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สหกรณ์ แปลว่า การทำาด้วยกัน 
หมายถึง ผนึกกำาลังผู้ทำางานเกี่ยวข้องกัน

กระทำางานที่เกี่ยวข้องกันนั้น ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน
และต้องกระทำางานนั้นด้วยความรู้ ความสามารถ 

ความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี 
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วย จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
และอำานวยประโยชน์ที่พึงประสงค์

แต่ฝ่ายเดียว

พระราชดำารัส 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9

5ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563



6 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563



7ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

พระดำารัส
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 

สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง

ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน 

โดยความสมัครใจของตนเอง 

ในฐานะที่เป็นมนุษย์ 

โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด 

เพื่อบำารุงตัวเอง

ให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์
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ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญวิทย	์เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ที	่สอ.	มศว	00.61/2563	(ว)
	 	 	 6	มกราคม	2563

เรื่อง	 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2563
เรียน			 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์	มศว	จ�ากัด	

	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่	
สามัญประจ�าปี	 2563	 ในวันเสาร์ท่ี	 25	 มกราคม	 พ.ศ.	 2563	 ตั้งแต่	 เวลา	 13.30	 น.	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 2		
อาคารส�านักหอสมุด	มหาวิทยาลัยทักษิณ	จังหวัดสงขลา	มีวาระการประชุม	ดังนี้	 		
	 1.	 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 2.	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2562
	 3.	 สมาชิกเข้าใหม	่ลาออก	ระหว่างปี	2562
	 4.	 ผลการด�าเนินงานระหว่างปี	2562
	 5.	 เลือกตั้งประธานและกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการที่หมดวาระในป	ี2562
	 6.	 รายงานการตรวจสอบกิจการ	ป	ี2562
	 7.	 พิจารณา	งบการเงิน	ปี	2562
	 8.	 พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ	ปี	2562
	 9.	 พิจารณาถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก
	 10.	 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ปี	2563
	 11.	 พิจารณาตั้งผู้สอบบัญชีสหกรณ	์ปี	2563
	 12.	 พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้	ปี	2563	 		
	 13.	 พิจารณาประมาณการรายจ่าย	ปี	2563
	 14.	 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทั้งฉบับ
	 15.	 เรื่องอื่น	ๆ

	 จึงเรียนเชิญมา	เพื่อเข้าประชุมตามวัน	เวลา	และสถานที่ดังกล่าว	 	 	 						

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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	 เรยีน	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด		ท่ีเคารพทกุท่าน	ในปี	2563	นี	้
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	ของเรามีอายุครบ	52	ปี	มีส�านักงานทั้งหมด	7	แห่ง	
1	ส�านกังานใหญ่	6	ส�านกังานสาขา	ได้แก่	สาขามหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ	องครกัษ์	สาขามหาวิทยาลยั

บูรพา	 สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร	 สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคราม	 สาขามหาวิทยาลัย
ทกัษณิ	และสาขามหาวทิยาลัยพะเยา	มสีมาชกิท้ังหมด	12,433	คน	มสีนิทรพัย์รวมประมาณ		
16,000	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิประมาณ	461	ล้านบาท	ปีนี้ก�าไรลดลงนิดหน่อย	สืบเนื่องจาก	
ภาวะเศรษฐกิจโลก	สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน	ท�าให้เกิดผลกระทบถึงไทย		
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจท่ีถูกผลกระทบด้วย		
สหกรณ์ออมทรพัย์บางแห่งเริม่มปัีญหา		แต่สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	
จ�ากัด	ของเรายังมีความมั่นคง	ถึงแม้จะท�างานยากล�าบากขึ้น	แต่คณะกรรมการด�าเนินการ		
ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าท่ีทุกคน	ที่ท�างานอย่างแข็งขัน	 มุ่งมั่น	 โปร่งใส	 และมีธรรมาภิบาล			

ช่วยกันแก้ปัญหาจนสามารถผ่าวิกฤตไปได้	ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	
มีความมั่นคง	และได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ	 ได้รับผลการประเมินจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์อยู่ในระดับ	 “ดีเลิศ”	 	 และได้รับรางวัล	 “สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน”	มาแล้ว	 จากชุมนุมสหกรณ์	
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกทุกท่าน
	 ส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2563	คร้ังน้ี	สหกรณ์ได้ก�าหนดจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�า
ปีทีม่หาวิทยาลยัทกัษณิ	ในการประชมุครัง้น้ี	สมาชกิจะได้รับทราบผลการด�าเนินงานในรอบปี	ความก้าวหน้า	
การเปลีย่นแปลง	ปัญหาและอปุสรรค	และการขออนุมตังิบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	ตลอดจนความคดิเห็น
และข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
	 กระผมขอขอบคุณ	สมาชิกทุกท่าน	ท่านที่ปรึกษา	คณะกรรมการด�าเนินการ	เจ้าหน้าที	่ผู้ตรวจสอบ
กิจการ	ผู้สอบบัญชี	สหกรณ์เครือข่าย	ผู้ประสานงานสหกรณ์และบุคคลส�าคัญที่เราจะต้องเหนี่ยวรั้งไว้	คือ		
ผู้จดัการสหกรณ์ทีบ่รหิารจดัการ	ท�าให้สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด	มเีสถียรภาพ	
มั่นคงและเจริญก้าวหน้าด้วยดีมาตลอด
	 สุดท้ายนี้	ผมขออาราธนา	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลพิภพ	จงดลบันดาลให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว	
จงประสบแก่ความสุข	ความเจริญ	มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง	คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทกุประการ	และ
อยู่ร่วมกันกับ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	ตลอดไป	

ด้วยความเคารพรักและขอขอบคุณจากใจ	
											

	
	
(รองศาสตราจารย	์ดร.ชาญวิทย์		เทียมบุญประเสริฐ)

ประธานกรรมการด�าเนินการ

สารจากประธานกรรมการ



12 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

วาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี   2562
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด 

วันเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2562 

ณ ห้องประชมุทรงคณุ อตัถากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง และนฤมิตศลิป์  

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม  

------------------------- 

 

 นายชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ ประธานกรรมการ แจ้งในท่ีประชมุวา่ขณะนีมี้สมาชิกลงช่ือเข้าประชมุแล้ว 

จํานวน 247 คน ครบตามข้อบงัคบัแล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2562 

 เปิดประชมุเวลา 09.10 น. 
 

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งให้ทราบ 

1. สมาชิกถงึแก่กรรม ในระหวา่งปี 2561 จํานวน 29 ราย  

และมีสมาชิกถึงแก่กรรมอีก 8 ราย ในเดือนมกราคม 2562 รวมเป็น 37 ราย มีรายช่ือดงันี ้

 หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1) นายสมาน พินบาง  

(2) นางนงพงา นิยมเหลา  

(3) นายสมรรถชยั น้อยศริิ  

(4) น.ส.สรัุสวดี อิฐรัตน์  

(5) นายอทุยั ชธูรรมขจร  

(6) นางสิริมนต์ ชายเกต ุ  

(7) นายเชิดศกัดิ์ โฆวาสินธุ์  

(8) พ.ต.ประพล ทะสวุรรณ์  

(9) น.ส.ประจวบ สงเคราะห์  

(10)นายยวด ไตรภพ  

 หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

(11)นายสวสัดิ์ ผลบญุ  

(12) นายยงยทุธ นุม่มีชยั  

(13) นายสารัตน์ ศลิปวงษา  

(14) หมอ่มราชวงศ์สมพร สทุศันีย์  

(15) นายมีชยั วรสายณัห์  

1 

 



15ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

 

(16) นายทองตอ่ แย้มประทมุ  

(17) นายจกัรพงษ์ สริุยพร  

(18) นายชิน้ ใจเจริญ  

(19) นายมีโชคชยั รุ่งเรือง  

(20) น.ส.สภุทัร เรืองศรีโรจน์  

 หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 

(21) นายชิต ธรรมชาติ  

(22) นายพรศกัดิ์ พรหมแก้ว  

(23) นางศรีปัญญา สนิทมจัโร  

 หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพษิณุโลก 

(24) นายศกัดิ์ วดัอ่อน  

(25) นายประจกัษ์ เดด็แก้ว  

(26) นายสมนกึ รมณีย์พิกลุ  

(27) น.ส.แก้วกร เมืองแก้ว  

 หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 

(28) นายอทุยั อนัทะรัง  

(29)  นายฉลอง ไชยเมือง 

 สมาชิกท่ีถงึแก่กรรม ต้นปี 2562 

(30)นายผาณิต    บลิมาศ   หนว่ย มศว 

(31)นายสเุทพ    บรรลือสินธุ์   หนว่ย มศว 

(32)นายบรรจบ  เนียมมณี หนว่ย มศว 

(33)นายวราวธุ  สมุน  หนว่ย มศว 

(34)นายอรุณ  ศรีทรัพย์ หนว่ย มศว 

(35)นายบญุธรรม    ไกรสงัข์   หนว่ย มหาวิทยาลยับรูพา 

(36)นางณฐันิช    โหมดเขียว  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

(37)นางลิน้จ่ี    ขาวผอ่ง  หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย 1 นาที 
 

2. ผู้เข้าร่วมประชุม  

มีผู้ เข้าร่วมประชมุ 2 คน คือ    

(1) นายวิทศั  วฒันศกัดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

(2) นายมนตรี ชว่ยช ู  ผู้สอบบญัชีสหกรณ์     

2 
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รวมเป็นสมาชิกทัง้สิน้  จํานวน 12,165 คน 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2561  

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 

65 คน   

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวันท่ี 2 มกราคม 

2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์ 

มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน  

มีทนุเรือนหุ้น    5,804,630,350.00 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  311,114,330.00 บาท  

มีเงินรับฝาก    7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน    85,625,302.19 บาท  

มีทนุดําเนินงาน  14,788,718,585.04 บาท  ลดลงจากปีก่อน  236,787,593.49 บาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีกําไรสทุธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น

เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.79 ของกําไรสทุธิ (มากกวา่

ปีก่อน ซึง่ปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 83.58 ของกําไรสทุธิ)  

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  ได้จา่ยเงินทนุ

สาธารณประโยชน์  ประจําปี  2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   ประกอบด้วย 

2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม  33  ราย 

2.2  ในกรณีท่ีคูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 167 ราย 

2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

2.4 เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทัว่ไป 

2.5  ชว่ยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภยั 

2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย 

2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย  

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจํานวนเงิน 8,003,538.14 บาท   

3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  

3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

4 

 

 

 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด ครบรอบ 50 ปี ในวนัท่ี 2 มกราคม 2561 

จงึได้ทําบญุสํานกังานครบทัง้ 7 แหง่ ในปี 2561  

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2561 ผลการจดัมาตรฐาน

สหกรณ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั   ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ 

ซึง่เป็นปีท่ี 9 ตดิตอ่กนั 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แจ้งการสอบบญัชีสหกรณ์ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการ

ประเมินคณุภาพการควบคมุภายใน ของสหกรณ์ ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ   ดีมาก 

 สว่นท่ี 2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคมุ   ดีมาก  

  สว่นท่ี 3 ระบบข้อมลูสารสนเทศ และการส่ือสาร  ดีมาก 

  สว่นท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล   ดีมาก 

    สรุปการประเมินจัดชัน้คุณภาพ ดีมาก 

6. สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน 

สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทกุคน ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2561 คนละ 45 หุ้น เป็นเงิน 450 บาท 

จํานวน 12,013 คน เป็นจํานวนเงิน 5,405,850.00 บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นให้สมาชิกทกุคน

ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2561  

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 วนัเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 อยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2562 หน้า 12 - 22 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2561 วันเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 

 

วาระท่ี 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2561 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  

สิน้ปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 11,585 คน 

ระหวา่งปี 2561   มีสมาชิกเข้าใหม ่จํานวน 642 คน และมีสมาชิกออก จํานวน 214 คน   

สิน้ปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิก  จํานวน 12,013 คน 

สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ  จํานวน      152 คน 

3 

 

 

 

รวมเป็นสมาชิกทัง้สิน้  จํานวน 12,165 คน 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2561  

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 

65 คน   

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวนัท่ี 2 มกราคม 

2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์ 

มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน  

มีทนุเรือนหุ้น    5,804,630,350.00 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  311,114,330.00 บาท  

มีเงินรับฝาก    7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน    85,625,302.19 บาท  

มีทนุดําเนินงาน  14,788,718,585.04 บาท  ลดลงจากปีก่อน  236,787,593.49 บาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีกําไรสทุธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น

เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.79 ของกําไรสทุธิ (มากกวา่

ปีก่อน ซึง่ปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 83.58 ของกําไรสทุธิ)  

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  ได้จา่ยเงินทนุ

สาธารณประโยชน์  ประจําปี  2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   ประกอบด้วย 

2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม  33  ราย 

2.2  ในกรณีท่ีคูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 167 ราย 

2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

2.4 เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทัว่ไป 

2.5  ชว่ยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภยั 

2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย 

2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย  

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจํานวนเงิน 8,003,538.14 บาท   

3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  

3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

4 
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รวมเป็นสมาชิกทัง้สิน้  จํานวน 12,165 คน 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2561  

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 

65 คน   

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวนัท่ี 2 มกราคม 

2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์ 

มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน  

มีทนุเรือนหุ้น    5,804,630,350.00 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  311,114,330.00 บาท  

มีเงินรับฝาก    7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน    85,625,302.19 บาท  

มีทนุดําเนินงาน  14,788,718,585.04 บาท  ลดลงจากปีก่อน  236,787,593.49 บาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีกําไรสทุธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น

เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.79 ของกําไรสทุธิ (มากกวา่

ปีก่อน ซึง่ปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 83.58 ของกําไรสทุธิ)  

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  ได้จา่ยเงินทนุ

สาธารณประโยชน์  ประจําปี  2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   ประกอบด้วย 

2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม  33  ราย 

2.2  ในกรณีท่ีคูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 167 ราย 

2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

2.4 เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทัว่ไป 

2.5  ชว่ยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภยั 

2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย 

2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย  

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจํานวนเงิน 8,003,538.14 บาท   

3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  

3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

4 

 

 

 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด ครบรอบ 50 ปี ในวนัท่ี 2 มกราคม 2561 

จงึได้ทําบญุสํานกังานครบทัง้ 7 แหง่ ในปี 2561  

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ ได้ดําเนินการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจําปี 2561 ผลการจดัมาตรฐาน

สหกรณ์   สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั   ผา่นเกณฑ์การประเมินในระดบั ดีเลิศ 

ซึง่เป็นปีท่ี 9 ตดิตอ่กนั 

5. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แจ้งการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แจ้งการสอบบญัชีสหกรณ์ สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และผลการ

ประเมินคณุภาพการควบคมุภายใน ของสหกรณ์ ดงันี ้

 สว่นท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคมุ   ดีมาก 

 สว่นท่ี 2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคมุ   ดีมาก  

  สว่นท่ี 3 ระบบข้อมลูสารสนเทศ และการส่ือสาร  ดีมาก 

  สว่นท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล   ดีมาก 

    สรุปการประเมินจัดชัน้คุณภาพ ดีมาก 

6. สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทุกคน 

สหกรณ์เพิ่มหุ้นสะสมให้สมาชิกทกุคน ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ในปี 2561 คนละ 45 หุ้น เป็นเงิน 450 บาท 

จํานวน 12,013 คน เป็นจํานวนเงิน 5,405,850.00 บาท โดยจะโอนเข้าเงินสะสมคา่หุ้นให้สมาชิกทกุคน

ภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2561  

รายงานการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 วนัเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 อยู่ในหนงัสือประชมุใหญ่สามญั

ประจําปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั วนัเสาร์ท่ี 26 มกราคม 2562 หน้า 12 - 22 

มต ิ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2561 วันเสาร์ท่ี 27 มกราคม 2561 

 

วาระท่ี 3 สมาชิกเข้าใหม่ลาออกระหว่างปี 2561 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  

สิน้ปี 2560 สหกรณ์มีสมาชิก จํานวน 11,585 คน 

ระหวา่งปี 2561   มีสมาชิกเข้าใหม ่จํานวน 642 คน และมีสมาชิกออก จํานวน 214 คน   

สิน้ปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิก  จํานวน 12,013 คน 

สหกรณ์มีสมาชิกสมทบ  จํานวน      152 คน 

3 

 

 

 

รวมเป็นสมาชิกทัง้สิน้  จํานวน 12,165 คน 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 

 

วาระท่ี 4 ผลการดาํเนินงานระหว่างปี 2561  

1. การบริหารงาน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จํากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 มีสมาชิกเร่ิมต้น 

65 คน   

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด ดําเนินกิจการมาครบ 51 ปี ในวันท่ี 2 มกราคม 

2562 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 52 ท่ีจะให้ความมัน่คงทัง้สหกรณ์และสมาชิก 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์ 

มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน  

มีทนุเรือนหุ้น    5,804,630,350.00 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  311,114,330.00 บาท  

มีเงินรับฝาก    7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน    85,625,302.19 บาท  

มีทนุดําเนินงาน  14,788,718,585.04 บาท  ลดลงจากปีก่อน  236,787,593.49 บาท  

ผลการดําเนินงาน ณ สิน้ปี 2561 มีกําไรสทุธิ 462,831,949.68 บาท สหกรณ์ได้จดัสรรกําไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็น

เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน เป็นจํานวนเงิน 392,468,690.00 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 84.79 ของกําไรสทุธิ (มากกวา่

ปีก่อน ซึง่ปี 2560 คดิเป็นร้อยละ 83.58 ของกําไรสทุธิ)  

2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั  ได้จา่ยเงินทนุ

สาธารณประโยชน์  ประจําปี  2561   รวมทัง้สิน้   3,186,478.00 บาท   ประกอบด้วย 

2.1 สมาชิกถึงแก่กรรม  33  ราย 

2.2  ในกรณีท่ีคูส่มรสหรือบตุรหรือบิดาหรือมารดา ถึงแก่กรรม 167 ราย 

2.3 สนบัสนนุกิจกรรมของมหาวิทยาลยั 

2.4 เงินบริจาคหรือเงินชว่ยเหลือทัว่ไป 

2.5  ชว่ยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภยั 

2.6 จา่ยทนุการศกึษาบตุรสมาชิก 863 ราย 

2.7 จา่ยเงินรางวลัปริญญาตรีใบแรก 51 ราย  

3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก เป็นจํานวนเงิน 8,003,538.14 บาท   

3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ  

3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

4 
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3.3 จา่ยเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก     

3.4 จา่ยเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี   

3.5 จา่ยเงินบําเหน็จเกือ้กลู(อาวโุส) 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา  

คณะกรรมการดําเนินการ ได้ปฏิบตัิตามแผนงานประจําปี 2561 ท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ไว้ครบทกุรายการ 

5. จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2561  

1. จํานวนสมาชิก    จํานวน 12,013 คน 

2. จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      152 คน 

3. จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน   6,707 คน หรือร้อยละ 55.83 

4. จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน   5,306 คน หรือร้อยละ 44.17 

6. ฐานะการเงนิเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 

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              
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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3.3 จา่ยเงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก     

3.4 จา่ยเงินบําเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี   

3.5 จา่ยเงินบําเหน็จเกือ้กลู(อาวโุส) 

4. การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา  

คณะกรรมการดําเนินการ ได้ปฏิบตัิตามแผนงานประจําปี 2561 ท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ไว้ครบทกุรายการ 

5. จาํนวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2561  

1. จํานวนสมาชิก    จํานวน 12,013 คน 

2. จํานวนสมาชิก สมทบ   จํานวน      152 คน 

3. จํานวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จํานวน   6,707 คน หรือร้อยละ 55.83 

4. จํานวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จํานวน   5,306 คน หรือร้อยละ 44.17 

6. ฐานะการเงนิเปรียบเทียบกับปีท่ีแล้ว 

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              
 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 5 เลือกตัง้ประธานกรรมการและกรรมการดาํเนินการ  

ในปี 2561   มีกรรมการดําเนินการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 8 คน  

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ และการสรรหา พ.ศ. 2552   ให้ตัง้คณะกรรมการสรรหา ทํา

หน้าท่ีดําเนินการจดัการสรรหากรรมการดําเนินการแทนกรรมการดําเนินการท่ีหมดวาระ  

 คณะกรรมการสรรหา ได้ดําเนินการให้มีการลงคะแนนสรรหาเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 ผลการ

ลงคะแนนสรรหา มีผู้ ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 2562 ดงันี ้

1. นายณฐัพฤทธ์    แก้วพิบลูย์          หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. นายธาดาศกัดิ์    วชิรปรีชาพงษ์  หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. นายเสถียร อกัษรช ู               หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นายอมรพงศ์ สธุรรมรักษ์          หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ            

5. นายใหม่ ภผูา   หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา 

6. นางชาดา กลิ่นเจริญ  หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 

7. นางพชัรนนัญ ศรีแก่นจนัทร์  หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8. นางพิทยาภรณ์ ดํารงกลุรัตน์  หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิอกฉันท์เลือกตัง้ผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาํเนินการทัง้ 8 คน   

ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  

 ประธานกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 54 ได้กําหนดการประชมุเพ่ือสรรหาตําแหนง่ประธานกรรมการดําเนินการ 

คนตอ่ไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการท่ียงัอยูใ่นวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดําเนินการ ประจําปี 

2562 เข้าร่วมประชมุเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561 เพ่ือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหาตําแหนง่ประธานกรรมการ 

ตามระเบียบวา่ด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552   ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั เพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562  เลือกตัง้เป็นประธานกรรมการดําเนินการ  

 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายชาญวิทย์  เทียมบญุประเสริฐ   เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2562 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์เลือกนายชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ เป็นประธานกรรมการ 

 

วาระท่ี 6 รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี 2561 

นายวิทศั วฒันศกัดิ ์ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   ได้รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2561 

 สรุปผลการตรวจสอบ 

 - การบญัชี การบนัทกึบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจบุนั  เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีมีครบถ้วนถกูต้อง 

 - การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จา่ยเงิน มีครบถ้วน ถือใช้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินได้ 
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20 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

 

 - การให้เงินกู้  คําขอกู้ เงิน หนงัสือสญัญากู้ เงิน หนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้  มีครบถ้วน  

   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 หน้าท่ี 33 - 36) 

มต ิท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี 2561 

 

วาระท่ี 7 พจิารณา งบการเงนิ งบกาํไรขาดทุน ประจําปี 2561 

นายมนตรี   ช่วยช ูผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายงานผลการสอบบญัชี ประจําปี 2561 ประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน    

โดยสรุปผลสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 5,804,630,350.00  

  เงินรับฝาก 7,749,951,516.93 

  ทนุสํารอง 600,574,628.10 

  ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     92,909,721.82 

  กําไรสทุธิประจําปี 462,831,949.68 

  รวมทนุดําเนินการของสหกรณ์ 14,788,718,585.04 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 หน้าท่ี 40 - 64) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ปี 2561  

สหกรณ์ มีกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 462,831,949.68 บาท   

ได้จดัสรรกําไร ตามข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ดงันี ้

  

จํานวนเงิน 

(บาท)  ร้อยละ 

1 ทนุสํารอง   46,550,459.68    10.06 

2 เงินบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย          30,000.00    0.01 
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21ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

 

 - การให้เงินกู้  คําขอกู้ เงิน หนงัสือสญัญากู้ เงิน หนงัสือคํา้ประกนัเงินกู้  และหลกัประกนัเงินกู้  มีครบถ้วน  

   ถือใช้เป็นหลกัฐานการจา่ยเงินกู้ ได้ 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 หน้าท่ี 33 - 36) 

มต ิท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํปี 2561 

 

วาระท่ี 7 พจิารณา งบการเงนิ งบกาํไรขาดทุน ประจําปี 2561 

นายมนตรี   ช่วยช ูผู้สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายงานผลการสอบบญัชี ประจําปี 2561 ประกอบด้วย 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน    

โดยสรุปผลสอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั สําหรับปีทางบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ทนุเรือนหุ้นท่ีชําระเตม็มลูคา่แล้ว 5,804,630,350.00  

  เงินรับฝาก 7,749,951,516.93 

  ทนุสํารอง 600,574,628.10 

  ทนุสะสมตามข้อบงัคบั  ระเบียบและอ่ืน  ๆ     92,909,721.82 

  กําไรสทุธิประจําปี 462,831,949.68 

  รวมทนุดําเนินการของสหกรณ์ 14,788,718,585.04 

(รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2561 หน้าท่ี 40 - 64) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด

สาํหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 

วาระท่ี 8 พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิ ปี 2561  

สหกรณ์ มีกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 462,831,949.68 บาท   

ได้จดัสรรกําไร ตามข้อบงัคบั ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ดงันี ้

  

จํานวนเงิน 

(บาท)  ร้อยละ 

1 ทนุสํารอง   46,550,459.68    10.06 

2 เงินบํารุงสนันิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย          30,000.00    0.01 
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3 เงินปันผล (5.90 %)     9,453,686.75    71.18 

