ นี ้ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 2 คนรับ รอง เมื่ อ
คณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่า ผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดในข้อ 50
ทั้ง เห็ น เป็ น การสมควรแล้วก็ ให้ รับ เข้าเป็ น สมาชิ ก สมทบได้ และต้องจัด ให้ผู้ ส มัครได้ล งลายมื อ ชื่ อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ ตามข้อ 52 และ 53 เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดแล้ว จึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ
ข้อ 52. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าใน
วันที่ย่ืนใบสมัครเป็ นสมาชิกสมทบคนละ 100 บาท ถ้าลาออกจากสมาชิกสมทบแล้วจะสมัครใหม่อีกไม่ได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านีใ้ ห้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ
ข้อ 53. การถือหุ้น สมาชิกสมทบต้องถือหุน้ ครัง้ แรก 200 บาท และเพิ่มหุน้ เป็ นครัง้ คราวได้ โดย
ไม่ตอ้ งส่งหุน้ รายเดือน และมีหนุ้ รวมกันได้ไม่เกินสองแสนบาท
ข้อ 54. สิทธิของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ ตาม ข้อ 50.1 ไม่มีสิทธิและอาจได้สิทธิในเรื่องดังต่อไปนี ้
(1) ไม่มีสิทธิ ในการนับชื่อเข้าเป็ นองค์ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ หรือ
เป็ นกรรมการดาเนินการ
(2) ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สวัส ดิ ก ารต่ า ง ๆ จากสหกรณ์ ท่ี ให้แ ก่ ส มาชิ ก เว้น แต่ จ ะมี ก าร
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(3) มีสิทธิฝากเงินได้ทกุ ประเภท ประเภทละ 1 บัญชี
(4) มีสิทธิได้รบั เงินกูจ้ ากสหกรณ์ แต่ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหุน้ และหรือเงินฝาก
ที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในเวลานัน้
ข้อ 55. การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
(2) ตาย
(3) ลาออกจากสหกรณ์
(4) วิกลจริต
(5) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

