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วิสัยทัศน ์
 

เป็นสหกรณ์ที่มีความมั่นคง มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
ภายใต้การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 
 

พันธกิจ 
 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์ 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
3. ระดมเงินออมเพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และประสานความร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ๆ 

 
 

 
 
 

ค่านิยม 
 

บริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาล บริการประทบัใจ ธำรงไวซ้ึ่งความมั่นคง 
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หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) 
 
 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership) 
          สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจจะ
รับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง 
หรือศาสนา 
          หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 
          สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการ
กำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้อง
รับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) 
สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็ดำเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน 
          หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 
          สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุน (ซื้อหุ้น) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วนในการ
ควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ ส่วนหนึ่งต้องเป็น
ทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จำกัดตามเงินลงทุน (หุ้น) 
ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่วนเกินของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับดังนี้ คือเพ่ือการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็นทุนสำรองซึ่งอย่างน้อย ๆ 
จะต้องมีส่วนหนึ่งที่นำมาแบ่งปันกันไม่ได้ เพ่ือตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ทำ
กับสหกรณ ์เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
          หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence) 
          สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หากสหกรณ์
จะต้องมีข้อตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดย
อาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทำการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มั่นใจได้ว่ามวล
สมาชิกจะยังคงธำรงไว้ซึ่งอำนาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยังคงดำรง
ความเป็นอิสระ 

          หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainings and Information) 
          สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล 
และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและบรรดาผู้นำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ของสหกรณ ์
          หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) 
          สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
           หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) 
          สหกรณ์พึงดำเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิก
เห็นชอบ 
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ประวัติความเป็นมา 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 

******************************* 
การจัดตั้งสหกรณ์ของเรามีความยากลำบากและมีข้อโต้แย้งมากมายกว่าจะจัดตั้งได้ใช้เวลานานถึง 

2 ปี ซึ่งผู้บริหารสมัยนั้นบางท่านเห็นว่าเรื่องสหกรณ์มีทั้งบวกและลบ หากควบคุมไม่ได้อาจเกิดการทุจริตขึ้น
ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อถือของ สขช . จนเมื่อ มกราคม 2534 ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ 
สขช. ขณะนั้นได้มีคำสั่งให้ออกแบบสอบถามหยั่งเสียงข้าราชการและลูกจ้างเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
 หลังจากนั้น คุณวิมพันธุ์ จาตุรงคกุล ผู้ได้รับมอบหมายจึงเริ่มดำเนินกระบวนจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยขอ
คำแนะนำจากรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถึงหนทาง
ปฏิบัติสำหรับส่วนราชการที่ต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดอย่าง สขช. ผู้บังคับบัญชาได้วางกรอบไว้
ว่าให้เป็นไปด้วยความสมัครใจ การเสียสละเวลา โดยให้ยึดหลักการรักษาความปลอดภัยและกระทำเป็นขั้นตอน 
โดยวัตถุประสงค์ในการขอจัดตั้งสหกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการ คือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดย
การถือหุ้น หรือฝากเงินในสหกรณ์ 2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก สำหรับใช้เพ่ือการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์  
 การรวบรวมรายชื่อและรวมพลังเพื่อการพึ่งพากันและกันตามหลักการสหกรณ์ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ให้สมัครใจเป็นสมาชิกสหกรณ์ดำเนินไปจนถึงธันวาคม 2534 สามารถรวบรวมรายชื่อได้ประมาณ 60% ของ
ข้าราชการและลูกจ้าง สขช. เงินค่าหุ้นเริ่มต้น 1.05 ล้านบาท คณะกรรมการสวัสดิการจึงเห็นชอบอนุมัติให้
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ได้โดย พล.อ.อัธยา แผ้วพาลชน ผขช. กรุณาอนุมัติเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
ในการดำเนินการจัดตั้งและอนุญาตให้ใช้สถานที่บางส่วนของอาคารสโมสร ต่อมาเมื่อ 29 มิถุนายน 2535 
ได้จัดประชุมใหญ่ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 608 คน เงินค่าหุ้น 1.904 ล้านบาท และที่ประชุมมีมติเลือกคณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ชุดแรกอย่างเป็นทางการจำนวน 10 คน 
 หลังจากนั้นคณะผู้จัดตั้งทั้ง 10 ท่านนี้ จึงได้ดำเนินการ ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ถึงนายทะเบียน
สหกรณ์ ขอตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ ชนิดจำกัด ขึ้นในหมู่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ สขช. 
โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด” ในวันที่ 5 สิงหาคม 2535 นายทะเบียน
สหกรณ์แจ้งการรับจดทะเบียนสหกรณ์เลขที่ อ.013935 และเลขทะเบียนข้อบังคับ อ.016335 ดังนั้นจึงถือว่า
วันที่ 5 สิงหาคม 2535 เป็นวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการพลเรือนวังปารุสก์ จำกัด  
 คณะกรรมการฯ ชุดแล้วชุดเล่าที่ผลัดเปลี่ยนเวียนไปตามวาระ พร้อมกับการพัฒนาที่เปลี่ยนไปตามยุค
สมัย ทั้งระบบ การจัดการ อุปกรณ์และเทคโนโลยี สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความเจริญก้าวหน้าขึ้น
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2551 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
พลเรือนวังปารุสก์ จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด” จากวันนั้น 
ปีนั้น สหกรณ์ได้เติบโตเป็นองค์กรที่มีผู ้คนสมัครใจเป็นสมาชิกจนถึงวันนี้กว่า 1,142 คน มีทุนดำเนินการ 
976,742,822.05 บาท กลายเป็นสถาบันการเงินที่คอยค้ำจุน ช่วยเหลือคนทั้ง สขช. และปัจจุบันยังเป็นแหล่ง
เงินออมที่สำคัญ รวมทั้งบริการที่พัฒนาก้าวไกลเกินหยุดยั้งในทุกวันนี้…    
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กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560-2565 
 