4 เงินเฉล่ียคืน (20.00 %)   63,015,003.25    13.61 

5 เงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าท่ี   12,252,800.00    2.64 

6 ทนุสาธารณประโยชน์     5,500,000.00    1.19 

7 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล     5,000,000.00    1.08 

8 ทนุสะสมให้มีสํานกังาน/สาขา     1,000,000.00    0.22 

9 ทนุสะสมกองทนุบําเหน็จหุ้น          30,000.00    0.01 

    100.00 

(เป็นเงินสว่นท่ีคืนให้สมาชิกโดยตรง 392,468,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.79 ของกําไรสทุธิ) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 

 

วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงนิปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สหกรณ์มีทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จํานวน 39,018,300.81 บาท (สามสิบ

เก้าล้านหนึง่หม่ืนแปดพนัสามร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  

ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชมุครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 12 มกราคม 2562 เห็นชอบให้เสนอ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 พิจารณาอนมุตัใิห้ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จํานวน 11,000,000.00 

บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือสมทบจา่ยเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 0.2 แหง่คา่หุ้นท่ีชําระแล้วของ

สมาชิกแตล่ะคน โดยคิดให้ตามสว่นแหง่ระยะเวลา    

 เม่ือรวมกบัท่ีจดัสรรกําไรแล้วจะเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 6.10 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตกิารให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผล

ให้แก่สมาชิก ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอ 

 

วาระท่ี 10 พจิารณาตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2562    

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัดิ ์อาย ุ70 ปี    

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2562 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุตัคิา่ธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 

เป็นจํานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้นายวิทัศ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี 2562 

 

วาระท่ี 11 พจิารณาตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สาํหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 
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22 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

 

ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จํากัด โดยนายมนตรี  ช่วยช ู

ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้ สอบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 

สําหรับปีทางบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจํานวนเงิน 

240,000 บาท (สองแสนส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จาํกัด โดยนายมนตรี ช่วยชู  

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจาํปี 2562 

 

วาระท่ี 12 พจิารณากาํหนดวงเงนิซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมได้ ประจาํปี 2562 

คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาความจําเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคลอ่ง เพ่ือรองรับการ

ให้บริการแก่สมาชิก ปัจจบุนัสหกรณ์มีทนุดําเนินการมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท และมีเงินท่ีรับฝากเป็นสว่นมาก 

 จงึกําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2561 เท่ากบัวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2560   

เป็นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืมได้ประจาํปี 2562 จาํนวน 

3,000,000,000.00 บาท (สามพันล้านบาทถ้วน)  

 

วาระท่ี 13 พจิารณาประมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2562 

 คณะกรรมการดําเนินการ เสนอประมาณการรายจา่ย ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 323,121,000.00 บาท  

(สามร้อยย่ีสิบสามล้านหนึง่แสนสองหม่ืนหนึง่พนับาทถ้วน) สรุปตามหมวดหมู ่ดงันี ้
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1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบําเหน็จรายเดือน 26,192,000.00        8.12          

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 37,106,600.00        11.51        

1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 600,000.00             0.19          

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00          0.46          

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา 1,800,000.00          0.56          

67,198,600.00        20.84        

2

 ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกู้ยืม 40,300,000.00        12.50        

40,300,000.00        12.50        

3  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ (เครื�องใช้สํานักงาน) 4,537,400.00          1.41          

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์) 100,000.00             0.03          

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ 2,985,000.00          0.72          

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร (ต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน) 4,000,000.00          1.24          

3.5 หมวดที�ดิน 204,000,000.00      63.26        

215,622,400.00      66.66        

323,121,000.00      100.00      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ดอกเบี�ยจ่าย

งบลงทุน

 
 (รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 หน้าท่ี 71 - 79) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตปิระมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2562 

 

วาระท่ี 14 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47/2 เร่ือง คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ และพจิารณา

จัดพมิพ์ข้อบังคับสหกรณ์ขึน้ใหม่  

ข้อความเดมิ 

ข้อ  47/2   คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงันี ้

(1) คูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว 

(2) ลูกจ้างหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
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1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบําเหน็จรายเดือน 26,192,000.00        8.12          

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 37,106,600.00        11.51        

1.3 โครงการเพื�อสังคมและอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม 600,000.00             0.19          

1.4 ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00          0.46          

1.5 การศึกษาและประชุมสัมมนา 1,800,000.00          0.56          

67,198,600.00        20.84        

2

 ดอกเบี�ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี -เงินกู้ยืม 40,300,000.00        12.50        

40,300,000.00        12.50        

3  

3.1 หมวดครุภัณฑ์ (เครื�องใช้สํานักงาน) 4,537,400.00          1.41          

3.2 หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์) 100,000.00             0.03          

3.3 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และค่าลิขสิทธิ�ซอฟแวร์ 2,985,000.00          0.72          

3.4 หมวดปรับปรุงอาคาร (ต่อเติมปรับปรุงสํานักงาน) 4,000,000.00          1.24          

3.5 หมวดที�ดิน 204,000,000.00      63.26        

215,622,400.00      66.66        

323,121,000.00      100.00      

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ

ดอกเบี�ยจ่าย

งบลงทุน

 
 (รายละเอียดอยูใ่นหนงัสือประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 หน้าท่ี 71 - 79) 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตปิระมาณการรายจ่าย ประจาํปี 2562 

 

วาระท่ี 14 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47/2 เร่ือง คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ และพจิารณา

จัดพมิพ์ข้อบังคับสหกรณ์ขึน้ใหม่  

ข้อความเดมิ 

ข้อ  47/2   คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงันี ้

(1) คูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว 

(2) ลูกจ้างหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

10 

 



24 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

 

(3) เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา สงักัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัย

บรูพา มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และมหาวิทยาลยัทกัษิณ  

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1), (2) และ (3)  ต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเตมิ ดงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นผู้ มีความประพฤตแิละลกัษณะนิสยัดี 

(3) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มต ิและคําสัง่ของสหกรณ์ 

(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการให้กู้ ยืมเงิน 

ข้อความท่ีขอแก้ไข 

ข้อ  47/2   คุณสมบัตขิองสมาชิกสมทบ   

1. สมาชิกสมทบต้องมีคณุสมบตัข้ิอใดข้อหนึง่ ดงันี ้

(1) คูส่มรส หรือบตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว 

(2) ลูกจ้างหรือพนักงานชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา 

มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัทกัษิณ และมหาวิทยาลยั

พะเยา 

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ต้องมีคณุสมบตัเิพิ่มเติม ดงันี ้

(1) เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นผู้ มีความประพฤตแิละลกัษณะนิสยัดี 

(3) เป็นผู้ ท่ีจะปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มต ิและคําสัง่ของสหกรณ์ 

เหตุผลท่ีขอแก้ไข 

1. ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

2. เปิดกว้างขึน้ เพ่ือให้คูส่มรส บตุรของสมาชิกท่ีบรรลนุิตภิาวะแล้ว ลกูจ้าง หรือพนกังานชัว่คราว สมคัร

สมาชิกสมทบสหกรณ์ 

3. ให้ครอบคลมุถึงสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลยัพะเยา 

เน่ืองจากสหกรณ์ได้แก้ไขข้อบงัคบัสหกรณ์ ไปแล้ว 9 ครัง้ คณะกรรมการดําเนินการจงึมีมตขิออนมุตัจิดัพิมพ์ 

ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ฉบบัใหม ่เพ่ือเรียงลําดบัข้อบงัคบัตามท่ีแก้ไข 

ไปแล้วให้ถกูต้อง 

มต ิ ท่ีประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้แก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 47/2 เร่ือง คุณสมบัตขิอง

สมาชิกสมทบ และให้จัดพิมพ์ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จาํกัด ฉบับใหม่

ให้เป็นปัจจุบันหลังจากท่ีจะมีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 47/2 

 

วาระท่ี 15 เร่ือง อ่ืน ๆ 

นายสุนทร  เดชชัย เลขสมาชิก 710019 003276 
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ถาม  การกู้สามญักลุม่เดมิท่ีเคยกู้กบักลุม่ใหมท่ี่มีความแตกตา่งกนั โดยกลุม่เดมิต้องทําประกนัและกลุม่ใหมไ่ม่

ต้องทํา อยากให้สหกรณ์ชว่ยเหลือในการทําประกนั เม่ือกลุม่ใหมไ่มต้่องทําประกนัแล้ว ฉะนัน้กลุม่เดมิน่าจะ

แก้ไขให้เข้าระเบียบเดียวกนั ไมเ่ชน่นัน้จะมีความแตกตา่งกนั ซึง่การทําประกนัครัง้หนึง่จะต้องจา่ยคา่ประกนั

ในจํานวนท่ีมากพอสมควร ก็อาจจะทําให้สมาชิกสหกรณ์มีความเดือดร้อน ในเร่ืองการประกนัหากระเบียบ

ใหมผู่้กู้ ใหมไ่มมี่แล้ว  กลุม่ผู้กู้ เดมิท่ีมีจํานวนสมาชิกอยูม่าก ก็น่าจะได้รับอานิสงส์จากการปฏิบตัท่ีิเป็น

แนวทางเดียวกนั 

ตอบ  สหกรณ์ให้เงินกู้สามญั 2 ประเภท คือ กู้สามญัปรกติ ไมต้่องทําประกนัสินเช่ือ สว่นการกู้สามญัอีกประเภท

หนึง่ เรียกว่ากู้สามญั 2 หรือกู้สามญัเฉพาะกิจ ซึง่สหกรณ์จะเปิดให้กู้ เงินเป็นโครงการเฉพาะกิจ เพ่ือให้

สมาชิกนําไปชําระหนีบ้ตัรเครดติ ชําระหนีธ้นาคารบ้าง หรือหนีส้ินอ่ืนๆ โดยการกู้ เงินในกรณีนีจ้ะให้กู้ เงินเกิน

สิทธ์ิบ้าง เงินเดือนเหลือน้อยกวา่เกณฑ์บ้าง เพ่ือไปชําระหนีท่ี้มีอตัราดอกเบีย้สงู จงึต้องให้ทําประกนัสินเช่ือ

เพิ่มอีก และเป็นประกนักลุม่ท่ีมีเบีย้ประกนัถกูกวา่ประกนัเด่ียวท่ีธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้  และเพ่ือให้ผู้ คํา้

ประกนัเงินกู้สบายใจอีกทางหนึง่ อย่างไรก็ตามจะนําเร่ืองเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอ่ไป  

 

นางรุศดา  แก้วมาตย์ เลขสมาชิก 960007 003279 

ถาม  อยากให้เพิม่วงเงินสนบัสนนุการดงูานของสมาชิกในตา่งประเทศ 

ตอบ  สหกรณ์ได้ตัง้งบประมาณสนบัสนนุในแตล่ะปี โดยรับสมาชิกไมเ่กิน 30 คน สหกรณ์จะสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยให้

สมาชิกรายละประมาณ 3,000 บาท หากมีสมาชิกสมคัรน้อยกว่าท่ีกําหนด ก็จะเฉล่ียสนบัสนนุแตล่ะรายมาก

ขึน้ สหกรณ์จะรับเร่ืองนีใ้ห้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาตอ่ไป 

 

นางผ่องอาํไพ  จงเรียน เลขสมาชิก 960007 002529 

ถาม  สมาชิกสมทบท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนท่ีมีวตัถปุระสงค์ให้กู้ ยืมได้ แล้วให้มาเป็นสมาชิกสมทบของเราได้ด้วย 

จงึอยากให้กําหนดเอาไว้ได้หรือไม ่วา่ไมใ่ห้สมาชิกสมทบกรณีนี ้สามารถกู้ ได้ทัง้ 2 ทาง 

ตอบ  สมาชิกสมทบจะกู้ เงินได้ ไมเ่กินร้อยละ 90 ของหุ้นท่ีตนเองถืออยู่ หรือไมเ่กินร้อยละ 80 ของเงินฝากท่ีฝากอยู่

กบัสหกรณ์ จงึไมมี่อะไรท่ีต้องเป็นหว่ง 

 

 ปิดประชุมเวลา 10.10 น. 

 

 

               เฉลียว พนัธุ์สีดา       ชาญวิทย์ เทียมบญุประเสริฐ 

(นายเฉลียว   พนัธุ์สีดา)  (นายชาญวิทย์   เทียมบญุประเสริฐ) 

                                         กรรมการเลขานกุาร                   ประธานกรรมการ  
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วาระที่ 3

สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2562

วาระที�  3

จํานวนสมาชิกทั�งหมด  เมื�อสิ�นปี  2562 12,433              คน

สมาชิกสามัญ 12,274              คน

สมาชิกเมื�อสิ�นปี  2561 12,013              คน

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี  2562 500                   คน

สมาชิกออกระหว่างปี  2562 239                   คน

แยกเป็น    ลาออก                                165 คน

                ให้ออก                                  24 คน

                เสียชีวิต                                 50 คน

สมาชิกสมทบ 159                   คน

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4,302                คน 107 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 2,508                คน 0 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 810                   คน 42 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 2,492                คน 6 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1,527                คน 4 คน

หน่วยมหาวิทยาลัยพะเยา 635                   คน 0 คน

   

สมาชิกสมทบ (คน)สมาชิก (คน)จํานวนสมาชิกตามหน่วย

สมาชิกเข้าใหม่ - ออก ระหว่างปี 2562
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วาระที่ 4             
  

         วาระที่  4 
 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 
 
1. การบริหารงาน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด จดทะเบียนครัง้แรก ช่ือ “สหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการวิทยาลยัวิชาการศกึษา จ ากดัสินใช้” เม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2511 เลขทะเบียนท่ี 89/11285 
มีสมาชิกเร่ิมต้น 65 คน  มีทุนเรือนหุ้ น 112,000.00 บาท เงินรับฝาก 35,000.00 บาท ลูกหนีเ้งินให้กู้  
148,780.00 บาท ตอ่มาได้ขอจดทะเบียนเปล่ียนช่ือเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
จ ากดั” เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2518   ปัจจบุนัสหกรณ์มีส านกังาน 7 แหง่ คือ 

(1) ท่ีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   กรุงเทพมหานคร  
(2) ท่ีมหาวิทยาลยับรูพา    จงัหวดัชลบรีุ  
(3) ท่ีมหาวิทยาลยัทกัษิณ    จงัหวดัสงขลา  
(4) ท่ีมหาวิทยาลยันเรศวร    จงัหวดัพิษณโุลก  
(5) ท่ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    จงัหวดัมหาสารคาม  
(6) ท่ีอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว องครักษ์ จงัหวดันครนายก  
(7) ท่ีมหาวิทยาลยัพะเยา    จงัหวดัพะเยา 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด ด าเนินกิจการมาครบ 52 ปี ในวันท่ี 2 
มกราคม 2563 และจะเป็นก้าวตอ่ไป ในปีท่ี 53 ท่ีจะให้บริการสมาชิกด้วยความมัน่คง 

สิน้ปี 2561 สหกรณ์มีสมาชิกรวมสมาชิกสมทบ 12,165 คน มีทนุเรือนหุ้น 5,804,630,350.00 บาท 
เพิ่มขึน้จากปีก่อน 311,114,330 .00 บาท มีเ งินรับฝาก 7,749,951,516.93 บาท ลดลงจากปีก่อน 
85,625,302.19 บาท มีทุนด าเนินงาน 14,788,718,585.04 บาท ลดลงจากปีก่อน 236,787,593.49 บาท 
ผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2562 มีก าไรสทุธิ 461,296,547.02 บาท ลดลงจากปี 2561 (462,831,949.68 
บาท) จ านวน 1,535,402.66 บาท เน่ืองจากต้นปี 2561 สหกรณ์ได้ปรับอตัรากอกเบีย้เงินฝากประจ าขึน้มาก 
นอกจากตามภาวะตลาดแล้ว ก็ยงัเพ่ือผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก ซึ่งดอกเบีย้ดงักล่าวมาครบก าหนดช าระ
ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2562 เป็นจ านวนสงูเกือบ 60 ล้านบาท (ประมาณ 57.8 ล้านบาท) ซึ่งถ้าเป็นการจ่าย
ดอกเบีย้เงินฝากตามปรกติ จะอยู่ท่ีประมาณ 15 ล้านบาท สหกรณ์ก็จะมีรายได้ท่ีจะมาจดัสรรก าไรเพิ่มได้
ประมาณ 45 ล้านบาท 
แตจ่ากรายได้ในปีนีแ้ม้ต ่ากวา่เดมิ สหกรณ์ได้จดัสรรก าไรให้แก่สมาชิกโดยตรงเป็นเงินปันผล และเงินเฉล่ีย
คืน เป็นจ านวนเงิน 399,624,088.25 บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 86.63 ของก าไรสทุธิ  
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2. การใช้จ่ายเงนิทุนสาธารณประโยชน์ 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  ได้พิจารณา
จา่ยเงินทนุสาธารณประโยชน์ ประจ าปี 2562   รวมทัง้สิน้ 4,305,180.00 บาท ดงันี ้
2.1 สมาชิกถงึแก่กรรม  46  ราย   เป็นจ านวนเงิน 1,980,000 บาท 

หน่วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1. นายบรรจบ เนียมมณี  50,000 บาท 
2. นายผาณิต  บลิมาศ       50,000 บาท  
3. นายทองด ี  อฐัเมือง   50,000 บาท 
4. นายสเุทพ  บรรลือสินธุ์  50,000 บาท 
5. น.ส.ยพุิน  องคานนท์  50,000 บาท 
6. นายวราวธุ  สมุน   50,000 บาท 
7. นายแผน  เจียระนยั  50,000 บาท 
8. นางเตม็ดวง ใจเบกิบาน  20,000 บาท 
9. นายแฉล้ม  กป่ินชรานนท์  50,000 บาท 
10. นายอรุณ  ศรีทรัพย์  50,000 บาท 
11. นายพิสณัห์ บญุปก   50,000 บาท 
12. นางศรีนวล  มัน่เปลง่   50,000 บาท 
13. นายสทุิน  ชอบทางศลิป์  50,000 บาท 
14. นายประพาศน์ พฤทธิประภา  50,000 บาท 
15. นายอคัรเดช อดุมชชัวาล  50,000 บาท 
16. นายเลิศ  ชนูาค   50,000 บาท 
17. นายวิรัช  วิหครัตน์  50,000 บาท 
18. นางเอมวดี  ฉิมประภา  50,000 บาท 
19. นางนนัทนา วงษ์อินทร์  35,000 บาท 
20. นายชวน  อินเทียน  50,000 บาท 
21. นางวศณีิส์  อิศรเสนา ณ อยธุยา 30,000 บาท 
22. นางศริิรัตน์  เมธยาภา  50,000 บาท 
23. นายทองหยิบ สวุรรณดี  50,000 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา 
24. นางลิน้จ่ี  ขาวผอ่ง   50,000 บาท 
25. นางณฐันิช  โหมดเขียว  40,000 บาท 
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26. นายบญุธรรม ไกรสงัข์   50,000 บาท 
27. นายพิมล  นกเทียน  20,000 บาท 
28. นายสามารถ สกุใส   50,000 บาท 
29. นางอจัฉรา  บริบรูณ์   40,000 บาท 
30. นายเฮียง  ศทัธาพงษ์  40,000 บาท 
31. นายสายนัต์ คณุทะนงั  20,000 บาท 
32. นางศรีเพ็ญ เมืองคล้าย  50,000 บาท 
33. นางสปุราณี ภู่สวุรรณ  50,000 บาท 
34. นายภกัดี  ชาตอิทุิศ  50,000 บาท 
35. นางเฉลา  สนัหกรณ์  50,000 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
36. น.ส.พชัรี  รอดมณี   35,000 บาท 
37. น.ส.สมศรี  อิงคนินนัท์  40,000 บาท 
38. นายชมุพณ กนัทะ   35,000 บาท 
39. น.ส.แสงทอง ปรุะสวุรรณ์  25,000 บาท 
40. นางอ าพร  สวุรรณศรี  50,000 บาท 
41. นายสริุนทร์ นิเวศณา  50,000 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ 
42. นายก าชยั  ตนัตกิาพงศ์  15,000 บาท 
หน่วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
43. น.ส.ณฏัฐนณั แสนทวีสขุ  10,000 บาท 
44. นางสภุาภรณ์ เรืองไทย  35,000 บาท 
45. นายถวิล  ลดาวลัย์  50,000 บาท 
46. นายช่ืน  ศรีเวียงยา  50,000 บาท 

2.2 ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือบุตรหรือบิดาหรือมารดา ถงึแก่กรรม    
          จ านวน  159  ราย   เป็นจ านวนเงิน    159,000 บาท 
2.3 สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากัด 

      เป็นจ านวนเงิน    121,000 บาท 
2.4 เงนิบริจาคสมทบทุนมูลนิธิประจ าปี  เป็นจ านวนเงิน      65,000 บาท 

มลูนิธิสายใจไทย   20,000 บาท 
มลูนิธิราชประชานเุคราะห์  20,000 บาท 
มลูนิธิอานนัทมหิดล   10,000 บาท 
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มลูนิธิชยัพฒันา   10,000 บาท 
สถานสงเคราะห์นิธิวาสนะเวศม์   5,000 บาท 

2.5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เป็นจ านวนเงิน    450,000 บาท 
ก่อสร้างอาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านห้วยโป่ง จงัหวดัตาก  

2.6 เงนิบริจาค/เงนิสนับสนุน/เงนิช่วยเหลือ  เป็นจ านวนเงิน      75,180 บาท 
2.7 สมทบทอดผ้าป่าสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

เป็นจ านวนเงิน      30,000 บาท 
2.8 เงนิทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 958 ราย         เป็นจ านวนเงิน 1,322,500 บาท 
2.9 เงนิรางวัลปริญญาตรีใบแรก 41 ราย        เป็นจ านวนเงิน    102,500 บาท 
 
3. การใช้จ่ายเงนิงบประมาณเก่ียวกับสมาชิก   เป็นจ านวนเงนิ 8,362,095.94 บาท 
3.1 งานเลีย้งรับรองและมอบของท่ีระลกึแก่ผู้ เกษียณอายรุาชการ ปี 2562 

 จ านวน 120 ราย                                        เป็นจ านวนเงิน    360,445.94 บาท 
3.2 จา่ยเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
             จ านวน  45 ราย                                           เป็นจ านวนเงิน 3,315,000.00 บาท 
 หนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

1. นายบรรจบ เนียมมณี  
2. นายผาณิต บลิมาศ   
3. นายสเุทพ บรรลือสินธุ์  
4. น.ส.ยพุิน องคานนท์  
5. นายวราวธุ สมุน   
6. นายแผน            เจียระนยั  
7. นางเตม็ดวง ใจเบกิบาน  
8. นายแฉล้ม กป่ินชรานนท์  
9. นายอรุณ ศรีทรัพย์  
10. นายพิสณัห์       บญุปก   
11. นางศรีนวล มัน่เปลง่   
12. นายทองดี อฐัเมือง   
13. นายสทุิน      ชอบทางศลิป์  
14. นายประพาศน์ พฤทธิประภา  
15. นายอคัรเดช อดุมชชัวาล  
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16. นายเลิศ  ชนูาค   
17. นายวิรัช  วิหครัตน์  
18. นางเอมวดี ฉิมประภา  
19. นางนนัทนา วงษ์อินทร์  
20. นายชวน อินเทียน   
21. นางวศณีิส์ อิศรเสนา ณ อยธุยา  
22. นางศริิรัตน์ เมธยาภา  
23. นายทองหยิบ สวุรรณดี  

 หนว่ยมหาวิทยาลยับรูพา  
24. นายมีโชคชยั รุ่งเรือง   
25. นางลิน้จ่ี ขาวผอ่ง   
26. นางณฐันิช      โหมดเขียว  
27. นายมีชยั วรสายณัห์  
28. นายบญุธรรม ไกรสงัข์   
29. นายพิมล นกเทียน  
30. นายสามารถ สกุใส   
31. นางอจัฉรา บริบรูณ์   
32. นายเฮียง ศทัธาพงษ์  
33. นายสายนัต์ คณุทะนงั  
34. นางศรีเพ็ญ เมืองคล้าย  
35. นางสปุราณี ภู่สวุรรณ  
36. นายภกัดี ชาตอิทุิศ  
37. นางเฉลา สนัหกรณ์  

หนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร 
38. น.ส.พชัรี รอดมณี   
39. น.ส.สมศรี อิงคนินนัท์  
40. นายชมุพณ กนัทะ   
41. น.ส.แสงทอง ปรุะสวุรรณ์  
42. นายสริุนทร์ นิเวศณา  
43. นางอ าพร สวุรรณศรี  
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หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 
44. นายก าชยั ตนัตกิาพงศ์  

หนว่ยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
45. นางสภุาภรณ์ เรืองไทย  

3.3 เงินชว่ยเหลือคา่รักษาพยาบาลสมาชิก จ านวน 363 ราย  เป็นจ านวนเงิน    211,650.00 บาท 
3.4 เงินบ าเหน็จสมาชิก 25 ปี และ 60 ปี จ านวน 307 ราย  เป็นจ านวนเงิน 2,090,000.00 บาท 
3.5 เงินบ าเหน็จเกือ้กลูสมาชิกอาวโุส จ านวน 219 ราย  เป็นจ านวนเงิน 2,385,000.00 บาท 
   