103

ข้อ 56. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความ
จานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการและเมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็น
ว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
ข้อ 57. การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิ กสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ
ดังต่อไปนี ้
(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือไม่ถือหุน้ ครัง้
แรกตามข้อ 53
(2) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ั้น
(3) ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้ ถึงสามคราว สาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
(4) ไม่ให้ขอ้ ความจริงเกี่ยวกับหนีส้ ินของตนแก่สหกรณ์ เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนีส้ ินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้
(5) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สจุ ริต หรือแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรือทาให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น
นี ้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนินการที่
อยู่ในที่ประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิกนัน้ ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 58. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่อง ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อ 59. การตั้ งผู้ รับ ประโยชน์ สมาชิ กสมทบจะทาเป็ นหนังสื อตั้งบุค คลหนึ่งหรือหลายคน
เพื่อให้เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ซ่งึ ตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนัน้ มอบให้สหกรณ์ถือไว้ หนังสือตัง้ ผูร้ บั
โอนประโยชน์ดงั ว่านีต้ อ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรือ เปลี่ยนแปลงการตัง้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ทาไว้แล้ว ก็
ต้องทาเป็ นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิกสมทบตาย ผูร้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนต้องนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่
แสดงตนและการตายของสมาชิกสมทบนัน้ ให้สหกรณ์ทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรับฝาก เงิน
ปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ ายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิ ได้ตั้งไว้ สหกรณ์จะมอบให้แก่ผูจ้ ัดการมรดกที่ได้นาหลักฐานตาม
คาสั่งศาลมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการ ทัง้ นี ้ ตามข้อกาหนดในข้อ 60 วรรคแรก และ
ข้อ 61
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ให้ผรู้ บั โอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกาหนด
หนึ่งปี นบั แต่วนั ที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รบั แจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณะบัตรที่ทางราชการ
ออกให้แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการได้พิจารณาและอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้
มีสิทธิรบั เงินผลประโยชน์ไม่ย่นื คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผูท้ ่ีมีช่อื เป็ นผูร้ บั โอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบ
ได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไป
สมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ทงั้ สิน้
ข้อ 60. การจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีท่ีสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (2), (3), (4) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อน ค่าหุน้ ของสมาชิกสมทบซี่งออกเพราะ
เหตุอ่นื พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผมู้ ี
สิทธิได้รบั โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ ี สิทธิได้รบั จะเรียกให้ส หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มี เงินปั นผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่อี อกนัน้ หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ ปี ทางบัญชีท่อี อก โดยได้รบั เงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ท่ีออกนัน้ ด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี นนั้ แล้วก็ได้สดุ แต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์
ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 55 (5) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงิน
รับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้ มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
ในกรณีท่สี มาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุตาม ข้อ 55 (1) (6) นัน้ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุน้ เงินปั นผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้ ค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่ มี เงิ นปั นผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ป ระจาปี ท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุน้ ภายหลังวันสิน้ ปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ท่ี
ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 61. การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามข้อ 60 นั้น สหกรณ์มีอานาจหักจานวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน
ข้อ 62. การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณี ท่ีสมาชิกสมทบออก
จากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
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หมวด 7
การประชุมใหญ่
ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุมกัน
เป็ นการประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึ่งครัง้ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ข้อ 64. การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดาเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใด
ก็สดุ แต่จะเห็นสมควร แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีท่ี
สหกรณ์เกิดการขาดทุนเกินกึ่งของทุนเรือนหุน้ ที่ชาระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชกั ช้า แต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทัง้ หมด หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนลง
ลายมือชื่อทาหนังสือร้องขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการดาเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดาเนินการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่รบั คา
ร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น
ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย มีอานาจเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 65. การแจ้งกาหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการประชุมใหญ่ทกุ คราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การ
ประชุมนัน้ เป็ นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทัง้ นี ้ ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการเป็ นผูล้ งชื่อในหนังสือนัน้ และต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกทราบด้วย
ข้อ 66. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ สมาชิกทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมในที่ประชุมใหญ่ได้
เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ
การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งจานวนของสมาชิกทัง้ หมด
หรือไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็ นองค์ประชุม
การประชุมใหญ่คราวใด มีสมาชิกมาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีก ครัง้ หนึ่ง
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครัง้ แรก ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่
สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนสมาชิกทัง้ หมด
หรือไม่นอ้ ยกว่าสามสิบคน ก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุม แต่ถา้ เป็ นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามที่กล่าวในวรรคสอง ก็ให้งด
ประชุม
ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มาประชุมแทนตนไม่ได้