4.  การศึกษาอบรม  ประชุมสัมมนา 
4.1 ประชุมสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา 
 คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้จดัประชมุ
เพ่ือแจ้งผลการด าเนินการและฟังความคดิเห็นจากสมาชิก หนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา 
จงัหวดัสงขลา ระหวา่งวนัท่ี 4 – 9 พฤษภาคม 2562   
4.2 ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา 

ประชมุสมัมนาสมาชิกหนว่ยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลยัทกัษิณ  
ประชมุสมัมนา และทศันศกึษาท่ีจงัหวดัเชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 13 - 17 กรกฎาคม 2562 หวัข้อสมัมนา 
เร่ืองสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก (วิทยากร คณุธรรมศริิ ไชยรัตน์ อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาธุรกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสง่เสริมสหกรณ์) 
4.3 สัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ 

คณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ ได้จดัโครงการศกึษาดงูานและทศันศกึษาตา่งประเทศ 
ณประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัท่ี 20 – 23 ตลุาคม 2562  
4.4 ประชุมสัมมนากับหน่วยงานอ่ืน ในประเทศ 
          สหกรณ์ยงัได้ให้ความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีจดัโครงการให้การศกึษาอบรมและ
ประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ ความเข้าใจ ระบบ ระเบียบปฏิบตัใิหม ่ๆ  เพ่ือพฒันางานสหกรณ์  ดงันี ้
          1.  โดยชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั  จ านวน   5 โครงการ 
          2.  โดยชมรมเจ้าหน้าท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน   2  โครงการ 
 3.  โดยชมรมเจ้าหน้าท่ีสอ.ภาคกลาง,ภาคตะวนัออก จ านวน  1  โครงการ 
 4.  โดยชมุนมุสหกรณ์ธนกิจไทย จ ากดั จ านวน  1  โครงการ 
  

5. จ านวนสมาชิก ณ วันสิน้ปี 2562 
(1) จ านวนสมาชิก ทัง้หมด     จ านวน 12,433 คน 
(2) จ านวนสมาชิก    จ านวน 12,274 คน 
(3) จ านวนสมาชิก สมทบ   จ านวน      159 คน 
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(4) จ านวนสมาชิกท่ีมีหนีก้บัสหกรณ์     จ านวน   6,827 คน หรือร้อยละ 55.62 
(5) จ านวนสมาชิกท่ีไมมี่หนีก้บัสหกรณ์ จ านวน   5,447 คน หรือร้อยละ 44.38 

 
6  ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปีทีแ่ล้ว 

  
 

รายการ 2562 2561   เพิม่ 

 
  (บาท) (บาท)  ( ลด ) 

 
6.1 ทุนเรือนหุ้นทีช่ าระแล้ว 6,145,660,670.00 5,804,630,350.00 341,030,320.00  

 
6.2 ทุนส ารองและทุนอ่ืน ๆ 736,118,678.60 693,484,349.92 42,634,328.68  

 
6.3 เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 30,632,300.00 29,928,770.00 703,530.00  

 
6.4 เงินรับฝาก 8,543,176,251.79 7,749,951,516.93 793,224,734.86  

 
6.5 เงินกู้ยืมระหว่างปี 950,000,000.00 6,700,000,000.00 (5,750,000,000.00) 

 
6.6 เงินกู้ยืมคงเหลือ 0.00 0.00 0.00 

 
6.7 ทุนด าเนินงานทั้งหมด 15,959,082,292.31 14,788,718,585.04 1,170,363,707.27  

 
6.8 เงินให้กู้ระหว่างปี         

 
         สมาชิก 2,559,521,600.00 2,601,235,002.00 (41,713,402.00) 

 
         สหกรณ์อ่ืน 2,559,000,000.00 2,580,000,000.00 (21,000,000.00) 

 
                     รวม 5,118,521,600.00 5,181,235,002.00 (62,713,402.00) 

 
6.9 เงินให้กู้คงเหลือ         

 
         สมาชิก 5,136,436,329.42 5,149,284,038.87 (12,847,709.45) 

 
         สหกรณ์อ่ืน 3,816,262,081.43 3,850,348,277.50 (34,086,196.07) 

 
                     รวม 8,952,698,410.85 8,999,632,316.37 (46,933,905.52) 

 
6.10 ก าไรสุทธิ 461,296,547.02 462,831,949.68 (1,535,402.66) 
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วาระที่ 5

 1 

 
วาระที่ 5 

 
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ ปี 2563 

 

 ในปี 2562   มีกรรมการด าเนนนนการีีต อ้งองงก้ามาารจำ านาน 7 คน ำากหนา่ย้า่อ ๆ ดอันี ้
หนา่ยมหาานียาลยัศรีนครนนีรานโรฒ 

1. นายชาญานีย์ เนีียมบญุปรจเนสรนฐ ครบาารจีีต 2 
2. นาอนอนาล  พอษ์ไพบลูย์  ครบาารจีีต 2 
3. นาอนอนารถ  ชยัรั้น์   ครบาารจีีต 1 

หนา่ยมหาานียาลยับรูพา  
4. นายไพบลูย์  มณไฑาอศ ์  ครบาารจีีต 1 

หนา่ยมหาานียาลยันเนรศาร 
5. นายไพโรำน์  เนีพาลัย์   ครบาารจีีต 1 

หนา่ยมหาานียาลยัีกัษนณ 
6. นาอสนีุย์  ลีตไพบลูย์  ครบาารจีีต 2 

หนา่ยมหาานียาลยัมหาสารคาม 
7. นายสาสัดน์  านชรจโภชน์  ครบาารจีีต 1 

 

้ามรจเนบียบาา่ดอายคณจกรรมการด าเนนนนการ แลจการสรรหา พ.ศ. 2552 ใหอ้ัอ้คณจกรรมการสรรหา 
 ีาหนอาีีตด าเนนนนการำดัการสรรหากรรมการด าเนนนนการแีนกรรมการด าเนนนนการีีตหมดาารจ  

 

 ผลการลอคจแนนสรรหา มีผูอ ไดอรับการสรรหาเนป็นกรรมการด าเนนนนการ ปรจำ าปี 2563 ดอันี ้ 
1. นายสมชาย ไกรสอัข์            หนา่ยมหาานียาลยัศรีนครนนีรานโรฒ 
2. นาอนอนารถ ชยัรั้น์              หนา่ยมหาานียาลยัศรีนครนนีรานโรฒ 
3. นาอบษุกร สาุนสุี ธน์   หนา่ยมหาานียาลยัศรีนครนนีรานโรฒ 
4. นายเนกษม บณุยาชัรจ  หนา่ยมหาานียาลยับรูพา 
5. นายรุ่อรั้น์ พรจนาค  หนา่ยมหาานียาลยันเนรศาร 
6. นายสาสัดน์ านชรจโภชน์  หนา่ยมหาานียาลยัมหาสารคาม 
7. นายพีรจ ีงอมี   หนา่ยมหาานียาลยัีกัษนณ 

 

มตทิี่ประชุม   
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ผลการสรรหาประธานกรรมการดาํเนินการ  
 

 ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 55 ได้กําหนดการประชุมเพ่ือสรรหาตําแหน่งประธานกรรมการ

ดําเนินการ คนต่อไป โดยได้เชิญกรรมการดําเนินการท่ียงัอยู่ในวาระ และผู้ ท่ีได้รับการสรรหาเป็นกรรมการ

ดําเนินการ ประจําปี 2563 เข้าร่วมประชมุเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2562 เพ่ือเลือกระหว่างกนัเอง ในการสรรหา

ตําแหน่งประธานกรรมการ ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการดําเนินการและการสรรหา พ.ศ. 2552 ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั เพ่ือให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 เลือกตัง้

เป็นประธานกรรมการดําเนินการ  

 ท่ีประชมุมีมตใิห้เสนอ นายสมชาย  ไกรสังข์  เป็นประธานกรรมการ ประจําปี 2563 
 

มตท่ีิประชุม  

 2 
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วาระที่ 6

รายงานการตรวจสอบกิจการ ปี   2562
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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2562 

 
เรียน    ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั 

                    ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   เม่ือวนัท่ี  26  มกราคม  2562       ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็น     ผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั  ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม  2562  นั้น   ขา้พเจา้ไดท้  าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบ  ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุปดงัน้ี 
            1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                         1.1     เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
                         1.2     เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                   1.3     เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

                  2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
                   2.1    ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
                   2.2    ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
                   2.3    ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
                         2.4    ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี  
                                  ก าหนดไว ้

  3. ผลการตรวจสอบ    
   3.1    ด้านบริหารงานทัว่ไป 
                การบริหารงานของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  ระเบียบ  และขอ้บงัคบัของ
สหกรณ์  สามารถบริหารงานใหบ้งัเกิดผลดีแก่สหกรณ์และสมาชิกอยา่งทัว่ถึง  

   3.2   ด้านการเงิน                                                                                                             
                  การรับ – จ่าย และเก็บรักษาเงิน ไดป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ – จ่ายและเก็บรักษา
เงินท่ีสหกรณ์ก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ    เวน้แต่ในกรณีท่ีธนาคารหยดุท าการ  จึงจ าเป็นตอ้งเบิกเงินส ารองไว้
บริการสมาชิกเกินกวา่วงเงินท่ีก าหนดไว ้  ซ่ึงผูรั้บผิดชอบไดจ้ดัท ารายงานเสนอกรรมการเพื่อทราบทุกคร้ัง 
                                 เงินสด  เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี มียอดถูกตอ้งตรง
ตามบญัชี   สมุดคู่ฝากธนาคารและใบแจง้ยอดของธนาคาร 
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   3.3    ด้านบัญชี                                                                                            
                                สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล   ซ่ึง
พฒันาโดย  บริษทัไอโซแคร์       ซิสเตมส์  จ ากดั    การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์เรียบร้อย เป็นปัจจุบนั   มี
เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น  สมบูรณ์ 

   3.4    ด้านเงินลงทุน    สหกรณ์ไดน้ าเงินไปลงทุนทั้งส้ินจ านวน  2,398,350,000.00  บาท  
จ  าแนกไดด้งัน้ี 
     (1)   หุน้กู ้               จ านวนเงิน       2,050,000,00.00   บาท 
     (2)   พนัธบตัร    จ านวนเงิน         110,000,000.00    บาท
     (3)   ถือหุน้กบัสหกรณ์และบริษทัฯ จ านวนเงิน         238,350,000.00    บาท
        การลงทุนเป็นไปตามกฎหมาย      ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ขอ้บงัคบั   ระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ         

         3.5    ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
              ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สมาชิกทั้งส้ิน จ านวน  2,559,521,600.00   บาท  จ าแนกได้
ดงัน้ี             
                                             (1)    เงินกูฉุ้กเฉิน               จ านวนเงิน 730,221,200.00   บาท 
                    (2)    เงินกูส้ามญั          จ านวนเงิน       1,697,115,400.00   บาท 
                    (3)    เงินกูพ้ิเศษ    จ านวนเงิน          132,185,000.00   บาท  
                  วนัส้ินปีมีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือทั้งส้ิน  5,132,609,290.98   บาท   
         การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก        ลูกหน้ีแต่ละรายมี
หลกัฐานการเป็นหน้ีและการค ้าประกนัครบถว้น 

            3.6    การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
            ระหวา่งปีสหกรณ์ให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนจ านวน  2,559,000,000.00   บาท    วนัส้ินปี    มี
ยอดคงเหลือทั้งส้ิน จ านวน   3,816,262,081.43   บาท           
                  การใหเ้งินกูเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน และมติคณะกรรมการ
ด าเนินการ    การส่งช าระคืนเงินกูส่้วนใหญ่เป็นไปตามงวดท่ีก าหนดไว ้

   3.7    ด้านการกู้ยืม 
       ในระหวา่งปี  สหกรณ์ไดกู้ย้มืเงินจากธนาคาร จ านวน   950,000,000.00   บาท  และไดส่้ง
ช าระคืนเสร็จส้ินแลว้     การกูย้มืเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  และตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร 
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3.8    ด้านเงินรับฝาก 
                                 ระหวา่งปีสหกรณ์รับฝากเงิน รวม  6  ประเภท  ดงัน้ี                                                                                                                                                                                     

(1) เงินรับฝากประจ า  12   เดือน จ านวนเงิน 4,855,716,135.58         บาท
(2) เงินรับฝากประจ า  24   เดือน จ านวนเงิน 6,801,797.52                บาท
(3) เงินรับฝากสินทรัพยท์วี จ  านวนเงิน 160,531,000.00            บาท
(4) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 3 จ านวนเงิน 593,973.84                   บาท
(5) เงินรับฝากออมทรัพย์ จ  านวนเงิน 1,903,598,772.62         บาท
(6) เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ จ านวนเงิน 1,746,721,176.43         บาท

รวมทั้งส้ิน จ านวนเงิน 8,673,962,855.99         บาท

           การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากทุกประเภทเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินท่ี
สหกรณ์ก าหนดไว ้

   3.9    ด้านทุนเรือนหุ้น 
        ระหวา่งปีสหกรณ์ระดมหุ้นจากสมาชิก จ านวน  424,729,050.00   บาท   จ่ายคืนค่าหุ้น 
จ านวน   83,698,730.00   บาท    ทุนเรือนหุน้คงเหลือ ณ วนัส้ินปี จ านวน  6,145,660,670.00   บาท  
         การเพิ่มหุน้และการจ่ายคืนค่าหุน้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการถือหุน้ และมติท่ีประชุม  
คณะกรรมการด าเนินการ 
               ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มข้ึน  500  คน  ลดลง  239  คน  คงเหลือ ณ วนัส้ินปี  12,433  คน
และสมาชิกสมทบ  159  คน  

   3.10     ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    มีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี  
รายการ ตน้ปี เพ่ิมระหวา่งปี ลดระหวา่งปี คงเหลือส้ินปี

ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 39,018,300.81      5,000,000.00        11,000,000.00      33,018,300.81      
ทนุสาธารณประโยชน์ 13,395,797.25      5,500,000.00        4,305,180.00        14,590,617.25      
ทนุสะสมจดัใหมี้ส านกังาน 27,191,000.00      1,000,000.00        -                        28,191,000.00      
ทนุสะสมกองทนุบ าเหน็จหุน้ 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      

        การเพิ่มข้ึนและลดลง  เป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  การ
อนุมติัการใชจ่้ายเงินทุนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้  
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                        3.11  ด้านรายจ่าย                
          ในระหวา่งปี   รายจ่ายต่าง ๆ ไดจ่้ายไปในกิจการของสหกรณ์  ชอบดว้ยเหตุผลการจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ   มติท่ีประชุมใหญ่และมติของคณะกรรมการด าเนินการ และอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติัไว ้             

  4.   สรุปผลการตรวจสอบ             -     
                      -  การบญัชี           การบนัทึกบญัชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  เอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึก  
                                                   บญัชีมีครบถว้น  ถูกตอ้ง 
                -  การเงิน เอกสารประกอบการรับ – จ่ายเงิน  มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่าย           
 เงินได ้
                -  การใหเ้งินกู ้ ค าขอกูเ้งิน  หนงัสือสัญญากูเ้งิน  หนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้และหลกัประกนั
  เงินกู ้ มีครบถว้น  ถือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินกูไ้ด ้

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

                                                                                                
                                                                                            (นายวทิศั     วฒันศกัด์ิ)                                                 
                                                                             ผูต้รวจสอบกิจการ 

645 หมู่บา้นโชคชยัปัญจทรัพย ์
ซอยลาดพร้าว 80  ถนนลาดพร้าว 
แขวงวงัทองหลาง   เขตวงัทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310 
วนัท่ี  8  มกราคม  2563 
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พิจารณา งบการเงิน ปี 2562

วาระที่ 7
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วาระที่ 8
 

 

 

ผลการด าเนินการในรอบปี 2562 สหกรณ์มีก าไรสุทธิ 461,296,547.02     บาท
จึงขอเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ ดงัน้ี  

จ านวนเงนิ (บาท) รอ้ยละ
1 ทุนส ารอง 46,372,458.77        10.05
2 เงนิบ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00             0.01
3 เงนิปันผล (5.68 %) 335,706,394.50      72.77  
4 เงนิเฉลีย่คนื (20.00 %) 63,917,693.75        13.86  
5 เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ 12,250,000.00        2.64
6 ทุนสาธารณประโยชน์ 2,000,000.00         0.43
7 ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 1,000,000.00         0.22
8 ทุนสะสมใหม้สี านักงาน/สาขา 10,000.00             0.01
9 ทุนสะสมกองทุนบ าเหน็จหุน้ 10,000.00             0.01

100.00
การจดัสรรก าไรสุทธิ แยกตามส่วนผูร้บัประโยชน์ดงัน้ี  

  รอ้ยละ
1 ให้สมาชิกทางตรง (เงินปันผล,เฉล่ียคืน) 399,624,088.25  86.63
2 ใหส้มาชกิทางออ้ม (ทุนสาธารณฯ+เงนิรกัษาระดบั+บ าเหน็จหุน้) 3,010,000.00  0.66
3 ทุนส ารองตามกฎหมายสหกรณ์ 46,372,458.77  10.05
4 เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ 12,250,000.00  2.64
5 ทุนสะสมใหม้สี านักงาน/สาขา 10,000.00  0.01
6 เงนิบ ารงุสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00  0.01

รวม 461,296,547.02  100.00

วาระท่ี  8

จดัสรรก าไร ประจ าปี 2562
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วาระที่ 9
 

วาระท่ี 9 

 

พจิารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพ่ือจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชิก 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สหกรณ์มีทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จํานวน 33,018,300.81 บาท 

(สามสิบสามล้านหนึง่หม่ืนแปดพนัสามร้อยบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  

ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ จากการประชมุครัง้ท่ี 1/2563 วนัท่ี 11 มกราคม 2563 เห็นชอบ

ให้เสนอท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 พิจารณาอนมุตัใิห้ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล จํานวน 

19,000,000.00 บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน) เพ่ือจา่ยเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 0.32 แหง่

คา่หุ้นท่ีชําระแล้วของสมาชิกแตล่ะคน โดยคดิให้ตามส่วนแหง่ระยะเวลา    

 เม่ือรวมกบัท่ีจดัสรรกําไรแล้วจะเป็นเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่สมาชิก ในอตัราร้อยละ 6.00 

 

มตท่ีิประชุม 
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วาระที่ 10          

วาระที่ 10 

 

ตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจาํปี 2563 

  

  

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 พิจารณาให้นายวิทศั วฒันศกัด์ อาย ุ71 ปี    

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจําปี 2563 เป็นเวลา 1 ปี และอนมุตัิคา่ธรรมเนียมการ

ตรวจสอบกิจการ เป็นจํานวนเงิน 220,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 

 

มตท่ีิประชุม 

 1 
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วาระที่ 11
 

วาระที่ 11 
 

ตัง้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

  

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ขอเสนอ 

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2563 พิจารณาให้ บริษัท มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จํากดั  

โดยนายมนตรี  ช่วยชู ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 3214 เป็นผู้ สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด สําหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และอนุมตัิ

คา่ธรรมเนียมการตรวจสอบทัง้ปี เป็นจํานวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 

มตท่ีิประชุม 

 

 1 
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วาระที่ 12 

วาระที่ 12 

 

กาํหนดวงเงนิกู้ยืมของสหกรณ์ 

 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั ได้พิจารณา

ความจําเป็นในการสํารองเงินให้เกิดสภาพคลอ่ง เพ่ือรองรับการให้บริการแก่สมาชิก เน่ืองจากปัจจบุนั

สหกรณ์มีทนุดําเนินการมากกวา่หนึง่หม่ืนล้านบาท และเป็นเงินท่ีรับฝากจากสมาชิกประมาณแปด

พนัล้านบาท 
 

 จงึกําหนดวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ ประจําปี 2563   เทา่กบัวงเงินซึง่สหกรณ์อาจกู้ ยืมได้ 

ประจําปี 2562   เป็นจํานวนเงิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัล้านบาทถ้วน)  

 

มตท่ีิประชุม 

 1 
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วาระที่ 13

พิจารณาประมาณการรายจ่าย ประจำาปี 2563
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วาระที ่ 13

  
1 บาท ร้อยละ

1.1 เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน 29,070,000.00           8.90                            
1.2 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 38,168,780.00           11.67                         
1.3 โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 600,000.00                0.18                            
1.4 คา่สาธารณูปโภค 1,500,000.00             0.46                            
1.5 การศึกษาและประชุมสมัมนา 2,100,000.00             0.64                            

รวม 71,438,780.00           21.85                         
2
 ดอกเบ้ียจ่ายเงินเบิกเกินบญัชี-เงินกูย้มื 40,300,000.00           12.34                         

รวม 40,300,000.00           12.34                         
3  

3.1 หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์ 1,950,000.00             0.60                            
3.2 หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน) 3,196,700.00             0.98                            
3.3 หมวดประชาสมัพนัธ์ (คา่ใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ ) 100,000.00                0.03                            
3.4 หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และคา่ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ 1,535,000.00             0.47                            
3.5 หมวดปรับปรุงอาคาร(ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านกังาน ) 4,100,000.00             1.26                            
3.6 หมวดท่ีดิน 204,000,000.00         62.47                         

รวม 214,881,700.00         65.81                         
รวมทั้งหมด 326,620,480.00         100.00                       

 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2562 ปี  2562 ปี  2563

1
1.1 26,192,000.00           24,136,269.00           29,070,000.00           

 รวม 26,192,000.00           24,136,269.00           29,070,000.00           
1.2

1.2.1 หมวดคา่ใชจ่้าย
คา่ล่วงเวลา 200,000.00                100,110.00                200,000.00                
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 240,000.00                240,000.00 300,000.00                
คา่ตรวจสอบกิจการ 220,000.00                220,000.00                220,000.00                
คา่ตอบแทนผูเ้กบ็เงินประจ าหน่วยท่ีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000.00                496,240.00                720,000.00                
คา่ตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์ 216,000.00                98,000.00                  216,000.00                
เงินประจ าต  าแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 924,000.00                672,000.00                924,000.00                
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าส านกังาน 576,000.00                479,200.00                576,000.00                
คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 60,000.00                  0.00 240,000.00                
คา่ตอบแทนท่ีปรึกษาทางไอที (IT) 60,000.00                  0.00 120,000.00                
คา่เบ้ียประชุม 778,000.00                658,800.00                864,000.00                

รวม 3,994,000.00             2,964,350.00             4,380,000.00             

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2563

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

เงินเดือนและเงินบ าเหน็จรายเดือน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จ ากดั

รายละเอยีดตามรายการ

รายการสรุป

ดอกเบีย้จ่าย

งบลงทุน
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 รายการ ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ
ปี  2562 ปี  2562 ปี  2563

1.2.2 หมวดวสัดุ
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000.00                236,666.46                400,000.00                
ของใชส้ านกังาน 500,000.00                300,228.30                500,000.00                

รวม 900,000.00                536,894.76                900,000.00                
1.2.3 หมวดคา่ใชจ่้าย

คา่ใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 6,045,000.00             5,676,170.30             6,045,000.00             
สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000.00             1,290,100.00             1,750,000.00             
คา่บ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 200,000.00                94,244.16                  200,000.00                
คา่บ ารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ 100,000.00                87,575.65                  100,000.00                
คา่ใชจ่้ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 50,000.00                  31,092.02 50,000.00                  
คา่บริการรายปี/รายเดือน 1,732,600.00             1,142,302.22             2,188,780.00             
คา่เบ้ียประกนัภยั 1,195,000.00             1,086,914.84             1,195,000.00             
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 700,000.00                662,944.00                800,000.00                
เงินประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน 500,000.00                394,832.00                500,000.00                
คา่รับรอง 500,000.00                394,053.60                500,000.00                
คา่พาหนะ เบ้ียเล้ียง เช่าท่ีพกั 1,600,000.00             1,218,272.00             1,600,000.00             
คา่ลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบรม 200,000.00                151,800.00                200,000.00                
คา่จดัพิมพข์า่วสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000.00                180,295.00                250,000.00                
คา่หนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000.00                  42,635.00                  60,000.00                  
คา่จา้งเหมาท าความสะอาด 24,000.00                  21,300.00                  24,000.00                  
คา่ธรรมเนียมไปรษณีย ์ธนาคารและคา่ขนส่ง 390,000.00                340,426.00                390,000.00                
คา่เช่าท่ีพกัรายเดือน 50,000.00                  30,000.00                  50,000.00                  
คา่น ้ามนัรถสหกรณ์และคา่ผา่นทาง 200,000.00                115,185.10                200,000.00                
คา่ตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 150,000.00                69,600.00                  150,000.00                
คา่ซ่อมแซมส านกังานสหกรณ์และสาขา 250,000.00                241,484.00                300,000.00                
คา่ใชจ่้ายหอ้งพกัสหกรณ์-กทม. 80,000.00                  25,723.20                  80,000.00                  
คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000.00                  22,369.00                  50,000.00                  
คา่ใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000.00                100,302.00                200,000.00                
คา่ภาษีท่ีดิน 1,000.00                    126.56 1,000.00                    
คา่ภาษีรถยนตส์หกรณ์ 5,000.00                    1,919.00                    5,000.00                    
คา่ใชจ่้ายส าหรับสมาชิก 8,500,000.00             8,361,395.94             8,500,000.00             
คา่ใชจ่้ายส าหรับเจา้หนา้ท่ี 2,900,000.00             2,749,905.75             2,900,000.00             
คา่เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,600,000.00             0.00 1,600,000.00             
คา่ชุดฟอร์มกรรมการ 50,000.00                  10,000.00                  50,000.00                  
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินคดี 900,000.00                179,005.00                900,000.00                
คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ 50,000.00                  2,263.00                    50,000.00                  