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ข้อ 67. อานาจและหน้าทีข่ องทีป่ ระชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึน้ เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัคร
ซึ่งมิได้รบั เลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถกู ให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการดาเนินการ
และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(3) พิจารณาอนุมตั ิ งบการเงิน และจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) เลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการดาเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการ
อื่น ๆ และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(6) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ ืม
(7) อนุมตั ิแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(9) รับทราบเรื่องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์นเี ้ ป็ นสมาชิกอยู่
(10) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์
หรือผูต้ รวจการสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้
(11) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทาเป็ นเครื่องเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
หมวด 8
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 68. คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก ที่
ได้รบั การสรรหา
การสรรหาผูท้ ่จี ะเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ ที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดาเนินการซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ตามความในวรรคก่อนนัน้ เลือกตัง้ ในระหว่างกันเองเป็ น
รองประธานกรรมการคนหนึ่ ง หรือ หลายคน เหรัญ ญิ ก คนหนึ่ ง ผู้ช่ วยเหรัญ ญิ ก คนหนึ่ ง หรือ หลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และผูช้ ่วยเลขานุการคนหนึ่ง นอกจากนัน้ เป็ นกรรมการ
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ข้อ 69. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็ นหรือทาหน้าทีก่ รรมการ
(1) ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ท่ี
กระทาโดยทุจริต
(2) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) ไม่เคยถูกคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
(4) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทจุ ริต
ต่อหน้าที่
(5) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีย้
(6) ไม่เป็ นเจ้าหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
ข้อ 70. อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจ
หน้าที่ดาเนินกิจการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามข้อบังคับและตามมติของที่ประชุมใหญ่ กับทัง้ ในทาง
อันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ดาเนินการในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์
(2) พิจารณาดาเนินการในเรื่อง การรับฝากเงิน การกูย้ ืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝาก
หรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินกับรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) พิจารณาการใช้ประมาณการรายจ่ายประจาปี ท่ไี ด้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่แล้ว
(6) พิจารณากาหนดค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ หรือจ้าง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผจู้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(8) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู้ รวจสอบภายใน
(9) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และ
บรรดาอุปกรณ์ดาเนินงานของสหกรณ์
(11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
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(12) พิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ กรรมการ สมาชิก และหรือบุคคลอื่นเป็ น
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือ
คณะทางาน เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(13) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือผูต้ รวจการสหกรณ์ หรือผูส้ อบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจ้ ดั การ หรือสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์
(16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถและเหมาะสม เป็ น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินการ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่
เห็นสมควร
(17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดาเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
(18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงาน ให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(19) ทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(20) พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่
และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือ
ชุมนุม สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์นเี ้ ป็ นสมาชิก ทัง้ นี ้ ตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์กาหนดไว้
(21) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 71. อานาจหน้าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ละตาแหน่ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และ
ควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
(2) ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี ้
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่ง ของสหกรณ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรือเมื่อตาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง
(2) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
(3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่ง ของสหกรณ์
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ทุกครัง้
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณี
(4) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ง) ผูช้ ่วยเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
ปฏิบตั ิการในหน้าที่ของเลขานุการ ในขณะที่เลขานุการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ หรือตามที่เลขานุการจะมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
(จ) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
(2) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งของสหกรณ์
(ฉ) ผูช้ ่วยเหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี ้
ปฏิบตั ิการในหน้าที่ของเหรัญญิก ในขณะที่เหรัญญิกไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้หรือตามที่เหรัญญิกจะมอบหมายให้ปฏิบัติ
ข้อ 72. กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสองปี นบั แต่วนั เลือกตัง้ เว้นแต่ในปี แรก เมื่อมีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้กรรมการ
ดาเนินการออกจากตาแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจับฉลาก และให้ถือว่าเป็ นการพ้นตาแหน่งตามวาระ และให้
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ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี เลือกตัง้ สมาชิกเป็ นกรรมการดาเนินการแทนให้เต็มตามจานวนที่กาหนดไว้ใน
วันประชุมใหญ่สามัญประจาปี คราวต่อไป ให้กรรมการดาเนินการที่ครบวาระพ้นจากตาแหน่ง และให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ เข้าดารงตาแหน่งเท่ากับจานวนกรรมการดาเนินการที่พน้ จาก
ตาแหน่ง
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกิน 150
วัน นับแต่วนั สิน้ ปี ทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้ ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
กรณีท่กี รรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทัง้ คณะ กรรมการดาเนินการที่ได้รบั เลือกตัง้ ใหม่
ให้อยู่ในตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก โดยนาความในวรรคหนึ่งมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 73. การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสือต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์นี ้
(5) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบีย้
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้ คณะ หรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่งั ให้ออกทัง้ คณะ หรือรายตัว
ข้อ 74. ตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 73 (7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยู่
ประชุมดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการแทนใน
ตาแหน่งที่ว่าง แต่ถา้ ในเวลาใด จานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการ
ดาเนินการที่ดารงตาแหน่งอยู่จะประชุมดาเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่
วิสามัญขึน้ โดยเร็ว
ในกรณีท่ีตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นัน้ เป็ นตาแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยังมิได้มี
การประชุมใหญ่เพื่อเลือกตัง้ ใหม่ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการอื่น
ขึน้ ทาหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ ใหม่
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กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ ขึน้ แทนในตาแหน่งที่วา่ ง ให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียง
เท่ากาหนดเวลาที่ผซู้ ่งึ ตนแทนนัน้ ชอบที่จะอยู่ได้
ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงเพราะเหตุตามข้อ 73 (7) นัน้ เป็ นอานาจและหน้าที่ของ
นายทะเบียนสหกรณ์ท่จี ะแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราว หรือตัง้ สมาชิกเป็ นกรรมการดาเนินการ
แทน ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ก่อนที่คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราว ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ ตามความในวรรคก่อนจะพ้น
ตาแหน่ง ให้คณะกรรมการดาเนินการชั่วคราวนัน้ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อ 68
ข้อ 75. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดาเนินการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการได้ ในกรณีท่เี ป็ นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่องที่สาคัญ
อื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ต้องมีกรรมการดาเนินการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 76. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการ ถ้ากรรมการดาเนินการปฏิบตั ิ หรือ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรือกระทาโดยประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
คณะกรรมการดาเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
คณะกรรมการอานวยการ
ข้อ 77. คณะกรรมการอานวยการ ให้ประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการของ
คณะกรรมการดาเนินการ และผูจ้ ดั การ เป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนินการ ตัง้ รอง
ประธานกรรมการและหรือกรรมการอื่น เป็ นกรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกับกรรมการโดย
ตาแหน่งแล้วต้องมีจานวนไม่เกิน 9 คน
ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ง
ตัง้ คณะกรรมการอานวยการนัน้
25
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ให้คณะกรรมการอานวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอานวยการ
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ
ข้อ 78. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผู้
ดาเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รบั มอบหมาย และตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คาสั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน
ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วน และเป็ น
ปัจจุบนั อยู่เสมอ
(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะนามาให้ผเู้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในการปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุมดูแลการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผล
การดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
พิจารณาเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณา
(7) จัดทาแผนงานและงบประมาณประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา และเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ทานิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 79. คณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการของสหกรณ์ เป็ น
คณะกรรมการเงินกูป้ ระเภทต่าง ๆ ตามจานวนที่เห็นสมควร โดยให้มีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ เว้นแต่การกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน อาจตัง้ กรรมการคนเดียวได้
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คณะกรรมการเงินกูใ้ ห้อยู่ในตาแหน่งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ นั้ แต่คณะกรรมการดาเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกูท้ งั้ หมด หรือรายตัว หรือ
ถอนอานาจหน้าที่ซ่งึ ได้รบั มอบหมายไว้นนั้ ทัง้ หมด หรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครัง้ เป็ น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ งั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทัง้ ปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบในการ
ประชุมประจาเดือนคราวถัดไป
ข้อ 80. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การอนุมตั ิเงินกูแ้ ก่สมาชิกตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทัง้ ข้อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
(2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ
เมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่อง ก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู้ จู้ ดั การ
แก้ไขให้คืนดี
(3) ดูแลการชาระหนีข้ องสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบือ้ งต้นให้ได้ขอ้ ความจริง ในกรณีสมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อนเวลาการส่งเงินงวด
ชาระหนีเ้ งินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออก
จากสหกรณ์
อนึ่ง ถ้าไม่มีขอ้ บังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งของสหกรณ์ ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันสมควร เพื่อให้บงั
เกิดผลดีแก่สหกรณ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ข้อ 81. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการตัง้ กรรมการ
สมาชิกและหรือบุคคลอื่น เป็ นคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสมและตาม
จานวนที่เห็นสมควร โดยให้มีตาแหน่งเป็ นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนัน้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตัง้ กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นนั้
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธานกรรม
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุมได้
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ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่ง
จานวนของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทงั้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป
ข้อ 82. อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์ มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตลอดจนมติและคาสั่งของคณะกรรมการดาเนินการ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิกและผูท้ ่สี นใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักการ วิธีการและการ
บริหารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอก ได้ทราบถึงกิจการและผลงานของสหกรณ์ท่ี
ได้ดาเนินงานไป
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ด้านการดาเนินงานของสหกรณ์อ่นื ทัง้ ในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณานามาบริการแก่
สมาชิก
ประธานในทีป่ ระชุม
ข้อ 83. ประธานในทีป่ ระชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ให้
ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกตัง้
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งขึน้ เป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้
ในการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุมคราวนัน้