รวม 30,282,600.00           24,724,235.34           30,888,780.00           
1.2.4 หมวดงบกลาง

ส ารองจ่ายอ่ืนๆ 1,930,000.00             309,539.00                2,000,000.00             
รวม 1,930,000.00             309,539.00                2,000,000.00             
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1.3
โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษธ์รรมชาติ 600,000.00                0.00 600,000.00                

รวม 600,000.00                0.00 600,000.00                
1.4

คา่ไฟฟ้า-น ้าประปา-โทรศพัท์ 1,500,000.00             893,019.23                1,500,000.00             
รวม 1,500,000.00             893,019.23                1,500,000.00             

1.5
คา่ใชจ่้ายในการศึกษาอบรมสมัมนา 1,800,000.00             1,497,633.25             2,100,000.00             

รวม 1,800,000.00             1,497,633.25             2,100,000.00             

2
ดอกเบ้ียเบิกเกินบญัชี 300,000.00                2,058.07                    300,000.00                
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น 40,000,000.00           1,818,164.64             40,000,000.00           

รวม 40,300,000.00           1,820,222.71             40,300,000.00           

3
3.1   1,950,000.00                 
3.2 4,537,400.00                 1,996,354.30                 3,196,700.00                 
3.3 100,000.00                    35,100.00                      100,000.00                    
3.4

2,985,000.00                 412,716.00                    1,535,000.00                 
รวม 2,985,000.00 412,716.00 1,535,000.00

3.5 4,000,000.00                 816,680.00 4,100,000.00                 
3.6

 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             

 
 

   

ซ้ือท่ีดินของสมาชิก(ท่ีขายทอดตลาดและมีหน้ีต่อสหกรณ์)

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ คา่ลิขสิทธ์ิ และพฒันาระบบ

หมวดท่ีดิน

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายท่ีตั้งไวน้ี้  ขอถวัจ่ายทุกรายการ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านกังาน)

ซ้ือท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมอาคารเพ่ือการลงทุนของสหกรณ์

หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ คา่ลิขสิทธ์ิ และพฒันาระบบ

โครงการเพ่ือสงัคมและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม

คา่สาธารณูปโภค

การศึกษาและประชุมสมัมนา

ดอกเบีย้จ่าย

หมวดประชาสัมพนัธ ์(คา่ใชจ่้ายประชาสัมพนัธ์)

งบลงทุน
หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์
หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน)
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หน่วย : บาท
1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

 1.1 29,070,000       
24,050,000      

1,050,000       
3,170,000        

800,000           
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 38,118,780       

1.2.1 4,380,000        
1 ค่าล่วงเวลา 200,000            

การปฏิบติังานนอกเวลาท าการและวนัหยดุราชการ
งานบริการห้องพกั และงานเร่งด่วนต่าง ๆ  

2 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 300,000            
โดยผูส้อบบญัชีเอกชน  ท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับรอง  

3 ค่าตรวจสอบกิจการ 220,000            
โดยผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ทุกส านกังานท าการ  

4 ค่าตอบแทนผูเ้ก็บเงินประจ าหน่วยท่ีหกัเงินส่งสหกรณ์ 720,000            
 ในอตัราไม่เกิน 4 บาท/คน/เดือน

5 ค่าตอบแทนผูป้ระสานงานสหกรณ์  216,000           
สาธิตปทุมวนั วิทยาเขตพทัลุง รพ.ชลประทาน และท่ีอ่ืนๆ

6 เงินประจ าต  าแหน่งผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีระดบัสูง 924,000            
7 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าส านกังาน 576,000            

ท่ีมีอ  านาจลงนามในเช็คธนาคารและเอกสารสญัญา
ส านกังานและสาขา วนัละ 400 บาท/ต่อส านกังาน

8 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 240,000          
9 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาทางไอที (IT) 120,000          

10 ค่าเบ้ียประชุม 864,000            
กรรมการด าเนินการและผูร่้วมประชุม 560,000       
กรรมการอ านวยการ 7 คน 84,000         
กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์ 5 คน 45,000         
กรรมการเงินกูพิ้เศษ 5 คน 60,000         
กรรมการและอนุกรรมการสรรหากรรมการด าเนินการ 70,000        
กรรมการเฉพาะกิจตามความจ าเป็น 45,000        

1.2.2 หมวดวสัดุ 900,000           
1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 400,000            

รายละเอยีดประกอบประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี  2563

ผูจ้ดัการ เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ รวม 44 อตัรา

บ าเหน็จรายเดือน
เจา้หนา้ท่ีใหม่ 5 อตัรา ระดบับริหารและขั้นตน้

เงนิเดือนและเงนิบ าเหน็จรายเดือน

ปรับปรุงเงินเดือนค่าจา้งและค่าครองชีพ

หมวดค่าใชจ่้าย

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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หน่วย : บาท
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แบบฟอร์ม ใบค าร้อง ค าขอกูเ้งิน สญัญาเงินกูย้มืต่างๆ
รวมทั้งสมุดคูบ่ญัชีเงินฝาก  สลิพเงินฝาก และอ่ืนๆ

2 ของใชส้ านกังาน 500,000            
1.2.3 หมวดค่าใชจ่้าย 30,838,780      

1 ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 6,045,000         
 - ค่ารับรองสมาชิก ค่าของขวญั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 500,000        
 - พิมพห์นงัสือรายงานประจ าปี 95,000          
 - เพ่ิมหุน้ให้สมาชิกประมาณ 12,000 คนๆ ละ 45 หุน้ 5,450,000     

2 สนบัสนุนสวสัดิการมหาวิทยาลยั 1,750,000         
สหกรณ์จดัให้ตามจ านวนสมาชิก คนละไม่ต ่ากวา่ 100 บาท

3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณัฑส์ านกังาน 200,000            
4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมยานพาหนะ  100,000           
5 ค่าใชจ่้ายเคร่ืองถ่ายเอกสาร ตามสญัญาบริการ 50,000            
6 ค่าบริการ รายปี/รายเดือน  2,188,780         

ส่วนส านกังาน/รายปี
 - เคร่ืองปรับอากาศ ทุกส านกังาน 86,000         
 - เคร่ืองพิมพส์มุดคูฝ่าก 20,000        
 - เคร่ืองพิมพร์ายงาน 22,000        
 - เคร่ืองนบัธนบตัร  12  เคร่ือง 48,000         
 - ลิฟท ์ท่ีส านกังาน มศว 36,000         
 - ก าจดัปลวก ท่ี สหกรณ์ มศว องครักษ์ 20,000        
ค่าบ ารุงรักษาระบบงาน/รายปี
ค่าบริการ Appeon Annual Support 85,000        
ค่าเช่าบริการ Visualization System (IDC TOT แจง้วฒันะ) 449,400      
ค่าเช่าบริการใชง้านส ารองขอ้มูลระบบงานสหกรณ์ DR Site 282,480      
กรณีระบบงานหลกัขดัขอ้ง กบั บมจ.ริโก ้(ประเทศไทย)
ค่าบริการ Firewall Fortigate 30D and Network System 58,000        
ค่าบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 220,000      
ค่าบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส านกังาน 200,000      
ค่าบริการต่ออายแุละดูแลเวบ็ไซดส์หกรณ์ 20,000        
โปรแกรมป้องกนัไวรัส ราย 3 ปี 40,000        
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต/รายปี/รายเดือน
ส านกังาน มศว แบบ Fix IP รองรับระบบจดัเก็บ Log และ 102,000      
ระบบ Backup ขอ้ลระบบงานสหกรณ์
ส านกังาน มศว ประสานมิตร 12 28,200         
สาขา มศว องครักษ์ 12 19,400         

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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สาขามหาวิทยาลยับูรพา 12 19,400         
สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 12 15,400         
สาขามหาวิทยาลยันเรศวร 12 15,500         
สาขามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 12 19,400         
สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 12 19,400         
บา้นพกัสหกรณ์จงัหวดัระยอง 12 19,400         
ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฮสต้ิง TOT IDC 12 343,800       

7 ค่าเบ้ียประกนัภยั 1,195,000         
 - ประกนัเงินสดในส านกังานและสาขา 200,000        
 - ประกนัอคัคีภยัส านกังานและอาคาร 50,000          
 - ประกนัโจรกรรมทรัพยสิ์นในส านกังานและสาขา 25,000          
 - ประกนัภยัรถยนต์ 30,000          
 - ประกนัอุบติัเหตุ(หมู)่ ให้แก่สมาชิก 800,000      
 - ประกนัชีวิต(หมู)่กรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 90,000        

8 เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 800,000          
9 เงินประกนัสงัคมและกองทุนทดแทน 500,000            

10 ค่ารับรอง 500,000            
11 ค่าพาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั 1,600,000         

ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ และผูเ้ขา้ร่วมประชุม
หรือการปฏิบติังานนอกสถานท่ี และค่าพาหนะเหมาจ่าย
ให้ผูจ้ดัการและผูจ้ดัการสาขา

12 ค่าลงทะเบียนสมัมนาและฝึกอบอม 200,000            
ส าหรับคณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ หรือคนอ่ืน
ท่ีสหกรณ์ส่งไปร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม

13 ค่าจดัพิมพข์่าวสหกรณ์และระเบียบ ขอ้บงัคบั 250,000            
เพ่ือจดัส่งให้สมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณ
4,000 ฉบบั/เดือน รวมถึงการส่งข่าวทาง SMS

14 ค่าหนงัสือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 60,000              
15 ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 24,000              
16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย ์และค่าขนส่ง 390,000            
17 ค่าเช่าท่ีพกัรายเดือน 50,000              

กรณีส่งเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ไปประจ าส านกังานสาขา
18 ค่าน ้ามนัรถสหกรณ์และค่าผา่นทาง 200,000            
19 ค่าตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 150,000            
20 ค่าซ่อมแซมส านกังานสหกรณ์และสาขา 300,000            
21 ค่าใชจ่้ายห้องพกัสหกรณ์-กทม. 80,000              

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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22 ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-ระยอง 50,000              
23 ค่าใชจ่้ายบา้นพกัสหกรณ์-องครักษ์ 200,000          
24 ค่าภาษีท่ีดิน 1,000              
25 ค่าภาษีรถยนตส์หกรณ์ 5,000               
26 ค่าใชจ่้ายส าหรับสมาชิก 8,500,000         

 - ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก/ทุนส าเร็จปริญญาตรี
 - เงินบ าเหน็จสมาชิก และเงินบ าเหน็จอาวโุส
 - ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัธรรมชาติ
 - ช่วยเหลือสมาชิกในการรักษาพยาบาล
 - งานสมาชิกท่ีเกษียณอายกุารท างาน/ของท่ีระลึก  
 - เงินสงเคราะห์ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม

27 ค่าใชจ่้ายส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 2,900,000         
  - เงินทดแทน, เงินช่วยเหลือค่าชุดท างาน
  - ค่ารักษาพยาบาล, เบ้ียขยนั  และกรณีถึงแก่กรรม

 - เงินช่วยเหลือค่าเล้ียงดูบุตรและค่าเล่าเรียนบุตร
 - เงินโบนสักลางปี

28 ค่าเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 1,600,000       
29 ค่าชุดกรรมการ 50,000            
30 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 900,000           

คดีท่ียงัด าเนินการอยูแ่ละหรือคดีใหม่ 
31 ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 50,000            

1.2.4 หมวดงบกลาง 2,000,000       
 ส ารองจ่ายอ่ืน ๆ 2,000,000         

1.3  600,000            
500,000           
100,000          

1.4  1,500,000         
ส านกังานสหกรณ์ และส านกังานสาขา 900,000           
บา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 200,000          
อาคารห้องพกั จงัหวดันครนายก 400,000          

1.5 2,100,000         
1 โครงการให้ความรู้กบัสมาชิกใหม่  5 300,000          
2 ประชุมสมัมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์  5 250,000          
3 ประชุมสมัมนาสมาชิกและทศันศึกษา  1-2 900,000          
4 สมัมนาคณะกรรมการด าเนินการ  1-2 150,000          
5 ประชุมสมัมนาเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  1-2 300,000          

โครงการอนุรักษ ์และรักษาสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

โครงการเพ่ือสังคมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
โครงการหลวงเพ่ือก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บนดอย (ต่อเน่ือง)

การศึกษาและประชุมสัมมนา

ค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์)

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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6 ทศันศึกษา/ดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ  1 200,000          

2. ดอกเบีย้จ่าย   
2.1 300,000          300,000            
2.2 40,000,000     40,000,000       

3. งบลงทุน  
3.1 1,950,000         

รถยนต ์(ตู)้ 7 ท่ีนัง่ 1 1,950,000       
3.2 3,196,700         

  474,200           
1 ระบบ IP Camera 4 CH พร้อมกลอ้ง 4 ตวั ส าหรับ 5 สาขา 5 23,800        119,000          
2 ระบบ IP Camera 16 CH พร้อมกลอ้ง 16 ตวั บา้นพกัระยอง 1 104,000      104,000          
3 ระบบ IP Camera 32 CH พร้อมกลอ้ง 20 ตวั ท่ี ส านกังาน
 มศว ประสานมิตร และสาขา มศว องครักษ์ 2 125,600      251,200           

 1,674,500       
1 คอมพิวเตอร์ Intel Core i5 RAM 8 GB ขนาด 20" 16 30,000        480,000          
2 เคร่ืองพิมพง์านสหกรณ์ Laser HP Pro 4 19,000        76,000            
3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2000 VA 4 25,000        100,000          
4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 500-1000 VA 2 15,000        30,000            
5 เคร่ืองนบัธนบตัร 2 20,000        40,000            
6 อุปกรณ์อินทอร์เน็ตไร้สาย ท่ีส านกังานสหกรณ์/สาขา   61,500            
7 ระบบไมคป์ระชุม ส าหรับห้องประชุม (1ชุด 16 เคร่ือง) 1  450,000          
8 ระบบสแกนลายน้ิวมือ บนัทึกเวลาท างาน 1  70,000            
9 เคร่ืองพิมพเ์อกสาร Ricoh Printer-Scanner(Network) 1  85,000            

10 โทรศพัทมื์อถือส าหรับกรรมการด าเนินการใหม่ 9 18,000        162,000          
11 แทปเลต็ส าหรับตรวจสอบขอ้มูลการเงินระบบ QR Code 8 15,000        120,000          

504,000          
1 ห้องพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว องครักษ์ 24 18,000        432,000          
2 ห้องพกัอาคารสหกรณ์ออมทรัพย ์มศว 4 18,000        72,000            

128,000          
1 ท่ีส านกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 2 32,000        64,000            
2 ท่ีส านกังานสหกรณ์ฯ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 2 32,000        64,000            

152,000          
1 ห้องพกัอาคารเก่าท่ีบา้นพกัสหกรณ์ จงัหวดัระยอง 14 8,000          112,000          
2 ในห้องพกั ท่ีอาคารสหกรณ์ฯ มศว 5 8,000          40,000            

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริม โทรศพัทมื์อถือ และแทปเลต็

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู

เคร่ืองท าน ้าอุ่นพร้อมติดตั้ง

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะสั้น

หมวดครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน)
ระบบกลอ้งวงจรปิด

ดอกเบ้ียเบิกเกินบญัชี

หมวดครุภณัฑ ์(รถยนต)์

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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264,000          
1 ตูเ้ก็บเอกสาร 2 ประตู 2 8,000          16,000             
2 ตูเ้ก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 2 8,000          16,000            
3 ชั้นเหลก็เก็บเอกสาร 4 ชั้น 2 6,000          12,000              
4 เคร่ืองพิมพส์มุดคุฝ่าก เงินรับฝาก 2 35,000        70,000              
5 เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร 2 20,000        40,000            
6 เคร่ืองตรวจสอบลายมือช่ือ สมุดเงินรับฝาก 4 2,500          10,000            
7 เกา้อ้ีส านกังาน 20 5,000          100,000          

3.3 100,000            
ค่าพฒันาเวบ็ไซตส์หกรณ์ (SWUTCC) ต่อเน่ือง 50,000            
ค่าใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 50,000            

3.4  1,535,000         
1,535,000       

1 Windows 10 Professional License 24 7,500          180,000           
2 Microsoft OfficeStd 2016 SNGL OLP NL Acdmc 10 2,500          25,000             
3 ติดตั้งระบบจดัเก็บขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอร์ แบบรวมศูนย์   30,000            
4 พฒันาระบบขอ้มูลสหกรณ์ งวดท่ี 3 (งวดสุดทา้ย)   350,000          
5 พฒันาขอ้มูลสหกรณ์ผา่นระบบโทรศพัท ์(Mobile App.)   350,000          
6 พฒันาและติดตั้งระบบ ATM เพ่ือบริการสมาชิก   600,000           

3.5 4,100,000         
1 ปรับปรุงห้องส านกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัพะเยา 350,000          
2 ปรับปรุงห้องส านกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัทกัษิณ 350,000          
3 ปรับปรุงห้องส านกังานใหม่ สาขามหาวิทยาลยัมหาสารคาม 400,000          
4 ปรับปรุงส านกังานใหญ่ ท่ีประสานมิตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์ 3,000,000       

3.6 204,000,000     
1 ซ้ือท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมอาคาร เพ่ือการลงทุนของสหกรณ์ 200,000,000   

เน้ือท่ี 400-800 ตารางวา กรุงเทพมหานคร
2 ซ้ือท่ีดินสมาชิก (ท่ีถูกขายทอดตลาดและมีหน้ีต่อสหกรณ์) 4,000,000       

รวมทั้งหมด 326,620,480     

หมวดทีด่นิ

หมวดปรับปรุงอาคาร (ก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงส านักงาน)

ครุภณัฑ ์6 ส านกังาน

ซอฟแวร์
หมวดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ค่าลขิสิทธ์ิ และพัฒนาระบบ

หมวดประชาสัมพันธ์ (ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์)

งบประมาณรายจา่ย (ปัจจบุนั)
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แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด
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ข้อบังคับ 
สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 

พ.ศ. 2563 
--------------- 
หมวด 1 

ชื่อ ประเภท และทีต่ั้งส านักงาน 
ขอ้ 1. ชื่อ ประเภท และทีต่ั้งส านักงาน  

ชื่อ           สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั 
              ชื่อย่อ       สอ. มศว 
              ชื่อภาษาองักฤษ SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY THRIFT AND CREDIT  
                              CO-OPERATIVE LIMITED 
              ชื่อย่อ         SWUTCC 
              ประเภท     สหกรณอ์อมทรพัย ์
              ที่ตัง้ส  านกังาน   ส านกังานกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  
                                     เลขที่ 114   สขุมุวิท 23 ซอยประสานมิตร   

                                     แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
               ส านกังานสาขา มหาวิทยาลยับรูพา   จงัหวดัชลบรุี 
                                                  มหาวิทยาลยันเรศวร   จงัหวดัพิษณโุลก 
                                      มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
                                       มหาวิทยาลยัทกัษิณ   จงัหวดัสงขลา 
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
    มหาวิทยาลยัพะเยา   จงัหวดัพะเยา 

สหกรณอ์าจจดัตัง้ส  านกังานสาขาเพิ่มได ้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดย
แจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์  กรมสง่เสรมิสหกรณ ์   และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ  และใหด้ าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในการประชมุใหญ่คราวต่อไปดว้ย 
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ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณม์ีรูปลกัษณ ์ดงันี ้

    
ตราวงกลม เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 3.4 เซนติเมตร 
มีรูปมมุโคง้ทึบลอ้มรอบแปดโคง้ 
วงกลมถดัมาเป็นชื่อของ สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากดั โคง้ตามวงกลม  
ดา้นลา่งมีรูปสองมือประคอง 
พืน้ที่กึ่งกลางของวงกลม เป็นรูปตาราง มีเสน้ทึบสองเสน้ตดักนัเป็นมมุฉาก และมีกราฟหนึ่งเสน้โคง้ตดัขึน้ 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงคแ์ละอ านาจกระท าการ 

ขอ้ 2.  วัตถุประสงค ์  สหกรณน์ีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อสง่เสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธี
รว่มกนัด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชนด์ว้ยกนั ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) สง่เสรมิการช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 
(2) สง่เสรมิใหส้มาชิกออมทรพัย ์โดยช่วยใหส้ามารถสงวนสว่นแห่งรายไดข้องตนไวใ้นทางอัน

มั่นคง และไดร้บัประโยชนต์ามสมควร 
(3) จดัหาทนุและบรกิารสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีพของสมาชิก 
(4) รว่มมือกบัทางราชการ สนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ ์และสหกรณ์    

อ่ืน  เพื่อสง่เสรมิและปรบัปรุงกิจการของสหกรณ์ 
(5) ด าเนินกิจการอย่างอ่ืน บรรดาที่เก่ียวกบัหรือเนื่องในการจดัใหส้  าเรจ็ ตามวตัถุประสงค์

ของสหกรณ ์
(6) สง่เสรมิการเรียนรูแ้ละพฒันาคณุภาพชีวิตของสมาชิกและชมุชน 

ขอ้ 3.  อ านาจกระท าการ   เพื่อใหบ้รรลวุตัถุประสงคข์องสหกรณ ์ใหส้หกรณม์ีอ  านาจกระท าการ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) รบัฝากเงินจากสมาชิก  
(2) จดัหาทนุเพื่อด าเนินกิจการตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์
(3) ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
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(4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ ยืมเงิน 
(5) ซือ้หุ้นของธนาคารซึง่มีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ความชว่ยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซือ้หุ้นของชมุนมุสหกรณ์ 
(7) ซือ้หุ้นของสถาบนัซึง่ประกอบธุรกิจอนัท าให้เกิดความสะดวก หรือสง่เสริมความเจริญแก่ 

กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซือ้หลกัทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตัว๋สญัญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

(10)  ฝากหรือลงทนุอยา่งอ่ืนตามกฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์ 
             แหง่ชาตกิ าหนด 

(11)  ด าเนินการให้กู้ ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12)  ให้สวสัดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(13)  ให้ความชว่ยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14)  ขอรับความชว่ยเหลือทางวิชาการหากทางราชการ หนว่ยงานของตา่งประเทศ หรือบคุคล 
         อ่ืนใด 
(15) กระท าการตา่ง ๆ  ตามท่ีอนญุาตไว้ในกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม 

วตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วข้างต้น รวมถึงซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้  ยืม เชา่
หรือให้เชา่ เชา่ซือ้หรือให้เชา่ซือ้ โอนหรือรับโอน สิทธิการเชา่หรือสิทธิเชา่ซือ้ ขายหรือ
จ าหนา่ย จ านองหรือรับจ านอง จ าน าหรือรับจ าน า ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึง่ทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก   ตลอดจนด าเนินกิจการอ่ืน บรรดาท่ีเก่ียวกบั หรือเน่ืองในการจดัให้
ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ด้วย 

 
หมวด 3 

ทุน 
ข้อ 4.  ทุน   สหกรณ์อาจหาทนุเพ่ือด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก 
(3) กู้ ยืมเงินและรับเงินจากการออกตัว๋สญัญาใช้เงิน และตราสารการเงิน 
(4) สะสมทนุส ารองและทนุอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอดุหนนุหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้ 
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หุ้น 
ขอ้ 5.  การออกหุ้น   สหกรณอ์อกหุน้ไดโ้ดยไม่จ ากดัจ านวนหุน้ มีมลูค่าหุน้ละสิบบาท ผูเ้ป็น

สมาชิกเท่านัน้จึงจะถือหุน้ในสหกรณไ์ด ้
ขอ้ 6.  การถือหุ้น   สมาชิกทกุคนตอ้งสง่เงินค่าหุน้เป็นรายเดือนตัง้แต่เดือนแรกที่เขา้เป็นสมาชิก

ตามอตัราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก  หมายถึงเงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจาก

หน่วยงานเจา้สงักดั และหมายถึงบ านาญตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทาง
ราชการดว้ย 

ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือน ในอตัราที่สงูกว่าอตัราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของ สหกรณ ์  
หรือจะขอซือ้หุน้เพิ่มขึน้อีกเมื่อใดก็ย่อมท าได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
             อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งๆ จะถือหุน้ในสหกรณเ์กินกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ทัง้หมดไม่ได ้

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได ้
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง สหกรณม์ีสิทธิน าเงินตามมลูค่าหุน้ที่สมาชิกมีอยู่มาหกักลบ
ลบหนีท้ี่สมาชิกผกูพนัตอ้งช าระหนีแ้ก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณม์ีฐานะเป็นเจา้หนีบ้รุิมสิทธิพิเศษเหนือเงิน
ค่าหุน้นัน้ 
     ขอ้ 7.  การช าระค่าหุ้นรายเดือน   การสง่เงินค่าหุน้รายเดือนนัน้ใหส้ง่โดยวิธีหกัจากเงินไดร้าย
เดือนของสมาชิกในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือนนัน้ ๆ ทกุเดือน 

เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิก 
นัน้ตกอยู่ในพฤติการณอ์นัท าใหไ้ม่สามารถช าระค่าหุน้รายเดือนได ้โดยมิใช่เกิดขึน้ดว้ยเจตนาอนัไม่สจุรติ
ของตน  คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตใหส้มาชิกนั้นมิตอ้งช าระค่าหุน้รายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้ 

ขอ้ 8.  การงดช าระค่าหุ้นรายเดือน   สมาชิกที่ไดช้  าระค่าหุน้รายเดือน ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ย
ยี่สิบเดือนแลว้ และไม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนั หรือมีหนีส้ินต่อสหกรณไ์ม่เกินรอ้ย
ละ 90 ของทนุเรือนหุน้ที่สะสมอยู่   จะงดช าระค่าหุน้รายเดือนหรือลดจ านวนการช าระค่าหุน้รายเดือนลงก็
ได ้  โดยแจง้ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 9.  การแจ้งยอดจ านวนหุ้น   สหกรณจ์ะแจง้ยอดจ านวนหุน้ที่สมาชิกถือ ใหส้มาชิกแต่ละคน
ทราบทุกสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์
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หมวด 4 

การด าเนินงาน 
 ขอ้ 10.  การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ์  การลงลายมือชื่อเพื่อใหม้ีผลผกูพนัสหกรณ ์เวน้แต่จะ
ก าหนดไวเ้ป็นพิเศษตามขอ้บงัคบันี ้ใหป้ฏิบติัดงันี ้

(1) หนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม ตลอดจนการเบิกหรือรบัเงินกู ้การจ านองซึ่งสหกรณเ์ป็นผู้
จ  านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะตอ้งลงลายมือชื่อไม่นอ้ยกว่าสองคน 
จากกรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย และหรือผูจ้ดัการ และหรือผูท้ี่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย  

(2) การรบัฝากเงิน ใบรบัเงินและเอกสารทัง้ปวง นอกจากที่กล่าวไวใ้น (1) ขา้งบนนีจ้ะตอ้งลงลายมือ
ชื่อของกรรมการผูไ้ดร้บัมอบหมาย หรือผูจ้ดัการ หรือผูไ้ดร้บัมอบหมายคนใดคนหนึ่ง 
อนึ่ง ในหนงัสือกูย้ืมซึ่งสหกรณเ์ป็นผูกู้ย้ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรบัเงิน ตั๋วสญัญาใชเ้งินและตราสาร

การเงินของสหกรณน์ัน้ ตอ้งประทบัตราของสหกรณเ์ป็นส าคญัดว้ยทุกราย 
 

การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน 
     ขอ้ 11.  วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกัน   ที่ประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนั
ส าหรบัปีหนึ่งๆ   ไวต้ามที่จ  าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน   วงเงินซึ่งก าหนดดงัว่านีต้อ้งไดร้บัความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
             ถา้ที่ประชมุใหญ่ยงัมิไดก้ าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณย์งัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืม 
ส าหรบัปีใดก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้ืมส าหรบัปีก่อนไปพลาง 
     ขอ้ 12.  การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกัน   สหกรณอ์าจกูย้ืมเงิน หรือออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน หรือ
ตราสารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรบัใชเ้ป็นทนุด าเนินงานตามวตัถุประสงคไ์ด ้ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควร ทัง้นี ้จะตอ้งอยู่ภายในวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนัประจ าปีตามขอ้ 11 

 
การรับฝากเงนิ 

     ขอ้ 13.  การรับฝากเงนิ   สหกรณอ์าจรบัฝากเงินประเภทออมทรพัย ์หรือฝากประจ า จากสมาชิก
ไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์

ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝาก ดอกเบีย้ การถอนเงินฝาก และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรพัยห์รือเงินฝากประจ านัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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การใหเ้งินกู้ 
     ขอ้ 14.  การให้เงินกู้   เงินกูน้ัน้อาจใหไ้ดแ้ก่ 

(1) สมาชิกของสหกรณ ์
(2) สหกรณอ่ื์น 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยั ใหเ้งินกูไ้ดต้าม
ขอ้บงัคบันีแ้ละตามระเบียบของสหกรณ ์
            ขอ้ก าหนดต่าง ๆ เก่ียวกบัหลกัเกณฑก์ารพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกู ้หลกัประกนัส าหรบัเงินกู ้ล  าดบั
แห่งการใหเ้งินกู ้เงินงวดช าระหนีส้  าหรบัเงินกู ้และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกนัน้ ให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
             การใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณอ่ื์นนัน้   คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาใหกู้ไ้ดต่้อเมื่อ สหกรณม์ี
เงินทนุเหลือจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกแลว้ 
             สมาชิก หรือสหกรณอ่ื์น  ซึ่งประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณน์ี ้ตอ้งเสนอค าขอกูเ้งิน ตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้ 
     ขอ้ 15.  ความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้   เงินกูซ้ึ่งใหแ้ก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะใหไ้ดแ้ต่เฉพาะ
เพื่อการอนัจ าเป็น หรือมีประโยชนต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
             ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสอดส่อง และกวดขนัการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหต้รงตามความมุ่ง
หมายที่ใหเ้งินกูน้ัน้ 
     ขอ้ 16.  ประเภทและจ ากัดแห่งเงนิกู้   สหกรณอ์าจใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกไดต้าม ประเภทและจ ากดั
ดงัต่อไปนี ้

(1) เงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉิน  ในกรณีที่สมาชิกมีเหตฉุุกเฉินหรือเหตอุนัจ าเป็นรีบด่วน  และมีความ
ประสงคข์อกูเ้งิน คณะกรรมการด าเนินการอาจใหเ้งินกูเ้พื่อเหตนุัน้ไดต้ามระเบียบของ 
สหกรณ ์

(2) เงินกูส้ามญั ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงคข์อกูเ้งินส าหรบัใชจ้่าย เพื่อการอนัจ าเป็น 
หรือมีประโยชนต่์าง ๆ คณะกรรมการด าเนินการ อาจพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิก
นัน้ ไดต้ามระเบียบของ สหกรณ ์

(3) เงินกูพ้ิเศษ เมื่อสหกรณม์ีฐานะการเงินพอที่จะช่วยเหลือใหเ้งินกูเ้พื่อส่งเสรมิฐานะความ
มั่นคง คณุภาพชีวิต  หรือสง่เสรมิการประกอบอาชีพแก่สมาชิกได ้ โดยจ านวนเงินเกินกว่า
จ ากดัที่สมาชิกนัน้อาจกูเ้งินสามญัตามที่กล่าวใน (2) ขา้งบนนีไ้ด ้ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกไดต้ามระเบียบของสหกรณ ์

     ขอ้ 17.  ให้สหกรณเ์รียกดอกเบีย้เงนิกู้ในอัตราดังต่อไปนี ้
(1) เงินกูท้กุประเภทที่ใหแ้ก่สมาชิกใหก้ าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
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(2) เงินกูซ้ึ่งใหแ้ก่สหกรณอ่ื์น  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
     ขอ้ 18.  การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตรวจ
ตราควบคมุใหเ้งินกูท้กุราย   มีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์และเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง   ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ข     ใหคื้นดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
             ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้ใหถื้อว่าเงินกูไ้ม่ว่าประเภทใด ๆ   เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดย
สิน้เชิงพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาที่ใหไ้ว ้ และใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 

(1) เมื่อสมาชิกผูกู้อ้อกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผูกู้น้  าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง และผูกู้ม้ิได้

จดัการแกไ้ขใหคื้นดี  ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อคา้งสง่เงินงวดช าระหนี ้ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิด

นดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราวส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  
             ในกรณีที่ผูค้  า้ประกนัจะตอ้งรบัผิดช าระหนีแ้ทนผูกู้ต้ามที่กลา่วในวรรคก่อน และไม่สามารถช าระ
หนีน้ัน้โดยสิน้เชิงได ้เมื่อผูค้  า้ประกนัรอ้งขอ  คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัใหผู้ค้  า้ประกนัช าระเป็น
งวดรายเดือนจนครบจ านวน ตามที่ผูกู้ไ้ดท้  าหนงัสือกูใ้หไ้วต่้อสหกรณก์็ได ้
     ขอ้ 19.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค า้ประกัน   ผูกู้ห้รือผูค้  า้ประกนั ตอ้งรบัผกูพนัว่า ถา้ตน
ประสงคจ์ะขอ โอนหรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 33 (3)   จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือ และจดัการช าระหนีส้ินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสียก่อน เวน้แต่กรณีที่ยงัคงเป็นสมาชิก   
อยู่ตามขอ้ 44 

 
การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ ์

     ขอ้ 20.  การฝากหรือลงทุนเงนิของสหกรณ ์  เงินของสหกรณน์ัน้ สหกรณอ์าจฝากหรือลงทนุได ้
ตามที่ก าหนดไวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์  ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์  โดยใหค้ านึงถึงความมั่นคง
และประโยชนส์งูสดุที่สหกรณห์รือสมาชิกจะไดร้บั 
 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ ์
     ขอ้ 21.  การบัญชีของสหกรณ ์  ใหส้หกรณจ์ดัใหม้ีการท าบญัชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณก์ าหนด และเก็บรกัษาบญัชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท้ี่ส  านกังานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
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 ใหบ้นัทกึรายการในบญัชีเก่ียวกบักระแสเงินสดของสหกรณใ์นวนัที่เกิดเหตนุัน้ ส าหรบัเหตอ่ืุนที่ไม่
เก่ียวกบักระแสเงินสดใหบ้นัทกึรายการในสมดุบญัชีภายในสามวนันบัแต่วนัที่มีเหตอุนัจะตอ้งบนัทกึ
รายการนัน้และการลงบญัชีตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีที่สมบรูณโ์ดยครบถว้น 
 ใหส้หกรณจ์ดัท างบการเงินอย่างนอ้ยครัง้หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอนัจดัว่าเป็นรอบปีทางบญัชี
ของสหกรณ ์ซึ่งตอ้งมีรายการแสดง สินทรพัย ์หนีส้ิน และทนุของสหกรณ ์กบัทัง้บัญชีก าไรขาดทนุตามแบบ
ที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณใ์หส้ิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม ของทกุปี 
     ขอ้ 22.  การท างบการเงนิเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ   เมื่อสิน้ปีทางบญัชีทกุปี ใหส้หกรณ์
จดัท างบการเงิน รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ ดงัที่เป็นอยู่ในวนัสิน้ปีทางบญัชีนัน้ ตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณก์ าหนดเพื่อใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบ 
     ขอ้ 23.  การเสนองบการเงินต่อทีป่ระชุมใหญ่   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน 
ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ต่อที่ประชมุใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนั
นบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชี 

การเสนองบการเงิน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี  แสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณต่์อที่ประชมุใหญ่ดว้ย 
          ใหส้หกรณส์ง่ส าเนางบการเงินที่เสนอต่อที่ประชมุใหญ่นัน้ไปยงัสมาชิกทกุคน  และใหเ้ปิดเผยไว ้ณ 
ส านกังานของสหกรณก์่อนวนัประชมุใหญ่ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั 
          ใหส้หกรณส์ง่ส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณก์บังบการเงิน ไปยงันาย
ทะเบียนสหกรณภ์ายในสามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชมุใหญ่ 

อนึ่ง  ใหเ้ก็บรกัษารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ ์กบังบการเงินไวท้ี่
ส  านกังานของสหกรณเ์พื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้
 

ก าไรสุทธิประจ าปี 
     ขอ้ 24.  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   เมื่อสิน้ปีทางบญัชีและไดปิ้ดบญัชีตามมาตรฐานการ
บญัชีที่รบัรองโดยทั่วไปแลว้   ปรากฏว่าสหกรณม์ีก าไรสทุธิ ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของก าไรสทุธิ   และเป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยตามอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
             ก าไรสทุธิประจ าปีที่เหลือจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้   ที่ประชมุใหญ่อาจจะจดัสรร
ได ้ดงัต่อไปนี ้

(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิก  ในอตัราไม่เกินอตัราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแห่ง   
ค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดใหต้ามส่วนแห่งระยะเวลา    
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อนึง่  ถ้าสหกรณ์ถอนทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4)  ออกจา่ยเป็นเงิน    
ปันผลส าหรับปีใดด้วยจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจ่ายส าหรับปีนัน้ก็ต้องไมเ่กินอตัรา
ดงักลา่วมาแล้ว 

ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ค านวณเงินปันผลเป็นรายวนัตัง้แตว่นัท่ี 
สมาชิก ช าระตอ่สหกรณ์ หากสมาชิกสง่ช าระผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกเวลาท าการ
หรือในวนัหยดุท าการ สหกรณ์จะค านวณเงินปันผลในวนัท าการถดัไปหรือวนัวนัแรกของ
การเปิดท าการ 

(2) เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามสว่นจ านวนรวมแหง่ดอกเบีย้เงินกู้  ซึง่สมาชิกนัน้ ได้สง่
แก่สหกรณ์ในระหวา่งปี   แตส่มาชิกท่ีผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่วา่ต้นเงินหรือ
ดอกเบีย้ในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีนัน้ 

(3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการ ผู้จดัการ เจ้าหน้าท่ีอ่ืน และลกูจ้างของสหกรณ์ ไมเ่กินร้อยละ
สิบของก าไรสทุธิ 

(4) เป็นทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   ไมเ่กินร้อยละสองแหง่ทนุเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ี
มีอยูใ่นวนัสิน้ปีนัน้ จนกวา่จะมีจ านวนถึงร้อยละแปดแหง่ทนุเรือนหุ้นดงักล่าว ทนุรักษา
ระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนได้โดยมตแิหง่ท่ีประชมุใหญ่   เพ่ือจา่ยเป็นเงินปันผลตาม
หุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสทุธิ  ทนุสาธารณประโยชน์นี ้ให้ 
สหกรณ์สะสมไว้ส าหรับใช้จา่ยเพ่ือการศกึษาโดยทัว่ไป หรือเพ่ือการศกึษาอบรมทาง 
สหกรณ์ หรือสาธารณประโยชน์ หรือการกศุลตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  

(6) เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้ส านกังานหรือกองทนุตา่ง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงให้แก่สหกรณ์   
ไมเ่กินร้อยละสิบของก าไรสทุธิ 

(7) ก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลืออยู ่(ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
 

ทุนส ำรอง 
ข้อ 25.  ที่มำแห่งทุนส ำรอง   นอกจากจดัสรรก าไรสทุธิตามข้อ 24 แล้ว บรรดาเงินอดุหนนุหรือ

ทรัพย์สินท่ีมีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้ระบวุา่ให้ใช้เพ่ือการใดโดยเฉพาะ ก็ให้สมทบเป็นทนุส ารอง
ทัง้สิน้ 

อนึง่  จ านวนเงินซึง่สหกรณ์พงึจา่ยแก่บคุคลใดก็ตาม  ถ้าไมมี่การเรียกร้องจนพ้นก าหนดอายคุวาม 
ก็ให้สมทบจ านวนเงินนัน้เป็นทนุส ารอง 
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             ก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท้ี่ประชมุใหญ่ จดัสรร
ตาม ขอ้ 23 หากที่ประชมุใหญ่พิจารณาแลว้   เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลงก็
ดี   ยอดเงินจ านวนดงักล่าว ใหส้มทบเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 
     ขอ้ 26.  สภาพแห่งทุนส ารอง   ทนุส ารองย่อมเป็นของสหกรณโ์ดยสว่นรวม สมาชิกจะแบ่งปันกนั
ไม่ได ้  หรือจะเรียกรอ้งแมส้ว่นใดสว่นหนึ่งก็ไม่ได ้  ทนุส ารองนีจ้ะถอนไดก้็แต่เพื่อชดเชยการขาดทนุอนั
หากบงัเกิดขึน้เท่านัน้ 
 

ทะเบียน บัญชี และเอกสารอื่น ๆ 
     ขอ้ 27.  ทะเบียน และบัญชี   ใหส้หกรณม์ีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุน้ และทะเบียนอ่ืน ๆ 
ตลอดจนสมดุรายงานการประชมุและบญัชี ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนดและตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรใหม้ีขึน้  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุน้ ใหส้หกรณแ์จง้การเปลี่ยนแปลง
ต่อ  นายทะเบียนสหกรณภ์ายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
             สมาชิกอาจขอตรวจดเูอกสารดงักลา่วในวรรคก่อนได ้ณ ส านกังานของสหกรณ ์ในระหว่างเวลา
ท างาน  แต่จะดบูญัชีหรือทะเบียนเก่ียวกบัเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินกูข้องสมาชิกรายอ่ืนไม่ได ้ นอกจาก
จะไดร้บัความยินยอมเป็นหนงัสือของสมาชิกนัน้ และไดร้บัอนญุาตจากผูจ้ดัการก่อน 
     ขอ้ 28.  กฎหมายและข้อบังคบั   ใหส้หกรณจ์ดัใหม้ีพระราชบญัญัติสหกรณ ์และกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบญัญัติสหกรณ ์  ซึ่งคงใชอ้ยู่ กบัขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณน์ีไ้ว ้  ณ 
ส านกังานของสหกรณ ์สมาชิกและผูส้นใจอาจขอตรวจดไูด ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 
 

การตรวจสอบบัญชีและการตรวจตราควบคมุ 
     ขอ้ 29.  การตรวจสอบบัญชี   บญัชีของสหกรณน์ัน้ ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละครัง้ 
โดยผูส้อบบญัชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตัง้ 
     ขอ้ 30.  การตรวจตราควบคุม   นายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียนสหกรณ ์  ผูต้รวจการ 
สหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย  มีอ านาจออกค าสั่ง
เป็นหนงัสือใหค้ณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ผูจ้ดัการ พนกังาน และ
สมาชิกของสหกรณ ์   มาชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์  หรือใหส้ง่เอกสารเก่ียวกบัการ
ด าเนินงาน หรือรายงานการประชมุได ้ทัง้อาจเรียกและเขา้รว่มประชมุใหญ่  หรือประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ตลอดจนตรวจสอบสรรพสมดุบญัชี ทะเบียน เอกสาร และ
ใบส าคญัต่าง ๆ ของสหกรณไ์ด ้
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             ทัง้นี ้ ใหผู้ซ้ึ่งเก่ียวขอ้งตามความในวรรคแรก อ านวยความสะดวกและชีแ้จงขอ้ความในเรื่อง
เก่ียวกบักิจการของสหกรณใ์หท้ราบตามความประสงค ์
     ขอ้ 31.  การส่งรายการหรือรายงาน   ใหส้หกรณส์ง่รายการหรือรายงานเก่ียวกบักิจการของ 
สหกรณ ์ต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนัน้ก าหนด 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

     ขอ้ 32.  สมาชิก   สมาชิกสหกรณน์ีคื้อ 
(1) ผูล้งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ ์และผูท้ี่มีชื่ออยู่ในบญัชีรายชื่อซึ่งจะเป็นสมาชิกของ 

สหกรณ ์
(2) ผูไ้ดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

ขอ้ 33.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลนุิติภาวะ 
(3) เป็นขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า หรือพนักงาน หรือเจา้หนา้ที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน   สงักดั

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยันเรศวร   มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัทกัษิณ มหาวิทยาลยัพะเยา หรือผูจ้ดัการ เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
หรือลกูจา้งประจ าของสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ จ ากัด 

(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและลกัษณะนิสยัดี 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น ซึ่งมีวัตถปุระสงคใ์นการใหกู้ย้ืมเงิน 

     ขอ้ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัขอ้ 32 รวมทัง้สมาชิก สหกรณ์
ออมทรพัยอ่ื์นซึ่งประสงคจ์ะขอเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้ 38 ตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ ์ตามแบบที่ก าหนดไว ้
โดยตอ้งมีสมาชิก 2 คน เป็นผูร้บัรอง 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา ปรากฏว่าผูส้มคัรมีคณุสมบติัถกูตอ้ง 
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33   ทัง้เห็นเป็นการสมควรแลว้ ก็ใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกได ้แลว้เสนอเรื่องการรบั
สมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 
             ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรบัผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกดว้ยเหตใุด ๆ เมื่อผูส้มคัร  รอ้งขอ  ก็
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชมุใหญ่เพื่อวินิจฉยัชีข้าด  มติแห่งที่ประชมุใหญ่ใหร้บัเขา้
เป็นสมาชิกในกรณีดงัว่านี ้ ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชมุ 
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     ขอ้ 35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใหแ้ก่
สหกรณค์นละหนึ่งรอ้ยบาท และคนละสองรอ้ยบาทส าหรบัสมาชิกที่โอนมาจากสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น   
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อเป็นรายไดข้องสหกรณจ์ะเรียกคืนไม่ได ้
     ขอ้ 36.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิก   ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้   และช าระค่าหุน้ตามขอ้บงัคบัของสหกรณใ์หเ้สรจ็ภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   เมื่อไดป้ฏิบติัดงันีแ้ลว้จึงจะถือว่าไดส้ิทธิในฐานะสมาชิก 
             สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณท์กุประการ 
     ขอ้  37.  สมาชิกย้ายสังกัด   สมาชิกที่ยา้ย หรือโอนไปรบัราชการในสงักดัอ่ืน และประสงคจ์ะ
สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสหกรณอ์อมทรพัย ์ซึ่งตัง้ขึน้ในสงักดันั้น  หากสหกรณน์ัน้มีขอ้บงัคบัใหร้บัเขา้เป็น
สมาชิกได ้และคณะกรรมการด าเนินการไดม้ีมติใหร้บัเขา้เป็นสมาชิกแลว้ ถา้สมาชิกนัน้มีความประสงคจ์ะ
ใหโ้อนเงินค่าหุน้ และเงินกูท้ี่ตนมีอยู่ในสหกรณน์ีไ้ปยงัสหกรณท์ี่ตนไดไ้ปเขา้เป็นสมาชิกใหม่   สหกรณก์็จะ
จดัการโอนเงินค่าหุน้ เงินกู ้ และเงินฝาก (ถา้มี)   ที่สมาชิกนัน้มีอยู่ต่อสหกรณใ์หต้ามวิธีการท่ีไดก้ าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ ์

ขอ้ 38.  การรับสมาชิกสหกรณอ์ื่น   สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์น ซึ่งยา้ยหรือโอนมารบัราชการ
ในสงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลยับรูพา  มหาวิทยาลยันเรศวร  มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  มหาวิทยาลยัพะเยา หรือสว่นราชการของมหาวิทยาลยัดงักลา่ว
ขา้งตน้ ซึ่งไดร้บัการยกฐานะเป็นสว่นราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นดว้ย  หากประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ก็ใหย้ื่นใบสมคัรถึงสหกรณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 34   และจะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้ 36   ตัง้แต่
วนัที่ไดล้งลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  กบัไดช้ าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และสหกรณท์ี่ตนเป็นสมาชิกอยู่
เดิมไดโ้อนเงินค่าหุน้ใหส้หกรณน์ีแ้ลว้ 
             การรบัโอนเงินค่าหุน้และการปฏิบติัเก่ียวกบัหนีส้ินที่มีอยู่ในสหกรณเ์ดิมนัน้  ใหเ้ป็นไป 
ตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์
     ขอ้ 39.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล   สญัชาติ   สถานภาพการสมรส   และที่อยู่ของสมาชิก   
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ชื่อ ชื่อสกลุ สญัชาติ สถานภาพการสมรส และที่อยู่   ตอ้งแจง้ให้
สหกรณท์ราบภายในสิบหา้วนั นบัแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
     ขอ้ 40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์  สมาชิกจะท าเป็นหนงัสือตัง้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน   
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชนซ์ึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ ในเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณถื์อไวก้็ได ้หนงัสือตั้ง
ผูร้บัโอนประโยชนด์งัว่านี ้  ตอ้งท าตามลกัษณะพินัยกรรมแบบธรรมดา   หรือแบบเอกสารเขียนเองทัง้ฉบบั 
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             ถา้สมาชิกประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดท้ าไวแ้ลว้ ก็ตอ้งท า
เป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้
             เมื่อสมาชิกตาย  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้  เงินรบัฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และดอกเบีย้ บรรดาที่
สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ัง้ไว ้หรือถา้มิไดต้ัง้ไว ้ ก็คืนใหแ้ก่บุคคลที่ไดน้ า
หลกัฐานมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินจ านวนดงักล่าว
นัน้  ทัง้นี ้ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 46 วรรคแรก และขอ้ 47 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
     ขอ้ 41.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ ดงัต่อไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) วิกลจรติ 
(4) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ถกูออกจากราชการ   หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3)  โดยมีความผิด 
(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์

     ขอ้ 42.  การลาออกจากสหกรณ ์  สมาชิกผูไ้ม่มีหนีส้ินอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  า้
ประกนั อาจลาออกจากสหกรณไ์ด ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการ   ไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั และอนญุาตแลว้   จึงให้
ถือว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
             คณะกรรมการด าเนินการ อาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
สอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ใหถื้อว่าออกจากสหกรณต์ามความในวรรค
ก่อนได ้แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุคราวถดัไปทราบดว้ย 
     ขอ้ 43.  การให้ออกจากสหกรณ ์  สมาชิกอาจถกูใหอ้อกจากสหกรณเ์พราะเหตอุย่างใดอย่าง
หนึ่ง   ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้ครัง้แรก
ตามขอ้ 36 

(2) ขาดสง่เงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนั  หรือขาดสง่รวมถึงหกงวด  ทัง้นี ้ โดยมิไดร้บั
อนญุาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(4) ไม่จดัการแกไ้ขหลกัประกนัส าหรบัเงินกู ้ ที่เกิดบกพรอ่งใหคื้นดีภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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(5) คา้งสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั
การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราว  ส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  

(6) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ
ความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  า้ประกนั หรือเมื่อมีความผกูพนัในหนีส้ิน
ต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 

(7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรือระเบียบ  หรือมติของสหกรณ ์ หรือประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุ
ใหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยส์จุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อสหกรณ ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตใุด ๆ   ดงักลา่วขา้งตน้
นี ้  และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่
อยู่ในที่ประชมุ  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ ์
             สมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์ มีสิทธิยื่นอทุธรณต่์อที่ประชมุใหญ่  ค าวินิจฉยัของที่ประชมุใหญ่
ใหเ้ป็นสิน้สดุ 
     ขอ้ 44.  การจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกและการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่   ในกรณีที่
สมาชิกออกจากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการจ าหน่ายชื่อสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก   แลว้เสนอเรื่องสมาชิกออกใหท้ี่ประชมุใหญ่สามญัคราวถดัไปทราบ 

ขอ้ 45.  สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าโดยไม่มีความผิด   
สมาชิกที่โอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดยไม่มีความผิด เวน้แต่ออก
เพราะตาย หรือวิกลจริต หรือตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย ถา้มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี ใหห้มด
สภาพการเป็นสมาชิก ในกรณีที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ 10 ปีขึน้ไป ถา้มิไดล้าออกจากสหกรณด์ว้ย ก็ให้
ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่   สมาชิกเช่นว่านั้น   อาจไดร้บัเงินกูจ้ากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบว่าดว้ยเงินกูข้อง
สหกรณท์ี่ใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจบุนั 
     ขอ้ 46.  การจ่ายคืนจ านวนเงนิของสมาชิกทีข่าดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตตุาม ขอ้ 41(1), (2), (3), (5), (6) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนคา้งจ่าย  บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ ์คืนใหแ้ก่ผูม้ีสิทธิไดร้บั โดยเฉพาะค่าหุน้นัน้ ผูม้ีสิทธิไดร้บั
จะเรียกใหส้หกรณจ์่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ หรือจะเรียกใหจ้่าย
คืนหลงัจากวนัสิน้ปีที่ออก    โดยไดร้บัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย   ในเมื่อที่ประชมุ
ใหญ่ไดม้ีมติใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดส้ดุแต่จะเลือก   สว่นเงินฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์
จะจ่ายคืนใหต้ามขอ้ก าหนดว่าดว้ยการรบัฝากเงินในขอ้บงัคบันีแ้ละในระเบียบของสหกรณ ์
             ถา้ในปีใด  จ านวนค่าหุน้ที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิกขาดสมาชิกภาพจะเกินรอ้ยละสิบแห่งทนุเรือน
หุน้ของสหกรณ ์ ตามที่มีอยู่ในวนัตน้ปีทางบญัชีนัน้   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจใหร้อการจ่ายคืน
ค่าหุน้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนัน้ไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่    แต่เฉพาะสมาชิกที่
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ขาดจากสมาชิกภาพ  เนื่องจากตนไดโ้อน หรือยา้ย หรือออกจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้ 33(3) โดย
ไม่มีความผิดนัน้ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
             ในกรณีที่สมาชิกขาดสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 41(4) สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงินรบัฝาก เงิน
ปันผล และเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหต้ามกฎหมาย
ลม้ละลาย 
 ในกรณีสหกรณข์าดทนุสะสมหรือมีแนวโนม้จะขาดทนุสะสม ใหช้ะลอการจ่ายคืนค่าหุน้แก่สมาชิก
ที่พน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบญัชีประจ าปี และใหค้ านวณเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ที่จะ
จ่ายคืนแก่สมาชิก โดยน าทนุเรือนหุน้ทัง้หมดหกัดว้ยขาดทนุสะสมคงเหลือและหนีส้ินทัง้สิน้ แลว้น ามา
เฉลี่ยโดยใชจ้ านวนหุน้ทัง้สิน้เป็นฐานในการค านวณ 
 เมื่อสหกรณม์ีการค านวณมลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้แลว้ ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณต์อ้งค านวณ
มลูค่าเงินค่าหุน้จ่ายคืนต่อหุน้ใหเ้ป็นปัจจบุนัทุกปี และมลูค่าดงักลา่วจะตอ้งไม่สงูกว่ามลูค่าต่อหุน้ที่ก าหนด
ไวใ้นขอ้ 5 จนกว่าสหกรณไ์ม่มียอดขาดทนุสะสม 
 
     ขอ้ 47.  การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ดงักลา่ว ในขอ้ 45 นัน้ สหกรณม์ีอ  านาจหกัจ านวนเงินซึ่งสมาชิกตอ้งรบัผิดต่อสหกรณอ์อกก่อน 
 

ความรับผิดเพ่ือหนีส้ินของสหกรณ ์
     ขอ้ 48.  ความรับผิดของสมาชิก   สมาชิกตอ้งรบัผิดเพื่อหนีส้ินของสหกรณจ์ ากดัเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุน้ที่ยงัสง่ใชไ้ม่ครบมลูค่าหุน้ที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ขอ้ 49.  สมาชิกสมทบ   สหกรณอ์าจรบัสมาชิกสมทบไดต้ามที่เห็นสมควร โดยตอ้งสมคัรเขา้เป็น
สมาชิกสมทบดว้ยความสมคัรใจ และมีความประสงคจ์ะใชบ้รกิารต่าง ๆ ของสหกรณเ์ป็นการประจ า 

ขอ้ 50.  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ   
1. สมาชิกสมทบตอ้งมีคณุสมบติัขอ้ใดขอ้หนึ่ง ดงันี ้

(1) คู่สมรส หรือบตุรของสมาชิกที่บรรลนุิติภาวะแลว้ 
(2) ลกูจา้งหรือพนกังานชั่วคราว สงักดัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยั

บรูพา มหาวิทยาลยันเรศวร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัทกัษิณ และ
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2. สมาชิกสมทบตาม 1 (1) และ (2) ตอ้งมีคณุสมบติัเพิ่มเติม ดงันี ้
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(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ ์
(2) เป็นผูม้ีความประพฤติและลกัษณะนิสยัดี 
(3) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ ์

ขอ้ 51.  การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ   ผูป้ระสงคส์มัครเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี ้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่ อ
คณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้มัครมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามที่ก าหนดในขอ้ 50 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้ รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู ้สมัครได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุน้ตามขอ้ 52 และ 53 เมื่อสมาชิกสมทบได้
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดแลว้ จึงจะถือว่าไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ขอ้ 52.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ใน
วนัที่ย่ืนใบสมคัรเป็นสมาชิกสมทบคนละ 100 บาท ถา้ลาออกจากสมาชิกสมทบแลว้จะสมคัรใหม่อีกไม่ได ้  
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นีใ้หถื้อว่าเป็นรายไดข้องสหกรณ ์จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่ว่าดว้ยกรณีใด ๆ 

 ขอ้ 53.  การถือหุ้น   สมาชิกสมทบตอ้งถือหุน้ครัง้แรก 200 บาท และเพิ่มหุน้เป็นครัง้คราวได ้โดย
ไม่ตอ้งสง่หุน้รายเดือน และมีหุน้รวมกนัไดไ้ม่เกินสองแสนบาท    

ขอ้ 54.  สิทธิของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบ ตาม ขอ้ 50.1 ไม่มีสิทธิและอาจไดส้ิทธิในเรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่มีสิทธิ ในการนับชื่อเขา้เป็นองคป์ระชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ หรือ
เป็นกรรมการด าเนินการ 

(2) ไม่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ที่ให้แก่สมาชิก เว้นแต่จะมีการ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 

(3) มีสิทธิฝากเงินไดท้กุประเภท ประเภทละ 1 บญัชี 
(4) มีสิทธิไดร้บัเงินกูจ้ากสหกรณ ์แต่ไม่เกินรอ้ยละ 80 ของมลูค่าหุน้และหรือเงินฝาก

ที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในเวลานัน้  
ขอ้ 55.  การขาดจากสมาชิกภาพ   สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 

ดงัต่อไปนี ้
(1) ขาดคณุสมบติัของสมาชิกสมทบ 
(2) ตาย 
(3) ลาออกจากสหกรณ ์
(4) วิกลจรติ 
(5) ตอ้งค าพิพากษาใหล้ม้ละลาย 
(6) ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์



104 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

 

17 
 

 

ขอ้ 56.  การลาออกจากสหกรณ ์  สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณไ์ด ้โดยแสดงความ 
จ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการและเมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็น
ว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบัและอนญุาตแลว้จึงใหถื้อว่าออกจากสหกรณไ์ด ้
 ขอ้ 57.  การให้ออกจากสหกรณ์   สมาชิกสมทบอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี ้

(1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หรือไม่ถือหุน้ครัง้
แรกตามขอ้ 53 

(2) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
(3) คา้งสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดั

การสง่เงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถึงสามคราว  ส าหรบัเงินกูร้ายหนึ่งๆ  
(4) ไม่ใหข้อ้ความจรงิเก่ียวกบัหนีส้ินของตนแก่สหกรณ ์เมื่อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อ

ความผกูพนัในหนีส้ินต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้
(5) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั  หรือระเบียบ  หรือมตขิองสหกรณ ์ หรือประพฤติการใด ๆ  อนัเป็นเหตุ

ใหเ้ห็นว่าไม่ซื่อสตัยส์จุริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าใหเ้สื่อมเสียต่อสหกรณ ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตใุด ๆ   ดงักลา่วขา้งตน้
นี ้  และไดล้งมติใหส้มาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนกรรมการด าเนินการที่
อยู่ในที่ประชมุ  ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

ขอ้ 58.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และทีอ่ยู่   สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง   
ในเรื่อง ชื่อ สญัชาติ และที่อยู่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณท์ราบภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ขอ้ 59.  การตั้งผู้รับประโยชน์   สมาชิกสมทบจะท าเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
เพื่อใหเ้ป็นผูร้บัโอนประโยชนซ์ึ่งตนมีอยู่ในสหกรณใ์นเมื่อตนตายนัน้ มอบใหส้หกรณ์ถือไว ้หนงัสือตัง้ผูร้บั
โอนประโยชนด์งัว่านีต้อ้งท าตามลกัษณะพินยักรรม 
 ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตัง้ผูร้บัโอนประโยชน์ที่ไดท้ าไวแ้ลว้ ก็
ตอ้งท าเป็นหนงัสือตามลกัษณะดงักลา่วในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณถื์อไว ้
 เมื่อสมาชิกสมทบตาย ผูร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคก่อนตอ้งน าเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่
แสดงตนและการตายของสมาชิกสมทบนัน้ใหส้หกรณท์ราบ และสหกรณจ์ะจ่ายเงินค่าหุน้ เงินรบัฝาก เงิน
ปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนห์รือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบผูต้ายมีอยู่ในสหกรณใ์หแ้ก่
ผูร้บัโอนประโยชนท์ี่ไดต้ั้งไว ้หรือถ้ามิไดต้ั้งไว ้สหกรณ์จะมอบใหแ้ก่ผูจ้ัดการมรดกที่ไดน้ าหลักฐานตาม
ค าสั่งศาลมาแสดงใหเ้ป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการ ทัง้นี ้ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 60 วรรคแรก และ 
ขอ้ 61 
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 ใหผู้ร้บัโอนประโยชนต์ามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชนต่์อสหกรณภ์ายในก าหนด
หนึ่งปีนบัแต่วนัที่สมาชิกสมทบตายหรือไดร้บัแจง้จากสหกรณ์ โดยใหแ้นบส าเนามรณะบตัรที่ทางราชการ
ออกใหแ้สดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาดว้ย เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนมุติัแลว้ สหกรณจ์ะจ่ายเงินผลประโยชนด์งักลา่วภายในสี่สิบหา้วนั ในกรณีผู้
มีสิทธิรบัเงินผลประโยชนไ์ม่ยื่นค าขอรบัเงินผลประโยชน ์หรือผูท้ี่มีชื่อเป็นผูร้บัโอนประโยชนท์ี่สมาชิกสมทบ
ไดจ้ดัท าใหส้หกรณถื์อไวม้ีตวัอยู่ก็ดี เมื่อพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดีใหส้หกรณโ์อนจ านวนเงินดงักล่าวไป
สมทบเป็นทนุส ารองของสหกรณท์ัง้สิน้ 
 ขอ้ 60.  การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตตุามขอ้ 55 (2), (3), (4) นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ใหก้่อน ค่าหุน้ของสมาชิกสมทบซี่งออกเพราะ
เหตอ่ืุน พรอ้มดว้ยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหแ้ก่ผูม้ี
สิทธิไดร้บั โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูม้ีสิทธิได้รบัจะเรียกใหส้หกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน   
เฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ หรือจะเรียกใหจ้่ายคืนหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชีที่ออก โดยไดร้บัเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรบัปีที่ออกนัน้ดว้ย ในเมื่อที่ประชมุใหญ่มีมติใหจ้ดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีนัน้แลว้ก็ไดส้ดุแต่
จะเลือก สว่นเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณจ์ะจ่ายคืนใหต้ามระเบียบของสหกรณ ์
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 55 (5)  สหกรณจ์ะจ่ายค่าหุน้ เงิน
รบัฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนัน้มีอยู่ในสหกรณคื์นใหต้าม
กฎหมายลม้ละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตตุาม ขอ้ 55 (1) (6) นัน้   สหกรณจ์ะจ่าย 
ค่าหุน้ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจ าปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหาก
สมาชิกสมทบขอใหจ้่ายค่าหุน้ภายหลงัวันสิน้ปี โดยขอรบัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังที่ท่ี
ประชุมใหญ่ไดพ้ิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได ้ส่วนเงินรบัฝากและดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ ์
 ขอ้ 61.  การหักจ านวนเงนิซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงิน
ของสมาชิกสมทบตามขอ้ 60 นั้น สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบตอ้งรบัผิดต่อสหกรณ์
ออกก่อน 
 ขอ้ 62.  การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก   ในกรณีที่สมาชิกสมทบออก
จากสหกรณไ์ม่ว่าเพราะเหตใุด ใหค้ณะกรรมการด าเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
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หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

     ขอ้ 63.  การประชุมใหญ่สามัญ   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการนดับรรดาสมาชิกมาประชมุกนั
เป็นการประชมุใหญ่สามญัปีละหนึ่งครัง้   ภายในหนึ่งรอ้ยหา้สิบวนันบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
     ขอ้ 64.  การประชุมใหญ่วิสามัญ   คณะกรรมการด าเนินการจะเรียกประชมุใหญ่วิสามญัเมื่อใด
ก็สดุแต่จะเห็นสมควร   แต่ถา้นายทะเบียนสหกรณแ์จง้ใหเ้รียกประชมุใหญ่วิสามญั หรือในกรณีที่ 
สหกรณเ์กิดการขาดทนุเกินกึ่งของทนุเรือนหุน้ที่ช  าระแลว้ ตอ้งเรียกประชมุใหญ่วิสามญัโดยมิชกัชา้ แต่ไม่
เกินสามสิบวนันบัแต่วนัที่สหกรณท์ราบ 
             สมาชิกซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคนลง
ลายมือชื่อท าหนงัสือรอ้งขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการด าเนินการใหเ้รียกประชมุใหญ่วิสามญั
เมื่อใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการด าเนินการเรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่รบัค า
รอ้งขอ 
             ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่เรียกประชมุใหญ่วิสามญัภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วขา้งตน้   
ใหน้ายทะเบียนสหกรณห์รือพนกังานเจา้หนา้ที่    ซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย  มีอ  านาจเรียกประชมุ
ใหญ่วิสามญัไดภ้ายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
     ขอ้ 65.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   เมื่อมีการประชมุใหญ่ทกุคราว ใหส้หกรณม์ีหนงัสือ 
แจง้วนั เวลา สถานที่   และเรื่องที่จะประชมุใหบ้รรดาสมาชิกทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนั   แต่ถา้การ
ประชมุนัน้เป็นการด่วน อาจแจง้ลว่งหนา้ไดต้ามสมควร   ทัง้นี ้ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ    หรือเลขานกุารเป็นผูล้งชื่อในหนงัสือนัน้     และตอ้งแจง้เจา้หนา้ที่กรมสง่เสรมิสหกรณ ์และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบลว่งหนา้ ในโอกาสเดียวกนักบัที่แจง้ใหส้มาชิกทราบดว้ย 
     ขอ้ 66.  องคป์ระชุมในการประชุมใหญ่   สมาชิกทกุคนมีสิทธิเขา้ประชมุในที่ประชุมใหญ่ได้
เสมอไม่ว่าคราวใด ๆ 
             การประชมุใหญ่ของสหกรณ ์ ตอ้งมีสมาชิกมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงจ านวนของสมาชิกทัง้หมด  
หรือไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคนจึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             การประชมุใหญ่คราวใด  มีสมาชิกมาประชมุไม่ครบองคป์ระชมุ  ใหน้ดัประชมุใหญ่อีก ครัง้หนึ่ง
ภายในสิบสี่วนันบัแต่วนัที่นดัประชมุครัง้แรก ในการประชุมครัง้หลงันี ้ถา้มิใช่การประชมุใหญ่วิสามญัที่
สมาชิกรอ้งขอใหเ้รียกประชุมแลว้ เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนสมาชิกทัง้หมด 
หรือไม่นอ้ยกว่าสามสิบคน  ก็ใหถื้อเป็นองคป์ระชมุ  แต่ถา้เป็นการประชมุใหญ่วิสามญัที่สมาชิกรอ้งขอให้
เรียกประชมุ เมื่อมีสมาชิกมาประชมุมีจ านวนไม่ถึงที่จะเป็นองคป์ระชมุตามที่กลา่วในวรรคสอง  ก็ใหง้ด
ประชมุ 
             ในการประชมุใหญ่ สมาชิกจะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นมาประชมุแทนตนไม่ได ้
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     ขอ้ 67.  อ านาจและหน้าที่ของทีป่ระชุมใหญ่   ที่ประชมุใหญ่มีอ านาจหนา้ที่พิจารณาวินิจฉยั
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึน้เก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี  ้

(1) รบัทราบเรื่องรบัสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ ์และวินิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัร 
ซึ่งมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณข์องคณะกรรมการด าเนินการ  
และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนมุติั  งบการเงิน และจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์
(4) เลือกตัง้และถอดถอนกรรมการด าเนินการ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการ

อ่ืน ๆ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์
(6) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณอ์าจกูย้ืม 
(7) อนมุติัแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
(8) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(9) รบัทราบเรื่องการด าเนินงานของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และหรือชมุนมุสหกรณท์ี่ 

สหกรณน์ีเ้ป็นสมาชิกอยู่ 
(10) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามขอ้บนัทกึของนายทะเบียนสหกรณ ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ ์

หรือผูต้รวจการสหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตัง้ 
(11) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณคิ์ดจะท าเป็นเครื่องเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์อง 

สหกรณ ์
 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

ขอ้ 68.  คณะกรรมการด าเนินการ   ใหส้หกรณม์ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกที่
ไดร้บัการสรรหา 

การสรรหาผูท้ี่จะเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ ์ใหเ้ป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของ 
สหกรณ ์ที่ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ 

ใหก้รรมการด าเนินการซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ตามความในวรรคก่อนนัน้เลือกตัง้ในระหว่างกนัเองเป็น 
รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เหรัญญิกคนหนึ่ง ผู้ช่วยเหรัญญิกคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานกุารคนหนึ่ง และผูช้่วยเลขานกุารคนหนึ่ง นอกจากนัน้เป็นกรรมการ  
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     ขอ้ 69.  คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นหรือท าหน้าทีก่รรมการ 
(1) ไม่เคยไดร้บัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุใหจ้ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่

กระท าโดยทจุริต 
(2) ไม่เคยถกูไลอ่อก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์ารหรือหน่วยงานของรฐั  

หรือเอกชน ฐานทจุรติต่อหนา้ที่ 
(3) ไม่เคยถกูค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์ใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
(4) ไม่เคยถกูที่ประชมุใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตทุจุริต

ต่อหนา้ที่ 
(5) ไม่เคยผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ 
(6) ไม่เป็นเจา้หนา้ที่ประจ าในสหกรณน์ี ้

     ขอ้ 70.  อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
หนา้ที่ด  าเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัและตามมติของที่ประชมุใหญ่ กบัทัง้ในทาง
อนัจะท าใหเ้กิดความจ าเริญแก่สหกรณท์ุกประการ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ด าเนินการในเรื่องการรบัสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ ์ตลอดจนดแูลให้
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ  ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาด าเนินการในเรื่อง การรบัฝากเงิน การกูย้ืมเงิน การใหเ้งินกู ้ และการฝาก
หรือลงทนุเงินของสหกรณ ์

(3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชมุใหญ่ และเสนองบการเงินกบัรายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณต่์อที่ประชมุใหญ่ 

(4) เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีต่อที่ประชมุใหญ่ 
(5) พิจารณาการใชป้ระมาณการรายจ่ายประจ าปีที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชมุใหญ่แลว้ 
(6) พิจารณาก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบีย้ประชมุของกรรมการ

ด าเนินการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ ที่ปรกึษาและที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์ 
(7) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ หรือจา้ง และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูจ้ดัการ ตลอดจน

ควบคมุดแูลการปฏิบติังานของผูจ้ดัการใหเ้ป็นการถกูตอ้ง 
(8) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
(9) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ ์
(10) จดัใหม้ีและดแูลใหเ้รียบรอ้ยซึ่งบรรดาทะเบียน สมดุบญัชีเอกสารต่าง ๆ  และ

บรรดาอปุกรณด์ าเนินงานของสหกรณ ์
(11) พิจารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกของชมุนมุสหกรณ ์
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(12) พิจารณาด าเนินการแต่งตัง้ กรรมการ สมาชิก  และหรือบคุคลอื่นเป็น
คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ หรือ
คณะท างาน เพื่อประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของสหกรณ ์

(13) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามขอ้บนัทกึของนายทะเบียนสหกรณ ์ หรือรองนายทะเบียน 
สหกรณ ์หรือผูต้รวจการสหกรณ ์หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หนา้ที่ ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 

(14) พิจารณาใหค้วามเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ตลอดจน
สอดส่องดแูลโดยทั่วไป เพื่อใหก้ิจการของสหกรณด์ าเนินไปดว้ยดี 

(15) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการอ่ืน ๆ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการ หรือความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ ์

(16) เชิญสมาชิกหรือบคุคลภายนอกที่ทรงคณุวฒุิ   มีความสามารถและเหมาะสม  เป็น
ที่ปรกึษาของคณะกรรมการด าเนินการ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามที่
เห็นสมควร 

(17) ฟ้อง ต่อสู ้ หรือด าเนินคดีเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ  หรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นญุาโตตลุาการพิจารณาชีข้าด 

(18) เสนอแผนงานและเปา้หมายในการด าเนินงาน ใหท้ี่ประชุมใหญ่อนมุติั 
(19) ท าการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรพัยส์ิน  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
(20) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ ์เพื่อเขา้ประชมุใหญ่ 

และออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย  และหรือ
ชมุนมุ สหกรณ ์  ซึ่งสหกรณน์ีเ้ป็นสมาชิก   ทัง้นี ้ตามที่ขอ้บงัคบัของสนันิบาต
สหกรณแ์ห่งประเทศไทย  และหรือชมุนมุสหกรณก์ าหนดไว ้

(21) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการด าเนินงานใหแ้ก่ ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานกุาร เหรญัญิก ผูจ้ดัการ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งได ้ตาม
ความเหมาะสม 

ขอ้ 71.  อ านาจหน้าทีข่องกรรมการด าเนินการแต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) เป็นประธานในที่ประชมุใหญ่  และที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และ
ควบคมุการประชมุดงักลา่วใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย 

(2) ควบคมุดแูลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณใ์หเ้ป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย และ
อยู่ในวตัถุประสงคข์องสหกรณ ์
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(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณต์ามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี ้
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ หรือค าสั่ง ของสหกรณ ์
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ได ้หรือเมื่อต าแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง 

(2) ปฏิบติัการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให ้
(3) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั                          

ระเบียบ มติ หรือค าสั่ง ของสหกรณ ์
(ค) เลขานกุาร มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

(1) จดัท ารายงานการประชมุใหญ่ และรายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ 
ทกุครัง้ 