28
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563

115

การออกเสียงและการวินิจฉัยปั ญหาในทีป่ ระชุม
ข้อ 84. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณี ได้เพียงคนละ
หนึ่งเสียง จะมอบให้ผอู้ ่นื มาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้
ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ ดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ นั้ จะออกเสียงในเรื่องนัน้
ไม่ได้
ข้อ 85. การวินิจฉัยปั ญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี ้ การวินิจฉัยปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียง
ชีข้ าด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนีใ้ ห้ถือเสียงสองในสามของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
รายงานการประชุม
ข้อ 86. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ หรือ
การประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นัน้ ต้องจัดให้ผเู้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทัง้ บันทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉัยทัง้ สิน้ ไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการ
อื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่ง ที่เข้าประชุมนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หมวด 9
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์
ข้อ 87. การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อแต่งตัง้ เป็ นผูจ้ ดั การ ในการจ้าง
ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ตอ้ งทาหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการ เรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตัง้ หรือจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู้ ดั การรับทราบและรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ในข้อ 88
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับ การคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตัง้ หรือจ้าง การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่ง
ของผูจ้ ดั การสหกรณ์
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ให้นาความในข้อ 69 (1) (2) (3) และ (4) มาใช้บงั คับกับบุคคลที่จะเป็ นหรือทาหน้าที่ผจู้ ดั การ
โดยอนุโลม
ข้อ 88. อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่จดั การทั่วไป
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิกให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุระจัดให้ผเู้ ข้าเป็ น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุน้ ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์
(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุน้ รายเดือน แจ้งยอดจานวนหุน้ จ่ายคืนค่าหุน้ และชักจูงการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชักจูงการฝากเงินในสหกรณ์
(4) เป็ นธุระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ และดาเนินการ
อื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องการให้เงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ท่ีกาหนดไว้
(5) จัดทารายละเอียดเงินค่าหุน้ และเงินให้กแู้ ก่สมาชิกคงเหลือเป็ นรายบุคคล ทุกเดือนพร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็ นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัน้
(6) กาหนดหน้าที่และวิธีปฏิบตั ิงาน ของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็ น
ผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เหล่านัน้ ให้เป็ นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย
(7) กวดขันในเรื่องการออกใบรับเรียกใบรับ หรือมีใบสาคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
และเป็ นปัจจุบนั อยู่เสมอ
(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ ในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(10) รับผิดชอบจัดทางบการเงินรวมทัง้ บัญชีกาไรขาดทุน และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่อนุมตั ิ
(11) เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่ในกรณีซ่งึ ที่ประชุมนัน้ ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม
(12) ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการโต้ตอบหนังสือของสหกรณ์
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(13) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย
(14) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด
(16) ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์
มอบให้
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผูจ้ ดั การสหกรณ์และเจ้าหน้าที่อ่นื ๆ แห่งสหกรณ์ ต้องกระทาตามข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคาสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ในกรณีท่ไี ม่มี
ข้อบังคับหรือระเบียบ หรือมติ หรือคาสั่ง ดังว่านัน้ ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันสมควร เพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่
สหกรณ์
ข้อ 89. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตาแหน่งผูจ้ ดั การว่างลง และยังไม่ได้แต่งตัง้
ให้ผใู้ ดดารงตาแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ ดั การไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครัง้ คราว ให้รองผูจ้ ดั การ
หรือผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรือเจ้าหน้าที่อ่นื ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไว้ เป็ นผูร้ กั ษาการ
แทน
ข้อ 90. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดาทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
สหกรณ์ ตลอดจนจัดทางบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน
ข้อ 91. เจ้าหน้าทีอ่ ื่น นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่
อื่นตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ ทัง้ นี ้ ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ ที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ทีป่ รึกษา
ข้อ 92. ทีป่ รึกษาและทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกซึ่งทรงคุณวุฒิและความสามารถและเหมาะสม เป็ นที่ปรึกษาและหรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ได้ เพื่อให้ความเห็นแนะนาในการดาเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทัง้ นีใ้ ห้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กาหนด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 93. ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตัง้ สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ ีคณ
ุ วุฒิ
ความรู ้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ คนหนึ่งหรือหลายคน
ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการดาเนินการ หรือผูซ้ ่งึ ดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาใน สหกรณ์
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 94. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอาจอยู่ในตาแหน่งได้มี
กาหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ซา้
ข้อ 95. อานาจหน้าทีข่ องผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดาเนินงานทัง้ ปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทัง้ ในข้อต่อไปนี ้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนีส้ ินทัง้
ปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่เี ป็ นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจ และประเภทของสหกรณ์ เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทัง้ ทางวิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนัน้ ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตัง้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงานข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจนมติต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์
ให้ผตู้ รวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือนต่อคณะกรรมการดาเนินการ ใน
การประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ ย
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หมวด 10
ข้อเบ็ดเสร็จ
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 96. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี ้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
รวมทัง้ ระเบียบต่อไปนี ้
1. ระเบียบว่าด้วยวิธีรบั สมัครสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
2. ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
3. ระเบียบว่าด้วยการถือหุน้
4. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
5. ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่นื กูย้ ืมเงิน
6. ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
7. ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
8. ระเบียบว่าด้วยผูจ้ ดั การ
9. ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
10. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทาลายเอกสาร
11. ระเบียบว่าด้วยการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์
12. ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ เบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่าที่พกั ในการเดินทาง
13. ระเบียบว่าด้วยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
14. ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
15. ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเล่าเรียนบุตร
16. ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
17. ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
18. ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
19. ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพื่อความสะดวก
และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน และระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่นื กูย้ ืมเงิน ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์เสียก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดขึน้ ใช้แล้วให้สง่ สาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ
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ข้อ 97. การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ที รัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่สี หกรณ์เรียกคืนเงินกูต้ ามข้อ 96 (4) แต่มิได้รบั ชาระตามเรียกก็
ดี คณะกรรมการดาเนินการต้องร้องทุกข์ หรือฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
ข้อ 98. การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้ สหกรณ์
เสนอปัญหานัน้ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอคาแนะนาและให้สหกรณ์ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของนาย
ทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 99. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ข้อบังคับได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกที่มา
ประชุม และให้สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับนัน้ ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ท่ีประชุมใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รบั จดทะเบียนแล้ว
การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับนัน้ จึงเป็ นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ท่ปี ระชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้ขอ้ บังคับ จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้
แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานัน้ โดยเต็มสานวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือแจ้งนัด
ประชุม
ข้อ 100. การจาหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิก และได้จดั การ
ชาระบัญชี โดยจาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทัง้ จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วย
ดอกเบีย้ และชาระหนีส้ ินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิน้ แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้
ชาระบัญชีจ่ายตามลาดับดังต่อไปนี ้
(1) จ่ายคืนค่าหุน้ ให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุน้ ที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืน ตามข้อ 24 (2)
เงินจ่ายตามข้อ (2) และ (3) นัน้ เมื่อรวมกันทัง้ สิน้ ต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจานวนเงินกาไรสุทธิท่ี
สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ท่เี ลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไป ตามข้อ 24 (4) ในปี นนั้
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกเท่าใด ให้โอนให้แก่สหกรณ์อ่นื หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ตามมติของที่ประชุมใหญ่หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีท่ไี ม่อาจเรียกประชุม
ใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชีเสร็จ
ข้อ 101. ในกรณีทขี่ ้อบังคับนีม้ ิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รบั บทบัญญัติท่ี
กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่งและระเบียบปฏิบตั ิของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็ น
ส่วนหนึ่งแห่งข้อบังคับนีด้ ว้ ย
34
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 102. นับแต่วันทีข่ ้อบังคับนีใ้ ช้บังคับ ระเบียบใด ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ขอ้ บังคับนีถ้ ือ
ใช้และไม่ขดั กับข้อบังคับนี ้ ให้ถือตามระเบียบนัน้ ไปก่อนจนกว่าสหกรณ์จะได้กาหนดระเบียบขึน้ ถือใช้ใหม่