(2) ดแูลรกัษาเอกสาร  และรายงานการประชมุของสหกรณ ์ใหเ้รียบรอ้ยอยู่เสมอ 
(3) แจง้นดัประชมุไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
(4) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ ์
(ง) ผูช้่วยเลขานกุาร มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

ปฏิบติัการในหนา้ที่ของเลขานกุาร ในขณะที่เลขานุการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที่ได ้หรือตามที่เลขานกุารจะมอบหมายใหป้ฏิบติั 

(จ) เหรญัญิก มีอ  านาจหนา้ที่ดงันี ้
(1) ควบคมุ ดแูล ตรวจสอบการรบั จ่าย และการเก็บรกัษาเงินและทรพัยส์ินของ 

สหกรณ ์ใหเ้ป็นไปโดยถกูตอ้งเรียบรอ้ย 
(2) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั 

ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ ์
(ฉ) ผูช้่วยเหรญัญิก มีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้

ปฏิบติัการในหนา้ที่ของเหรญัญิก  ในขณะที่เหรญัญิกไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ที่ไดห้รือตามที่เหรญัญิกจะมอบหมายใหป้ฏิบัติ 

     ขอ้ 72.  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตัง้ เวน้แต่ในปีแรก เมื่อมีการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ใหก้รรมการ
ด าเนินการออกจากต าแหน่งกึ่งหนึ่งโดยวิธีการจบัฉลาก และใหถื้อว่าเป็นการพน้ต าแหน่งตามวาระ และให้
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ที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปีเลือกตัง้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการแทนใหเ้ต็มตามจ านวนที่ก าหนดไวใ้น
วนัประชมุใหญ่สามญัประจ าปีคราวต่อไป  ใหก้รรมการด าเนินการที่ครบวาระพน้จากต าแหน่ง และใหท้ี่
ประชมุใหญ่เลือกตัง้กรรมการด าเนินการ  เขา้ด ารงต าแหน่งเท่ากบัจ านวนกรรมการด าเนินการที่พน้จาก
ต าแหน่ง 
             เมื่อครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการชดุเดิมรกัษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่เกิน 150 
วนั   นบัแต่วนัสิน้ปีทางบญัชีสหกรณ ์
             กรรมการด าเนินการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัเลือกตัง้ซ  า้ได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 
             กรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ กรรมการด าเนินการท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหม่
ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกบักรรมการด าเนินการชุดแรก โดยน าความในวรรคหนึ่งมาใชโ้ดยอนุโลม 
     ขอ้ 73.  การพ้นจากต าแหน่ง   กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตอุย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดงัต่อไปนี ้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) เขา้รบัต าแหน่งหนา้ที่ประจ าในสหกรณน์ี ้
(5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบีย้ 
(6) ที่ประชมุใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้คณะ หรือรายตวั 
(7) นายทะเบียนสหกรณส์ั่งใหอ้อกทัง้คณะ หรือรายตวั 

     ขอ้ 74.  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ   ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน
ถึงคราวออกตามวาระ   เวน้แต่เพราะเหตตุามขอ้ 73 (7)   ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยู่  
ประชมุด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชมุใหญ่ ซึ่งจะไดม้ีการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการแทนใน
ต าแหน่งที่ว่าง  แต่ถา้ในเวลาใด  จ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชมุ กรรมการ
ด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชมุด าเนินการใด ๆ ไม่ได ้  นอกจากตอ้งนดัเรียกใหม้ีการประชมุใหญ่
วิสามญัขึน้โดยเร็ว 
             ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามความในวรรคก่อน
นัน้ เป็นต าแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรญัญิก และยงัมิไดม้ี
การประชมุใหญ่เพื่อเลือกตัง้ใหม่   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาเลือกตัง้กรรมการด าเนินการอ่ืน
ขึน้ท าหนา้ที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตัง้ใหม่ 
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             กรรมการด าเนินการซึ่งที่ประชมุใหญ่เลือกตัง้ขึน้แทนในต าแหน่งที่วา่ง ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้พียง
เท่าก าหนดเวลาที่ผูซ้ึ่งตนแทนนัน้ชอบที่จะอยู่ได ้
             ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงเพราะเหตตุามขอ้ 73 (7) นัน้   เป็นอ านาจและหนา้ที่ของ
นายทะเบียนสหกรณท์ี่จะแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราว หรือตัง้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ
แทน ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์
             ก่อนที่คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราว ซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ตามความในวรรคก่อนจะพน้
ต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวนัน้ เรียกประชมุใหญ่วิสามญั  เพื่อเลือกตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินการ ตามวิธีการที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 68 
     ขอ้ 75.  การประชุมและองคป์ระชุม   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการประชมุกนัตามคราวที่มี     
กิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละครัง้เป็นอย่างนอ้ย 
             ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานกุาร นดัเรียกประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการได ้ในกรณีที่เป็นการประชมุเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเรื่องที่ส  าคญั
อ่ืน ๆ ของสหกรณ ์  ใหแ้จง้เจา้หนา้ที่กรมสง่เสรมิสหกรณแ์ละกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบดว้ยทกุคราว 
             ในการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการด าเนินการทัง้หมด  จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ขอ้ 76.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ   ถา้กรรมการด าเนินการปฏิบติั หรือ

ละเวน้การปฏิบติัหนา้ที่ หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บัความเสียหาย 
คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรบัผิดชอบชดใชค่้าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 
     ขอ้ 77.  คณะกรรมการอ านวยการ   ใหป้ระธานกรรมการ เหรญัญิก เลขานกุารของ
คณะกรรมการด าเนินการ และผูจ้ดัการ เป็นกรรมการอ านวยการ และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ ตัง้รอง
ประธานกรรมการและหรือกรรมการอ่ืน เป็นกรรมการรว่มอีกตามสมควร แต่เมื่อรวมกบักรรมการโดย
ต าแหน่งแลว้ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 9 คน 
             ใหป้ระธานกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประธาน และเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั 
             คณะกรรมการอ านวยการใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่ง
ตัง้คณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
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             ใหค้ณะกรรมการอ านวยการประชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ และใหป้ระธานกรรมการอ านวยการ
หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
             ในการประชมุคณะกรรมการอ านวยการ ตอ้งมีกรรมการอ านวยการมาประชมุไม่นอ้ยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการอ านวยการทัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ใหเ้สนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชมุ
คราวถดัไปทราบ 
    ขอ้ 78.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการอ านวยการ   ใหค้ณะกรรมการอ านวยการเป็นผู้
ด  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามที่ไดร้บัมอบหมาย และตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ   และ
ค าสั่งของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ควบคมุในเรื่องการรบัเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรกัษาเงิน 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และระเบียบของสหกรณ ์

(2) ควบคมุการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ  ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น และเป็น
ปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(3) ควบคมุดแูล เก็บรกัษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรพัยส์ินของสหกรณ ์ใหอ้ยู่ใน
สภาพอนัดีและปลอดภยั  และพรอ้มที่จะน ามาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบไดท้ันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการปรบัปรุง  หรือแกไ้ขการบรหิารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคมุดแูลการจดัท างบการเงิน รวมทัง้บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปี แสดงผล

การด าเนินงานของสหกรณ ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชมุใหญ่อนมุติั 

(6) พิจารณาการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณ ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ
พิจารณาเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณา 

(7) จดัท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ ์เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา และเสนอที่ประชมุใหญ่อนมุติั 

(8) ท านิติกรรมต่าง ๆ  เก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ ์ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

 
คณะกรรมการเงนิกู้ 

     ขอ้ 79.  คณะกรรมการเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการของสหกรณ ์เป็น
คณะกรรมการเงินกูป้ระเภทต่าง ๆ ตามจ านวนที่เห็นสมควร โดยใหม้ีต  าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานกุารคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ   เวน้แต่การกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉิน อาจตัง้กรรมการคนเดียวได ้
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             คณะกรรมการเงินกูใ้หอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งตัง้
คณะกรรมการเงินกูน้ัน้ แต่คณะกรรมการด าเนินการอาจถอดถอนกรรมการเงินกูท้ัง้หมด หรือรายตวั หรือ
ถอนอ านาจหนา้ที่ซึ่งไดร้บัมอบหมายไวน้ัน้ทัง้หมด หรือบางสว่น เมื่อใดก็ไดต้ามที่เห็นสมควร 
             ใหค้ณะกรรมการเงินกูป้ระชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชมุกนัเดือนละครัง้เป็น
อย่างนอ้ย และใหป้ระธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้
             ในการประชมุคณะกรรมการเงินกู ้  ตอ้งมีกรรมการเงินกูเ้ขา้ประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะกรรมการเงินกู ้ ใหน้ าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบในการ
ประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป 
     ขอ้ 80.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการเงนิกู้   ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ีอ  านาจหนา้ที่เก่ียวกบั
การอนมุติัเงินกูแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณร์วมทัง้ขอ้ต่อไปนี ้ 

(1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ัน้ 
(2) ตรวจสอบควบคมุใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์และ

เมื่อเห็นว่าหลกัประกนัส าหรบัเงินกูร้ายใดเกิดบกพรอ่ง ก็ตอ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการ
แกไ้ขใหคื้นดี 

(3) ดแูลการช าระหนีข้องสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่ก าหนดในสญัญา 
(4) สอบสวนเบือ้งตน้ใหไ้ดข้อ้ความจรงิ  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผ่อนเวลาการสง่เงินงวด

ช าระหนีเ้งินกู ้หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนี ้เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผ่อนผนั หรือเรียกคืนเงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษใหส้มาชิกออก
จากสหกรณ ์

         อนึ่ง  ถา้ไม่มีขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสั่งของสหกรณ ์ ก็ตอ้งกระท าตามทางอันสมควร เพื่อใหบ้งั
เกิดผลดีแก่สหกรณ ์
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์
     ขอ้ 81.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการตัง้กรรมการ 
สมาชิกและหรือบคุคลอ่ืน เป็นคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตามความเหมาะสมและตาม
จ านวนที่เห็นสมควร โดยใหม้ีต าแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานกุารคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหอ้ยู่ในต าแหน่งไดเ้ท่าที่ก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการ  ซึ่งตัง้กรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธน์ัน้ 
             ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธป์ระชมุกนัตามคราวที่มีกิจธุระ และใหป้ระธานกรรม
การศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ หรือเลขานกุาร นดัเรียกประชมุได ้
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             ในการประชมุคณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ ์ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่ากึ่ง
จ านวนของกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธท์ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 
             ใหค้ณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธร์ายงานผลการปฏิบติังาน   ใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการทราบในการประชมุคราวถดัไป 
     ขอ้ 82.  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์  ใหค้ณะกรรมการศึกษา
และประชาสมัพนัธ ์  มีอ านาจและหนา้ที่ด  าเนินกิจการตามขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ ์ในสว่นที่
เก่ียวขอ้งตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ใหก้ารศกึษาอบรมสมาชิกและผูท้ี่สนใจใหท้ราบถึงเจตนารมณ ์หลกัการ  วิธีการและการ
บรหิารงานของสหกรณ ์

(2) ประชาสมัพนัธใ์หส้มาชิกและบคุคลภายนอก ไดท้ราบถึงกิจการและผลงานของสหกรณท์ี่
ไดด้  าเนินงานไป 

(3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
(4) ใหก้ารศกึษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรพัย ์ และการใชจ้่ายเงินอย่างรอบคอบ  

ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อนัจะเป็นประโยชนต่์อการประกอบอาชีพ 
(5) ศกึษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว ดา้นการด าเนินงานของสหกรณอ่ื์นทัง้ในและนอก

ประเทศ  เพื่อน าตวัอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาน ามาบรกิารแก่
สมาชิก 
 

ประธานในทีป่ระชุม 
     ขอ้ 83.  ประธานในทีป่ระชุม   ในการประชมุใหญ่ หรือการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ให ้
ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ ก็ใหร้องประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ และถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุดว้ย ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกตัง้
กรรมการด าเนินการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานในที่ประชมุเฉพาะการประชมุคราวนัน้ 

ในการประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ ์ ใหป้ระธานคณะกรรมการนัน้ ๆ เป็นประธานในที่ประชมุ   ถา้
ประธานคณะกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุ ก็ใหท้ี่ประชมุเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ
เฉพาะการประชมุคราวนัน้   
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การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในทีป่ระชุม 
     ขอ้ 84.  การออกเสียง  สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ ออกเสียงในที่ประชมุ 
ใหญ่  หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ  สดุแต่กรณี ไดเ้พียงคนละ
หนึ่งเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชมุและออกเสียงแทนตนไม่ได ้

ถา้ปัญหาซึ่งที่ประชมุวินิจฉัยนัน้ ผูใ้ดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ัน้จะออกเสียงในเรื่องนัน้
ไม่ได ้
     ขอ้ 85.  การวินิจฉัยปัญหา   เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็นพิเศษในขอ้บงัคบันี ้การวินิจฉยัปัญหา
ต่าง ๆ ในที่ประชมุใหญ่ หรือที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือที่ประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ ใหถื้อ
คะแนนเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชีข้าด   เวน้แต่ในกรณีต่อไปนีใ้หถื้อเสียงสองในสามของจ านวนสมาชิกที่มาประชมุ 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การเลิกสหกรณ ์

 
รายงานการประชุม 

     ขอ้ 86.  รายงานการประชุม   ในการประชมุใหญ่ หรือการประชมุคณะกรรมการด าเนินการ หรือ
การประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ นัน้   ตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้ประชมุลงลายมือชื่อพรอ้มทัง้บนัทึกเรื่องที่พิจารณา
วินิจฉยัทัง้สิน้ไวใ้นรายงานการประชมุ และใหป้ระธานในที่ประชมุกบักรรมการด าเนินการ หรือกรรมการ 
อ่ืน ๆ แลว้แต่กรณี อีกคนหนึ่ง ที่เขา้ประชมุนัน้ ๆ ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ ์

     ขอ้ 87.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มี
ความซื่อสตัย ์สจุรติ มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม   เพื่อแต่งตัง้เป็นผูจ้ดัการ   ในการจา้ง 
ผูจ้ดัการ สหกรณต์อ้งท าหนงัสือสญัญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหค้ณะกรรมการด าเนินการ เรียกใหม้ี
หลกัประกนัอนัสมควร 
             ในการแต่งตัง้หรือจา้งผูจ้ดัการ   ตอ้งใหผู้จ้ดัการรบัทราบและรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรที่จะ
ปฏิบติัหนา้ที่ดงัก าหนดไวใ้นขอ้ 88  
             ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบของสหกรณเ์ก่ียวกบั    การคดัเลือกหรือสอบ
คดัเลือก  การแต่งตัง้หรือจา้ง  การก าหนดอตัราเงินเดือน การใหส้วสัดิการ และการใหอ้อกจากต าแหน่ง
ของผูจ้ดัการสหกรณ ์
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             ใหน้ าความในขอ้  69 (1) (2) (3) และ (4)   มาใชบ้งัคบักบับุคคลที่จะเป็นหรือท าหนา้ที่ผูจ้ดัการ
โดยอนโุลม 
     ขอ้ 88.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ   ผูจ้ดัการมีอ านาจหนา้ที่จดัการทั่วไป   
และรบัผิดชอบเก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ ์  รวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกใหเ้ป็นการถูกตอ้ง  ตลอดจนเป็นธุระจดัใหผู้เ้ขา้เป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้กบัเงินค่าหุน้ตาม
ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

(2) ควบคมุใหม้ีการเก็บเงินค่าหุน้รายเดือน แจง้ยอดจ านวนหุน้  จ่ายคืนค่าหุน้  และชกัจูงการ
ถือหุน้ในสหกรณ ์

(3) รบัฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก  และชกัจงูการฝากเงินในสหกรณ์ 
(4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้  จ่ายเงินกู ้  จดัท าเอกสารเก่ียวกบัเงินกู ้และด าเนินการ

อ่ืน ๆ  เก่ียวกบัเรื่องการใหเ้งินกู ้ ใหเ้ป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้
(5) จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุน้และเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือเป็นรายบุคคล ทกุเดือนพรอ้ม

กบัแจง้ใหส้มาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิกนัน้ 
(6) ก าหนดหนา้ที่และวิธีปฏิบติังาน  ของบรรดาเจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์ ตลอดจนเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา  และรบัผิดชอบดแูลการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่เหลา่นัน้ใหเ้ป็นไปโดย
ถกูตอ้งเรียบรอ้ย 

(7) กวดขนัในเรื่องการออกใบรบัเรียกใบรบั หรือมีใบส าคญัโดยครบถว้น  รบัผิดชอบในการรบั
จ่ายเงินทัง้ปวงของสหกรณใ์หเ้ป็นการถกูตอ้ง  รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ   
เก่ียวกบัการเงินไวโ้ดยครบถว้น   และเก็บรกัษาเงินของสหกรณใ์หเ้ป็นไปตามที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(8) รบัผิดชอบและดแูลในการจดัท าบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ   ของสหกรณใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น
และเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

(9) ติดต่อประสานงานกบัเลขานุการ  ในการนดัเรียกประชมุใหญ่ ประชมุคณะกรรมการ
ด าเนินการ และประชมุคณะกรรมการอ่ืน ๆ 

(10) รบัผิดชอบจดัท างบการเงินรวมทัง้บญัชีก าไรขาดทนุ และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณเ์สนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา  เพื่อเสนอต่อที่ประชมุ
ใหญ่อนมุติั 

(11) เขา้รว่มประชมุชีแ้จงในการประชมุใหญ่ ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ และประชมุ
คณะกรรมการอ่ืน ๆ  เวน้แต่ในกรณีซึ่งที่ประชมุนัน้ ๆ มิใหเ้ขา้รว่มประชมุ 

(12) ปฏิบติัเก่ียวกบัการโตต้อบหนงัสือของสหกรณ ์
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(13) รกัษาดวงตราของสหกรณ ์และรบัผิดชอบตรวจตราทรพัยส์ินต่าง ๆ ของสหกรณ ์ใหอ้ยู่
ในสภาพอนัดีและปลอดภยั 

(14) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
(15) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณต่์อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง   

ราชการก าหนด 
(16) ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์

มอบให ้ 
             ในการปฏิบติัหนา้ที่ ผูจ้ดัการสหกรณแ์ละเจา้หนา้ที่อ่ืน ๆ  แห่งสหกรณ ์ ตอ้งกระท าตามขอ้บงัคบั  
ระเบียบ มติ หรือค าสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  ในกรณีที่ไม่มี
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบ หรือมติ หรือค าสั่ง ดงัว่านัน้ ก็ตอ้งกระท าตามทางอนัสมควร เพื่อใหบ้งัเกิดผลดีแก่
สหกรณ ์
     ขอ้ 89.  การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ   ถา้ต าแหน่งผูจ้ดัการว่างลง และยงัไม่ไดแ้ต่งตัง้
ใหผู้ใ้ดด ารงต าแหน่งแทน หรือเมื่อผูจ้ดัการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ที่ไดเ้ป็นครัง้คราว ใหร้องผูจ้ดัการ
หรือผูช้่วยผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ที่อ่ืนของสหกรณต์ามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไว ้เป็นผูร้กัษาการ
แทน 
     ขอ้ 90.  การเปลี่ยนผู้จัดการ   ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูจ้ดัการ ใหเ้ป็นหนา้ที่ของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ตอ้งจดัใหม้ีการตรวจสอบหลกัฐานทางบญัชีและการเงิน กบับรรดาทรพัยส์ินและหนีส้ินของ 
สหกรณ ์ตลอดจนจดัท างบการเงินของสหกรณเ์พื่อทราบฐานะอนัแทจ้รงิก่อนที่จะสง่มอบงาน 
     ขอ้ 91.  เจ้าหน้าทีอ่ื่น   นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ สหกรณอ์าจจัดจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่
อ่ืนตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ ์ทัง้นี ้ตามระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
 

ทีป่รึกษา 
     ขอ้ 92.  ทีป่รึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ ์  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกซึ่งทรงคณุวฒุิและความสามารถและเหมาะสม เป็นท่ีปรกึษาและหรือที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์
ได ้เพื่อใหค้วามเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ ์ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
ก าหนด 
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ผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ขอ้ 93.  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ที่ประชมุใหญ่อาจเลือกตัง้สมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูม้ีคณุวฒุิ 
ความรู ้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ ์คนหนึ่งหรือหลายคน 
ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณเ์ป็นการประจ าปี 
             จ านวนผูต้รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด 
             ที่ประชมุใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ     หรือผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งหนา้ที่ประจ าใน สหกรณ์
เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
     ขอ้ 94.  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการอาจอยู่ในต าแหน่งไดม้ี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชีของสหกรณ ์  ถา้เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตัง้ผูต้รวจสอบ     
กิจการคนใหม่   ก็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ที่ไปพลางก่อน 
             ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้ซ  า้ 
     ขอ้ 95.  อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกิจการ   ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหนา้ที่ตรวจสอบการ
ด าเนินงานทัง้ปวงของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ต่อไปนี ้คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บญัชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรพัยส์ิน หนีส้ินทัง้
ปวงของสหกรณ ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจรงิของสหกรณท์ี่เป็นอยู่จรงิ 

(2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการด าเนินธุรกิจ  และประเภทของสหกรณ ์  เพื่อ
ประเมินผลและอาจใหข้อ้แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ  ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ที่ของ
สหกรณ ์ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนัน้ ๆ 

(3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่ของสหกรณ ์   ตลอดจนหนงัสือสญัญาจา้งและ
หลกัประกนั 

(4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ้่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของ 
สหกรณ ์

(5) ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรบัปรุง
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบ   ตลอดจนมติต่าง ๆ   ของคณะกรรมการด าเนินการ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ   และค าสั่งของสหกรณ ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ 
ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

ใหผู้ต้รวจสอบกิจการ  เสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการ ใน
การประชมุประจ าเดือนคราวถดัไป   และตอ้งเขา้ร่วมประชมุเพื่อเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อที่
ประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 
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หมวด 10 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
ระเบียบของสหกรณ ์

     ขอ้ 96.  ระเบียบของสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนดระเบียบต่าง ๆ   เพื่อ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ห่งขอ้บงัคบันี ้  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของสหกรณ ์
รวมทัง้ระเบียบต่อไปนี ้

1. ระเบียบว่าดว้ยวิธีรบัสมคัรสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
2. ระเบียบว่าดว้ยการรบัฝากเงิน 
3. ระเบียบว่าดว้ยการถือหุน้  
4. ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกู ้
5. ระเบียบว่าดว้ยการใหส้หกรณอ่ื์นกูย้ืมเงิน 
6. ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ ์
7. ระเบียบว่าดว้ยการรบัจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
8. ระเบียบว่าดว้ยผูจ้ดัการ 
9. ระเบียบว่าดว้ยเจา้หนา้ที่ 
10. ระเบียบว่าดว้ยการเก็บรกัษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
11. ระเบียบว่าดว้ยการใชท้นุสาธารณประโยชน ์
12. ระเบียบว่าดว้ยค่าพาหนะ เบีย้เลีย้ง ค่าเช่าที่พกัในการเดินทาง 
13. ระเบียบว่าดว้ยการลาและการจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
14. ระเบียบว่าดว้ยการช่วยเหลือเก่ียวกบัการรกัษาพยาบาล 
15. ระเบียบว่าดว้ยการช่วยเหลือเก่ียวกบัค่าเลา่เรียนบตุร 
16. ระเบียบว่าดว้ยทนุสง่เสรมิการศกึษา      
17. ระเบียบว่าดว้ยกองทนุสวสัดิการสงเคราะห ์
18. ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรกึษาและที่ปรกึษากิตติมศกัดิ์ 
19. ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้หม้ี  เพื่อความสะดวก

และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของสหกรณ ์
             เฉพาะระเบียบว่าดว้ยการรบัฝากเงิน และระเบียบว่าดว้ยการใหส้หกรณอ่ื์นกูย้ืมเงิน ตอ้งไดร้บั
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณเ์สียก่อนจึงจะใชบ้งัคบัได ้  ส่วนระเบียบอ่ืน ๆ เมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดขึน้ใชแ้ลว้ใหส้ง่ส  าเนาใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์กรมสง่เสรมิสหกรณ ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณท์ราบ 
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     ขอ้ 97.  การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย   ในกรณีที่ทรพัยส์ินของสหกรณถ์ูกยกัยอก หรือ
เสียหายโดยประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีที่สหกรณเ์รียกคืนเงินกูต้ามขอ้ 96 (4) แต่มิไดร้บัช าระตามเรียกก็
ดี คณะกรรมการด าเนินการตอ้งรอ้งทกุข ์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุความ 
     ขอ้ 98.  การตีความในข้อบังคับ   ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการตีความในขอ้บงัคบัขอ้ใด ให ้สหกรณ์
เสนอปัญหานัน้ต่อนายทะเบียนสหกรณ ์เพื่อขอค าแนะน าและใหส้หกรณป์ฏิบติัตามค าแนะน าของนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
     ขอ้ 99.  การแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ   สหกรณอ์าจแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใช้
ขอ้บงัคบัไดโ้ดยมติแห่งที่ประชมุใหญ่ ซึ่งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มา
ประชมุ และใหส้หกรณเ์สนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบันัน้ต่อนายทะเบียน 
สหกรณ ์ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ที่ประชมุใหญ่ลงมติ เมื่อนายทะเบียนสหกรณร์บัจดทะเบียนแลว้   
การแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบันัน้จึงเป็นอนัสมบรูณ ์