ลงชื่อ…………………….....................ประธานที่ประชุม
(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)

ลงชื่อ...….….....................................เลขานุการ
(นายเสถียร อักษรชู)
เหตุผลทีข่ อแก้ไข
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากัด ได้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์
มาแล้วถึง 10 ฉบับ เป็ นเหตุให้บางครัง้ เกิดการอ้างอิงข้อบังคับสหกรณ์ผิดข้อ คณะกรรมการดาเนินการจึง
ได้มีมติให้แก้ไขและรวบรวมเป็ นข้อบังคับฉบับใหม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 และได้ลงมติเป็ นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์เสียทัง้ หมด และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนีแ้ ทน
••••••••••••••••••••••••••••••••••
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วาระที่

15

เรื่อง อื่นๆ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)
(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
(รศ.ดร.วิชัย ชำ�นิ)
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2562

รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา

ผศ.สมชาย ไกรสังข์

ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2562
1.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายรุ่งโรจน์ ภักดีบ�ำรุง

2.

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
นางเจนจิรา วิศพันธุ์

3.

โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี
(1) นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม
(2) นางทิพวัลย์ นิมิตรฤทธิ์
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คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 55 พ.ศ. 2562

นายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

นายธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์
รองประธาน คนที่ 1

นายไพบูลย์ มณไฑวงศ์
รองประธาน คนที่ 2

นายไพโรจน์ เทพวัลย์
รองประธาน คนที่ 4
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นางสุนีย์ ลี่ไพบูลย์
รองประธาน คนที่ 3

นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์
รองประธาน คนที่ 5

นางนงนวล พงษ์ไพบูลย์
กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร อักษรชู
กรรมการและเลขานุการ

นางชาดา กลิ่นเจริญ
กรรมการ

นายณัฐพฤทธ์ แก้วพิบูลย์
กรรมการ

นางนงนารถ ชัยรัตน์
กรรมการ

นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์
กรรมการ

นางพิทยาภรณ์ ดำ�รงกุลรัตน์
กรรมการ

นายใหม่ ภูผา
กรรมการ

นายอมรพงศ์ สุธรรมรักษ์
กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำ�กัด
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สำ�นักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

5

6

11

12

17

18

1. สัญชัย
เตชะมนูญ
2. กนกวรรณ
ชูนาค
3. สุพร
บวรวัฒนาโสภณ
4. โสภา
ทองชัย
5. จิณห์ณิภา
ดิลกมงคลกุล
6. เบญจวรรณ คำ�แสนโคตร
7. จุฬาลักษณ์ แสงวันลอย
ยังน้อย
8. กรวรรณ
9. ศุภิดา
ลูกเสือ
10. พาขวัญ
น้อยถนอม
11. กนกนาถ
สวัสดิมงคล
12. ณัฐธภา
เทียนทอง
13. สุธาสินี
คำ�ทวี
14. จุฑารัตน์
แซ่อึ๊ง
15. ปิยาณี
ทองบ่อ
16. พุทธิพัชร์
โชตินิธิธนาภรณ์
17. วีรชิต
ศรีมุข
18. ณฐอร
บุญพิลา
				
19. พลอยมณี
พราวประพันธ์
20. รัตนา
ตันตะปาล
21. วิวัตร
พวงประดับ
22. สดใส
ชัชวิล
				
23. ฮวด
แซ่ซิ้ม
				

ผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
รองผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
เลขานุการผู้จัดการใหญ่
บัญชี
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
ทะเบียนหุ้นและเงินกู้
การเงิน
การเงิน
การเงิน
ทดลองงาน
ธุรการ
สารบบ
พัฒนาสารบบ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ช่วยงานสมาคมฯ
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างประจำ�
(จังหวัดระยอง)
ลูกจ้างชั่วคราว
(จังหวัดระยอง)
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สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

มณฑา
กมลทิพย์
ชโลพร
ชลิดา

อ่ำ�ช้าง
ใจเจริญ
ฉัตรกังวาลชัย
แดงสกุล

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ทดลองงาน

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา
1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น
ผู้จัดการสาขา
2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
3. ศศิภา สกุลปักษ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
1

2

3
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

ธนัชพร
จิตญาดา
สุนิษา
ธัญชนก

พันธุ์เอี่ยม
จันทคาม
อินทศักดิ์
ทองรัตน์

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.

รุ่งทิวา
มิญชญา
ปุณิกา
ชนัญชิดา

พรรณะ
พิริยสิงห์
หาญสูงเนิน
แก้วงาม

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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สำ�นักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.

ประภาส
วิภาภรณ์
ธงชัย
สมจิตร
พรสวรรค์

ยางจิตต์
พาหาญกล้า
ศีตะปันย์
กันปี
ภู่ศรี

ผู้จัดการสาขา
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลูกจ้างประจำ�
ลูกจ้างประจำ�

5

สำ�นักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
1. ชนัญชิดา จำ�รัสศรี ผู้จัดการสาขา
2. กาญจนภัสส์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำ�
1
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2

โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำ�ปี 2563
โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจําปี 2563

โครงการที่ 1 "โครงการให้ ความรู้ กับสมาชิกใหม่ "
1. การดําเนินการ เป็ นโครงการให้ ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ทุกหน่วยงานสหกรณ์ รวม 6 ครัง้
2. หลักการและเหตุผล
การมีความรู้ความเข้ าใจทางด้ านสหกรณ์ที่ถกู ต้ อง เป็ นการสร้ างสมาชิกที่มีคณ
ุ ภาพ
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริ มความรู้สมาชิกที่มีอยู่แล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) สร้ างนักสหกรณ์รุ่นใหม่
(3) ปลูกฝั งความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้ าของ ผู้ดําเนินงาน และผู้ใช้ บริ การ
(4) สร้ างความเข้ าใจที่ดีระหว่างสมาชิก กรรมการ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
4. ลักษณะของโครงการ
ให้ ความรู้ ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหม่และผู้สมัครใหม่ ในการร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับกรรมการดําเนินการแต่ละสาขา
6. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกใหม่และผู้สมัครใหม่ และหรื อสมาชิกผู้สนใจ ครัง้ ละประมาณ 50-100 คน
7. ระยะเวลา
ใช้ เวลาไม่เกิน 2 วัน
8. ประมาณการรายจ่ าย สหกรณ์สนับสนุนโครงการ 300,000 บาท
(1) ค่าอาหาร, ค่าเอกสาร, ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็ น
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ และหรื อที่พกั
9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
(2) สมาชิกมีความเข้ าใจขบวนการสหกรณ์ เป็ นเจ้ าของ เป็ นผู้ใช้ และเป็ นผู้ควบคุม
(3) สมาชิกที่มีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
3