การเสนอใหท้ี่ประชมุใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนใชข้อ้บงัคบั จะกระท าไดก้็ต่อเมื่อได้
แจง้ขอ้ความที่เสนอใหพ้ิจารณานัน้โดยเต็มส านวนไปใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ พรอ้มกบัหนงัสือแจง้นดั
ประชมุ 
     ขอ้ 100.  การจ าหน่ายทรัพยส์ินเมื่อสหกรณต์้องเลิก   เมื่อสหกรณต์อ้งเลิก และไดจ้ดัการ
ช าระบญัชี โดยจ าหน่ายทรพัยส์ินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ตลอดทัง้จ่ายคืนเงินรบัฝากพรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้ และช าระหนีส้ินอ่ืน ๆ   ของสหกรณเ์สรจ็สิน้แลว้ ปรากฏว่าสหกรณม์ีทรพัยส์ินเหลืออยู่เท่าใด ใหผู้ ้
ช  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปนี ้

(1) จ่ายคืนค่าหุน้ใหแ้ก่สมาชิกไม่เกินมลูค่าหุน้ที่ช  าระแลว้ 
(2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ที่ช  าระแลว้ แต่ตอ้งไม่เกินอตัราที่นายทะเบียนสหกรณก์ าหนด

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาสหกรณแ์ห่งชาติ 
(3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน ตามขอ้ 24 (2)  

             เงินจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) นัน้ เมื่อรวมกนัทัง้สิน้ตอ้งไม่เกินยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสทุธิที่
สหกรณห์าไดใ้นระหว่างปีที่เลิกสหกรณก์บัทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลที่ถอนไป ตามขอ้ 24 (4)  ในปีนัน้ 
             ถา้ยงัมีทรพัยส์ินเหลืออยู่อีกเท่าใด ใหโ้อนใหแ้ก่สหกรณอ่ื์นหรือสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย 
ตามมติของที่ประชมุใหญ่หรือดว้ยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชมุ
ใหญ่ไดภ้ายในสามเดือนนบัแต่วนัที่ช  าระบญัชีเสรจ็ 
     ขอ้ 101.  ในกรณีทีข่้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใดไว้   ใหส้หกรณร์บับทบญัญัติที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ ์ตลอดจนค าสั่งและระเบียบปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณม์าใชเ้ป็น
สว่นหนึ่งแห่งขอ้บงัคบันีด้ว้ย 
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บทเฉพาะกาล 
     ขอ้ 102.  นับแต่วันทีข่้อบังคับนีใ้ช้บังคับ ระเบียบใด ซึ่งสหกรณถื์อใชอ้ยู่ก่อนวนัที่ขอ้บงัคบันีถื้อ
ใชแ้ละไม่ขดักบัขอ้บงัคบันี ้ใหถื้อตามระเบียบนัน้ไปก่อนจนกว่าสหกรณจ์ะไดก้ าหนดระเบียบขึน้ถือใชใ้หม่ 
 
  
                                                               ลงชื่อ…………………….....................ประธานที่ประชมุ 
                                                                       (นายชาญวิทย ์เทียมบญุประเสรฐิ) 
 
 
                                                                ลงชื่อ...….….....................................เลขานกุาร 
                                                                               (นายเสถียร อกัษรช)ู 
 
เหตุผลทีข่อแก้ไข 
 เนื่องจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ไดแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของสหกรณ ์
มาแลว้ถึง 10 ฉบบั เป็นเหตใุหบ้างครัง้เกิดการอา้งอิงขอ้บงัคบัสหกรณผ์ิดขอ้ คณะกรรมการด าเนินการจึง
ไดม้ีมติใหแ้กไ้ขและรวบรวมเป็นขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ จึงไดข้อมติจากที่ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563  
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2563 และไดล้งมติเป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั โดยยกเลิกขอ้บงัคบั
สหกรณเ์สียทัง้หมด และใหใ้ชข้อ้บงัคบัฉบบันีแ้ทน 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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เรื่อง อื่นๆ 

วาระที่ 15
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ปี 2562

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ศ.(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

(รศ.ดร.วิชัย ชำานิ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์)
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ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2562

ผู้ประสานงานสหกรณ์ ปี 2562

1.	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

 นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำารุง

2.	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง	จังหวัดพัทลุง

 นางเจนจิรา วิศพันธุ์

3.	 โรงพยาบาลชลประทาน	จังหวัดนนทบุรี

 (1) นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม

 (2) นางทิพวัลย์ นิมิตรฤทธิ์

รศ.เฉลียว พันธุ์สีดา ผศ.สมชาย ไกรสังข์
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นายชาญวิทย	์	เทียมบุญประเสริฐ

ประธานกรรมการดำาเนินการ

นายธาดาศักดิ	์วชิรปรีชาพงษ์

รองประธาน คนที่ 1

นายไพบูลย	์มณไฑวงศ์

รองประธาน คนที่ 2

นางสุนีย	์ลี่ไพบูลย์

รองประธาน คนที่ 3

นายไพโรจน์	เทพวัลย์

รองประธาน คนที่ 4

นายสวัสดิ	์วิชระโภชน์

รองประธาน คนที่ 5

คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 55 พ.ศ. 2562
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นางนงนวล	พงษ์ไพบูลย์

กรรมการและเหรัญญิก

นายเสถียร	อักษรชู

กรรมการและเลขานุการ

นางชาดา	กลิ่นเจริญ

กรรมการ

นางนงนารถ	ชัยรัตน์

กรรมการ

นางพัชรนันญ	ศรีแก่นจันทร์

กรรมการ

นางพิทยาภรณ์	ดำารงกุลรัตน์

กรรมการ

นายใหม	่ภูผา

กรรมการ

นายอมรพงศ	์สุธรรมรักษ์

กรรมการ

นายณัฐพฤทธ	์แก้วพิบูลย์

กรรมการ
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คณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด

1

7

13

19

2 3 4

8 9 10

14 15 16

20 21 22
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11 12

17 18

23

5 6

สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

1. สัญชัย เตชะมนูญ ผู้จัดการใหญ่

2. กนกวรรณ ชูนาค รองผู้จัดการใหญ่ 

3. สุพร บวรวัฒนาโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ 

4. โสภา ทองชัย รองผู้จัดการใหญ่ 

5. จิณห์ณิภา ดิลกมงคลกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

6. เบญจวรรณ คำาแสนโคตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

7. จุฬาลักษณ ์ แสงวันลอย เลขานุการผู้จัดการใหญ่

8. กรวรรณ ยังน้อย บัญชี

9. ศุภิดา ลูกเสือ ทะเบียนหุ้นและเงินกู้

10. พาขวัญ น้อยถนอม ทะเบียนหุ้นและเงินกู้

11. กนกนาถ สวัสดิมงคล การเงิน

12. ณัฐธภา เทียนทอง การเงิน

13. สุธาสิน ี คำาทว ี การเงิน

14. จุฑารัตน ์ แซ่อึ๊ง ทดลองงาน

15. ปิยาณ ี ทองบ่อ ธุรการ

16. พุทธิพัชร์ โชตินิธิธนาภรณ ์ สารบบ

17. วีรชิต ศรีมุข พัฒนาสารบบ

18. ณฐอร บุญพิลา เจ้าหน้าที่สหกรณ์

    ช่วยงานสมาคมฯ

19. พลอยมณี พราวประพันธ ์ ลูกจ้างประจำา

20. รัตนา ตันตะปาล ลูกจ้างประจำา

21. วิวัตร พวงประดับ ลูกจ้างชั่วคราว

22. สดใส ชัชวิล ลูกจ้างประจำา

    (จังหวัดระยอง)

23. ฮวด แซ่ซิ้ม ลูกจ้างชั่วคราว

    (จังหวัดระยอง)
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1. มณฑา อ่ำาช้าง ผู้จัดการสาขา

2. กมลทิพย ์ ใจเจริญ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ชโลพร ฉัตรกังวาลชัย เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ชลิดา  แดงสกุล ทดลองงาน

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

1. ฉวีวรรณ์ สิ้มใต้ยิ้น ผู้จัดการสาขา

2. พรศิริ ตันติวุฒิพงศ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ศศิภา สกุลปักษ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2

43

1 2

3
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1. ธนัชพร พันธุ์เอี่ยม ผู้จัดการสาขา

2. จิตญาดา จันทคาม เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. สุนิษา อินทศักดิ ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ธัญชนก ทองรัตน ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

1. รุ่งทิวา พรรณะ ผู้จัดการสาขา

2. มิญชญา พิริยสิงห์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ปุณิกา หาญสูงเนิน เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. ชนัญชิดา แก้วงาม เจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 2

43

1 2

43
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1. ประภาส ยางจิตต ์ ผู้จัดการสาขา 

2. วิภาภรณ์ พาหาญกล้า เจ้าหน้าที่สหกรณ์

3. ธงชัย ศีตะปันย ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์

4. สมจิตร กันปี ลูกจ้างประจำา

5. พรสวรรค์ ภู่ศรี ลูกจ้างประจำา

สำานักงาน
สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก

สำานักงานสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

1. ชนัญชิดา จำารัสศรี ผู้จัดการสาขา

2. กาญจนภัสส ์ พรหมเผ่า เจ้าหน้าที่ประจำา

1 2

3

5

4

1 2
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โครงการเพื่อการศึกษาอบรม ประจำาปี 2563                                      

โครงการเพ่ือการศึกษาอบรม ประจาํปี 2563 

 

โครงการท่ี 1   "โครงการให้ความรู้กับสมาชิกใหม่" 

1. การดาํเนินการ เป็นโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกใหม ่ทกุหนว่ยงานสหกรณ์ รวม 6 ครัง้  

2. หลักการและเหตุผล  

     3การมีความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกรณ์ท่ีถกูต้อง เป็นการสร้างสมาชิกท่ีมีคณุภาพ 

3. วัตถุประสงค์  

(1) เสริมความรู้สมาชิกท่ีมีอยู่แล้ว ให้มากขึน้ 

(2) สร้างนกัสหกรณ์รุ่นใหม่ 

(3) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก   ในฐานะเจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน และผู้ใช้บริการ 

(4) สร้างความเข้าใจท่ีดีระหวา่งสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

4. ลักษณะของโครงการ 

ให้ความรู้ทางสหกรณ์แก่สมาชิกใหมแ่ละผู้สมคัรใหม ่ในการร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ    

     12กรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์  ร่วมกบักรรมการดําเนินการแตล่ะสาขา  

6. กลุ่มเป้าหมาย   

     14สมาชิกใหมแ่ละผู้สมคัรใหม ่และหรือสมาชิกผู้สนใจ ครัง้ละประมาณ 50-100 คน 

7. ระยะเวลา ใช้เวลาไมเ่กิน 2 วนั 

8. ประมาณการรายจ่าย  สหกรณ์สนบัสนนุโครงการ 300,000 บาท  

(1) คา่อาหาร, คา่เอกสาร, คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็น 

(2) คา่เชา่ยานพาหนะ และหรือท่ีพกั 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีคณุภาพ 

(2) สมาชิกมีความเข้าใจขบวนการสหกรณ์ เป็นเจ้าของ เป็นผู้ใช้ และเป็นผู้ควบคมุ 

(3) สมาชิกท่ีมีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซ่ือสตัย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้ 

 

โครงการท่ี 2 “ประชุมสัมมนาสมาชิกตามหน่วยของสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัโครงการประชมุสมัมนาสมาชิกตามหนว่ยงานตา่ง ๆ ในแตล่ะปี ใน

ปีนี ้สหกรณ์พบสมาชกิทางภาคเหนือ ได้แก่ หน่วยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณุโลก หรือ

หนว่ยอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมหรือความจําเป็น รวมถึงการประชมุสมัมนากรรมการ

ดําเนินการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทัง้หมดทกุหนว่ยงาน 

ศึกษาอบรม 1 
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2. หลักการและเหตผุล การให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกรณ์ เป็นการสร้างสมาชิกให้มี

คณุภาพ โครงสร้างหลกัของสหกรณ์ คือ มวลสมาชิก เพราะสมาชิกเป็นทัง้เจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน 

และผู้ใช้บริการของสหกรณ์ ดงันัน้สมาชิกทัง้มวล จงึควรเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของสมาชิก 

3. วัตถุประสงค์  

(5) เสริมความรู้สมาชิกท่ีมีอยู่แล้ว ให้มากขึน้ 

(6) ให้สมาชิกเข้าใจระบบสหกรณ์มากขึน้ 

(7) ปลกูฝังความเป็นสมาชิก ในฐานะเจ้าของ ผู้ ดําเนินงาน และผู้ใช้บริการ 

4. ลักษณะโครงการ ประชมุสมัมนาร่วมกนัระหวา่งสมาชิก กรรมการดําเนินการ  และ

เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์   เพ่ือรับฟังแลกเปล่ียนความคดิเห็นร่วมกนั 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ จํานวน 50 - 100 คน 

6. ระยะเวลา  เวลารวมการเดนิทางประมาณ 3 วนัตอ่ครัง้ จํานวน 1 – 2 ครัง้   

7. งบประมาณ     งบประมาณประจําปี จํานวน 250,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) สมาชิกสหกรณ์มีคณุภาพ และมีความเข้าใจสหกรณ์มากขึน้ 

(2) สมาชิกมีคณุธรรม 5 ประการ คือ ซ่ือสตัย์, เสียสละ, รับผิดชอบ, เห็นใจ และวางใจได้ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 

โครงการท่ี 3   "ประชุมสัมมนาสมาชิกและทัศนศึกษา" 

1. การดาํเนินการ สหกรณ์จดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษาประจําปี  ได้แก่ 

(1) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร และหนว่ย

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จงัหวดันครนายก  

(2) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรีุ    

(3) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัทกัษิณ จงัหวดัสงขลา และหนว่ยมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลงุ จงัหวดัพทัลงุ 

(4)  43สมาชิกจากหนว่ยมหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก และหนว่ยหน่วยมหาวิทยาลยั

พะเยา จงัหวดัพะเยา  

(5) สมาชิกจากหน่วยมหาวิทยาลยัมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

การจดัประชมุสมัมนาและทศันศกึษา อาจจดัสมัมนาให้แตล่ะหนว่ย หรืออาจจดัสมัมนาร่วมกนั

ตัง้แตส่องหนว่ย หรือทกุหน่วยพร้อมกนั  ก็ได้ตามความเหมาะสมของเวลาและสถานท่ี  

2. หลักการและเหตุผล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามอดุมการณ์ได้นัน้ สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และการดําเนินงานตามขบวนการสหกรณ์   

ศึกษาอบรม 2 
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3. วัตถุประสงค์  

(1) เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจในหลกัการและอดุมการณ์  

(2) เพ่ือให้สมาชิกมีความพร้อมสําหรับการเปล่ียนแปลงในกิจการของสหกรณ์ 

(3) เพ่ือระดมความคิดเห็นตา่งๆ จากสมาชิกในมมุมองท่ีกว้างไกล 

4. ลักษณะโครงการ   สหกรณ์เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชมุสมัมนา เพ่ือเสริมความรู้ความ

เข้าใจแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์  พร้อมทัง้จดัทศันศกึษา 

5. กลุ่มเป้าหมาย   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั หนว่ยละไมเ่กิน 40 คน 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนัตอ่ครัง้ จํานวน 1 – 5 ครัง้  

7. งบประมาณ   สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยรวมแล้วไมเ่กิน 900,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ   

(1) สมาชิกสนใจในกิจการของสหกรณ์มากขึน้ 

(2) สมาชิกเข้าใจในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

 

โครงการท่ี 4   "ประชุมสัมมนาคณะกรรมการดาํเนินการ" 

1. การดาํเนินการ  ประชมุสมัมนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการ

ดําเนินการ เน่ืองจากในแตล่ะปีจะมีกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เข้ามาใหม่ ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีสว่น

ราชการทางสหกรณ์ เพ่ือให้อยูใ่นกรอบของพระราชบญัญัตสิหกรณ์   

2. หลักการและเหตผุล พิจารณาทบทวนผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีท่ีผา่นมา 

แก้ไขในสว่นท่ีบกพร่อง และพฒันาสูส่หกรณ์ชัน้นํา 

3. วัตถุประสงค์  

(1) เสริมความรู้ท่ีมีอยูแ่ล้ว ให้มากขึน้ 

(2) ทบทวนบทบาทสิทธิและหน้าท่ีของกรรมการดําเนินการ 

(3) กําหนดโครงการตา่ง ๆ ของสหกรณ์ และทบทวนผลการดําเนินกิจการท่ีผา่นมา 

4. ลักษณะของโครงการ คณะกรรมการดําเนินการเข้าร่วมประชมุสมัมนาและศกึษาดงูาน 

5. กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จดัการ และผู้ รับเชิญท่ีเก่ียวข้อง 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 วนั  

7. งบประมาณ   งบประมาณประจําปี จํานวน 150,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจะได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น รับทราบปัญหาของแตล่ะ

หนว่ยงานแก้ไขปัญหา และพฒันาสหกรณ์ให้ก้าวไกลด้วยความมัน่คง 

ศึกษาอบรม 3 
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(2) รับทราบแนวทางใหม ่ๆ จากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องกบังานสหกรณ์ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากดั 

 

โครงการท่ี 5   “ประชุมสัมมนาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์” 

1. การดาํเนินการ  กําหนดประชมุสมัมนาให้การศกึษาอบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุปี 

2. หลักการและเหตผุล พิจารณาทบทวนงานท่ีปฏิบตัทิัง้งานประจําและงานบริการในรอบปีท่ี

ผา่นมา แก้ไขในส่วนท่ีบกพร่องพร้อมทัง้พฒันางานใหม ่ๆ ให้ดีขึน้ 

3. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ทางวิชาการให้แก่เจ้าหน้าท่ีและลกูจ้างของสหกรณ์ 

(2) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพฒันาการบริการ 

4. ลักษณะโครงการ  สมัมนาทบทวนงานประจํา, งานบริการ และศกึษาดงูาน  

5. กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ทกุคน 

6. ระยะเวลา  ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 วนั  

7. ประมาณการรายจ่าย งบประมาณประจําปี จํานวน 300,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    พฒันางานประจําควบคูง่านบริการ และพฒันาองค์กร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

 

โครงการท่ี 6   “ทัศนศึกษา/ดูงานสหกรณ์ ในต่างประเทศ” 

1. การดาํเนินการ  สหกรณ์กําหนดโครงการทศันศกึษาศกึษาตา่งประเทศ  

2. หลักการและเหตผุล  สหกรณ์จะก้าวไปสูค่วามสําเร็จตามอดุมการณ์ได้  สมาชิกต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในหลกัการสหกรณ์ และวิสยัทศัน์ด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย จงึควรมีโอกาสได้

ศกึษาดงูานและทศันศกึษาในตา่งประเทศ เพ่ือศกึษาและนําไปสูก่ารปฏิบตัิให้เกิดความสําเร็จ  

3. วัตถุประสงค์     เพิ่มพนูความรู้ ประสบการณ์ และปัญหาตา่ง ๆ  

4. ลักษณะโครงการ     เพ่ือศกึษาวิถีชีวิต สภาพภมูิประเทศ และดงูานสหกรณ์เม่ือมีโอกาส 

5. กลุ่มเป้าหมาย  สมาชิกไมเ่กิน 40 คน กรรมการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ไมเ่กิน 10 คน 

6. ระยะเวลา               ใช้เวลาประมาณ 5 - 6 วนั  

7. งบประมาณ  สหกรณ์สนบัสนนุคา่ใช้จา่ย เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท  

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สมาชิกได้โอกาสจากการทศันศกึษา ได้แลกเปล่ียนความคดิเห็น ได้

มิตรภาพและความสามคัคี ได้ศกึษาธรรมชาตแิละสภาพความเป็นอยู่ของประเทศนัน้ ๆ จะได้

นําไปประเมินผล เปรียบเทียบ และเกิดการพฒันาสิ่งใหม่ ๆ ท่ีดีกวา่   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกบักรรมการศกึษาและประชาสมัพนัธ์ 

ศึกษาอบรม 4 
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 ครั้งที่	
8/2562	 วันท่ี	 7	 กรกฎาคม	2562	มีมติให้สนับสนุนงบประมาณ	 เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง		
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ	ต�าบลแม่ตื่น	 อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	 เป็นจ�านวน
เงินท้ังสิ้น	 450,000.00	บาท	 (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)	 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 จ�ากัด		
ขอความอนุเคราะห์มา	ตามหนังสือที่	สอ.	069/2562	ลงวันที	่19	มิถุนายน	2562		
	 วันท่ี	 18	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2562	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	 (โดยนายชาญวิทย	์	
เทียมบุญประเสริฐ	 ประธานกรรมการ	 และคณะ)	 ร่วมกับ	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง	 จ�ากัด		
(โดยนายณรงค์	บุญแก้ว	ประธานกรรมการ	และคณะ)	 ได้ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง	 เป็นอาคาร	
ก่ออิฐฉาบปูนชั้นเดียว	ขนาด	8	x	12	เมตร	พร้อมห้องอเนกประสงค์	1	ห้อง	และห้องน�า้	จ�านวน	2	ห้อง	เพื่อประโยชน์	
ของ	องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ตืน่	โรงเรยีนและชมุชนบ้านห้วยโป่ง	ในเขตพืน้ท่ีรบัผิดชอบของศนูย์พัฒนาโครงการหลวง	
เลอตอ	 ต�าบลแม่ตื่น	 อ�าเภอแม่ระมาด	 จังหวัดตาก	 ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสานต่อและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ		
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 (พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
รัชกาลที	่9)	

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง
จังหวัดตาก
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	 ในการส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโป่ง	มีผู้ร่วมรับมอบอาคาร	ดังนี้
	 	 1.	 นายวีระพล	บูชาคุณธรรม	นายก	องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่ตื่น
	 	 2.	 นายสมชาย	เขียวแดง	หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก
	 	 3.	 คณะครูและนักเรียนบ้านห้วยโป่ง
	 	 4.	 ชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยโป่ง

หมายเหตุ	 สหกรณ์สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง	ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู	้มาแล้ว	5	โครงการ	คือ
	 	 -	 ปี	2557	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สะป๊อก	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 -	 ปี	2558	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา	จังหวัดล�าปาง
	 	 -	 ปี	2559	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยอีค่าง	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 -	 ปี	2560	ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา	“แม่ฟ้าหลวง”	บ้านขุนอมลอง	จังหวัดเชียงใหม่
	 	 -	 ปี	2561	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลสบเปิง	จังหวัดเชียงใหม่
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ตำาบลสมอแข อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.09 น.

ทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ณ วัดศาลาสองพี่น้อง (พุทธญาณสถิตย์)
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	 ในโอกาสอันเป็นมงคลที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�ากัด	 จะได้ร่วมกันจัดงาน	
บญุกุศลโดยการทอดผ้าป่าสามคัคสีหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ	จ�ากัด	เพือ่สมทบทนุสร้างพระอุโบสถ	
(ให้แล้วเสร็จ)	ณ	วัดศาลาสองพี่น้อง	 (พุทธญาณสถิตย์)	 ต�าบลสมอแข	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 ในวันอาทิตย์ที	่	
17	พฤศจิกายน	ปีพุทธศักราช	2562	(วันอาทิตย์	แรม	6	ค�่า	เดือน	12	ปีกุน)
	 โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือรกัษาประเพณีอนัดงีามของชาวพุทธและเพ่ือรวบรวมปัจจยัอนัเป็นบริวารขององค์ผ้าป่า
สามคัค	ีเพ่ือสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ	ให้มศีาสนสถานทีเ่หมาะสมส�าหรบัประกอบพิธีกรรมของสงฆ์และพุทธศาสนิกชน
ได้ใช้เป็นศนูย์กลางการท�ากิจกรรมของชมุชนซึง่เป็นการส่งเสรมิการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เจรญิรุ่งเรืองเป็นสถาบนั
หลักของชาติสืบไป	ทั้งนี้	เงินบริจาคทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น
	 สหกรณ์ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและอานุภาพแห่งบญุกุศลท่ีได้บ�าเพ็ญแล้ว	จงเป็นพลวปัจจัย	อ�านวยผล
ให้สมาชิกสหกรณ์และผู้มีจิตศรัทธาประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุ	 วรรณะ	สุข	พละ	ปฏิภาน	ธนสารสมบัติ	
ตลอดกาลนานเทอญ
	 การร่วมบุญทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้	 ได้ผลส�าเร็จเป็นที่เรียบร้อยดี	 ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น	 เป็นจ�านวนเงิน	
243,919.00	บาท	(สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)
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วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

พัฒนาทุนของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์

พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ เพ่ือความพอดีและพอใจ
ของมวลสมาชิก

พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ทางสหกรณ์
และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำากัด มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
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