12

14

โครงการที่ 2 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่ วยของสหกรณ์ ”
1. การดําเนินการ สหกรณ์จดั โครงการประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปี ใน
ปี นี ้ สหกรณ์พบสมาชิกทางภาคเหนือ ได้ แก่ หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก หรื อ
หน่วยอื่น ๆ ตามความเหมาะสมหรื อความจําเป็ น รวมถึงการประชุมสัมมนากรรมการ
ดําเนินการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทงหมดทุ
ั้
กหน่วยงาน
ศึกษาอบรม
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2. หลักการและเหตุผล การให้ ความรู้ ความเข้ าใจทางด้ านสหกรณ์ เป็ นการสร้ างสมาชิกให้ มี
คุณภาพ โครงสร้ างหลักของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็ นทังเจ้
้ าของ ผู้ดําเนินงาน
และผู้ใช้ บริ การของสหกรณ์ ดังนันสมาชิ
้
กทังมวล
้
จึงควรเข้ าใจบทบาทและหน้ าที่ของสมาชิก
3. วัตถุประสงค์
(5) เสริ มความรู้สมาชิกที่มีอยู่แล้ ว ให้ มากขึ ้น
(6) ให้ สมาชิกเข้ าใจระบบสหกรณ์มากขึ ้น
(7) ปลูกฝั งความเป็ นสมาชิก ในฐานะเจ้ าของ ผู้ดําเนินงาน และผู้ใช้ บริการ
4. ลักษณะโครงการ
ประชุมสัมมนาร่วมกันระหว่างสมาชิก กรรมการดําเนินการ และ
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เพื่อรับฟั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 50 - 100 คน
6. ระยะเวลา
เวลารวมการเดินทางประมาณ 3 วันต่อครัง้ จํานวน 1 – 2 ครัง้
7. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี จํานวน 250,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณ
ุ ภาพ และมีความเข้ าใจสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกมีคณ
ุ ธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 3 "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา"
1. การดําเนินการ สหกรณ์จดั ประชุมสัมมนาและทัศนศึกษาประจําปี ได้ แก่
(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหน่วย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
(4) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยหน่วยมหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา
(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
การจัดประชุมสัมมนาและทัศนศึกษา อาจจัดสัมมนาให้ แต่ละหน่วย หรื ออาจจัดสัมมนาร่วมกัน
ตังแต่
้ สองหน่วย หรื อทุกหน่วยพร้ อมกัน ก็ได้ ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานที่
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามอุดมการณ์ได้ นนั ้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และการดําเนินงานตามขบวนการสหกรณ์
43
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3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้ สมาชิกมีความรู้ ความเข้ าใจในหลักการและอุดมการณ์
(2) เพื่อให้ สมาชิกมีความพร้ อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงในกิจการของสหกรณ์
(3) เพื่อระดมความคิดเห็นต่างๆ จากสมาชิกในมุมมองที่กว้ างไกล
4. ลักษณะโครงการ
สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้ าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อเสริ มความรู้ ความ
เข้ าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ พร้ อมทังจั
้ ดทัศนศึกษา
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด หน่วยละไม่เกิน 40 คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วันต่อครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยรวมแล้ วไม่เกิน 900,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึ ้น
(2) สมาชิกเข้ าใจในระบบการบริ หารงานของสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
โครงการที่ 4 "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดําเนินการ"
1. การดําเนินการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินการ เนื่องจากในแต่ละปี จะมีกรรมการที่ได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาใหม่ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่สว่ น
ราชการทางสหกรณ์ เพื่อให้ อยูใ่ นกรอบของพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปี ที่ผา่ นมา
แก้ ไขในส่วนที่บกพร่อง และพัฒนาสูส่ หกรณ์ชนนํ
ั้ า
3. วัตถุประสงค์
(1) เสริ มความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ ว ให้ มากขึ ้น
(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้ าที่ของกรรมการดําเนินการ
(3) กําหนดโครงการต่าง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดําเนินกิจการที่ผา่ นมา
4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดําเนินการเข้ าร่วมประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดั การ และผู้รับเชิญที่เกี่ยวข้ อง
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 – 5 วัน
7. งบประมาณ
งบประมาณประจําปี จํานวน 150,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจะได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปั ญหาของแต่ละ
หน่วยงานแก้ ไขปั ญหา และพัฒนาสหกรณ์ให้ ก้าวไกลด้ วยความมัน่ คง
ศึกษาอบรม
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(2) รับทราบแนวทางใหม่ ๆ จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องกับงานสหกรณ์
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด
โครงการที่ 5 “ประชุมสัมมนาเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ”
1. การดําเนินการ
กําหนดประชุมสัมมนาให้ การศึกษาอบรมเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ ปี
2. หลักการและเหตุผล พิจารณาทบทวนงานที่ปฏิบตั ทิ งงานประจํ
ั้
าและงานบริ การในรอบปี ที่
ผ่านมา แก้ ไขในส่วนที่บกพร่ องพร้ อมทังพั
้ ฒนางานใหม่ ๆ ให้ ดีขึ ้น
3. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการให้ แก่เจ้ าหน้ าที่และลูกจ้ างของสหกรณ์
(2) เพื่อเป็ นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการบริ การ
4. ลักษณะโครงการ
สัมมนาทบทวนงานประจํา, งานบริการ และศึกษาดูงาน
5. กลุ่มเป้ าหมาย
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทกุ คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 3 - 5 วัน
7. ประมาณการรายจ่ าย งบประมาณประจําปี จํานวน 300,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ พัฒนางานประจําควบคูง่ านบริ การ และพัฒนาองค์กร
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
โครงการที่ 6 “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่ างประเทศ”
1. การดําเนินการ
สหกรณ์กําหนดโครงการทัศนศึกษาศึกษาต่างประเทศ
2. หลักการและเหตุผล สหกรณ์จะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็ จตามอุดมการณ์ได้ สมาชิกต้ องมี
ความรู้ ความเข้ าใจในหลักการสหกรณ์ และวิสยั ทัศน์ด้านอื่น ๆ ประกอบด้ วย จึงควรมีโอกาสได้
ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในต่างประเทศ เพื่อศึกษาและนําไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดความสําเร็ จ
3. วัตถุประสงค์
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และปั ญหาต่าง ๆ
4. ลักษณะโครงการ
เพื่อศึกษาวิถีชีวิต สภาพภูมิประเทศ และดูงานสหกรณ์เมื่อมีโอกาส
5. กลุ่มเป้ าหมาย
สมาชิกไม่เกิน 40 คน กรรมการและเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ไม่เกิน 10 คน
6. ระยะเวลา
ใช้ เวลาประมาณ 5 - 6 วัน
7. งบประมาณ
สหกรณ์สนับสนุนค่าใช้ จา่ ย เป็ นจํานวนเงิน 200,000 บาท
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ สมาชิกได้ โอกาสจากการทัศนศึกษา ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้
มิตรภาพและความสามัคคี ได้ ศกึ ษาธรรมชาติและสภาพความเป็ นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้
นําไปประเมินผล เปรี ยบเทียบ และเกิดการพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่า
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกับกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ศึกษาอบรม
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โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง
จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่
8/2562 วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 มีมติให้สนับสนุนงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นจ�ำนวน
เงินทั้งสิ้น 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ำกัด
ขอความอนุเคราะห์มา ตามหนังสือที่ สอ. 069/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562  
วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด (โดยนายชาญวิทย์
เทียมบุญประเสริฐ ประธานกรรมการ และคณะ) ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จ�ำกัด
(โดยนายณรงค์ บุญแก้ว ประธานกรรมการ และคณะ) ได้ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง เป็นอาคาร
ก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว ขนาด 8 x 12 เมตร พร้อมห้องอเนกประสงค์ 1 ห้อง และห้องน�้ำ  จ�ำนวน 2 ห้อง เพื่อประโยชน์
ของ องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ตนื่ โรงเรียนและชุมชนบ้านห้วยโป่ง ในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวง
เลอตอ ต�ำบลแม่ตื่น อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสานต่อและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9)
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ในการส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง มีผู้ร่วมรับมอบอาคาร ดังนี้
1. นายวีระพล บูชาคุณธรรม นายก องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ตื่น
2. นายสมชาย เขียวแดง หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
3. คณะครูและนักเรียนบ้านห้วยโป่ง
4. ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยโป่ง
หมายเหตุ

สหกรณ์สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ มาแล้ว 5 โครงการ คือ
- ปี 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดล�ำปาง
- ปี 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2560 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนอมลอง จังหวัดเชียงใหม่
- ปี 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�ำบลสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563
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ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ณ วัดศาลาสองพี่น้อง (พุทธญาณสถิตย์)
ตำ�บลสมอแข อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.09 น.
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ในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด จะได้ร่วมกันจัดงาน
บุญกุศลโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด เพือ่ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
(ให้แล้วเสร็จ) ณ วัดศาลาสองพี่น้อง (พุทธญาณสถิตย์) ต�ำบลสมอแข อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันอาทิตย์ที่
17 พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช 2562 (วันอาทิตย์ แรม 6 ค�่ำ เดือน 12 ปีกุน)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ รักษาประเพณีอนั ดีงามของชาวพุทธและเพือ่ รวบรวมปัจจัยอันเป็นบริวารขององค์ผา้ ป่า
สามัคคี เพือ่ สมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ให้มศี าสนสถานทีเ่ หมาะสมส�ำหรับประกอบพิธกี รรมของสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ได้ใช้เป็นศูนย์กลางการท�ำกิจกรรมของชุมชนซึง่ เป็นการส่งเสริมการท�ำนุบำ� รุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุง่ เรืองเป็นสถาบัน
หลักของชาติสืบไป ทั้งนี้ เงินบริจาคทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สหกรณ์ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและอานุภาพแห่งบุญกุศลทีไ่ ด้บำ� เพ็ญแล้ว จงเป็นพลวปัจจัย อ�ำนวยผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธาประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุข พละ ปฏิภาน ธนสารสมบัติ
ตลอดกาลนานเทอญ
การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ ได้ผลส�ำเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น เป็นจ�ำนวนเงิน
243,919.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
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วิสัยทัศน์
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
SWUTCC Toward Excellence Cooperative
พันธกิจ

1

พัฒนาทุนของสหกรณ์ เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์

2
พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพือ่ เสริมสร้างความรูท้ างสหกรณ์
และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

3

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพือ่ ความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