 

1. จำนวนวนสมาชิก 

 
 

2. ทุนดำเนินการ 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
สมาชิกสามัญ 1,100 1,110 1,116 1,117 1,109 1,096
สมาชิกสมทบ - 16 24 32 36 46
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

634,403,628.09 
693,709,996.37 

785,571,316.93 
854,180,518.81 

931,726,697.12 
976,742,822.05
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3. เงินรับฝาก 

 
 
4. รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสุทธิ 
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
เงินรับฝาก 191,212,521.75 207,146,043.44 260,699,751.60 292,053,061.99 337,315,609.13 347,876,301.71

เงินให้กู้ยืม 226,588,080.00 284,477,850.00 298,886,878.00 211,670,136.94 194,211,621.00 194,211,621.00

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

รายได้ 33,042,118.66 35,469,842.44 40,793,309.49 43,744,623.40 43,240,382.35 43,922,564.27

ค่าใช้จ่าย 9,628,440.90 9,810,715.32 11,143,549.91 12,170,215.52 12,301,736.22 12,515,883.20

ก าไรสุทธิ 23,413,677.76 25,659,127.12 29,356,759.58 31,574,407.88 30,938,646.13 31,406,681.07
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สารบัญ 
 

                        หน้า 
ประวัติความเป็นมาสหกรณ์ฯ         ก 
หนังสือเรียน ผขช.           ข        
หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566       ค 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 และฝ่ายจัดการ       ง 
กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2560-2565       ช 
 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566        
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     1 
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ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
 

 

 ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ข้อ 47 ข้อ 50 กำหนดให้
คณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ
สหกรณ ์ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะครบองค์ประชุม   
           ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว การประชุมใหญ่สามัญในวันนี้ก็เพ่ือแถลงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีจะได้แถลงในส่วนของงบการเงิน เลขานุการรายงาน 
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ในปี 2565 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จะได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
ทั้งปีให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป  
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 

 1. นายสุขจิตต์  ประยูรหงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นายฤทธี   ศรีสวัสดิ์   รองประธานกรรมการ 
3. นายวีรศักดิ์  ทิพย์มณเฑียร  กรรมการ 
4. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ  กรรมการ 
5. น.ส.ศรีพันธุ ์  โกมารกุล ณ นคร กรรมการ 
6. นายชาติชาย  จามพัฒน์  กรรมการ 

  7. นายธนันท์ชัย  พยัคฆ์เกษม  กรรมการ 
8. นายวิธาร  กลิ่นพงศ์  กรรมการ 
9. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย์  กรรมการ 
10. นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ  กรรมการ 
11. นายไพฑูรย์   พวงลำใย  กรรมการ 
12. น.ส.อนงค์ศรี  ประภากมล  กรรมการ 

  13. น.ส.มณี  นาถะพินธุ  กรรมการ 
  14. นางนวลจันทร์ พรมจิตร์  เหรัญญิก 

15. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท์   เลขานุการ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  นางวิวรรณ   นันทไพบูลย์   
 ผู้สอบบัญชี 
  นางวราพร   แพสถิตถาวร  
 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 

 
 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 
วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ ห้องประชุมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.3) และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting   
**************************** 

 

สมาชิกผู้มาเข้าประชุม  จำนวน       435  คน 
 
สมาชิกทั้งหมด   จำนวน     1,145  คน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายสินชัย  พสกภักดี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่ 1 
 2. น.ส.วรรณิภา อัฐวงศ์  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  พ้ืนที่ 1 
 3. นางวราพร แพสถิตถาวร ผู้สอบบัญชีเอกชน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ ประธานในที่ประชุมใหญ่
สามัญ กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ข้อ 47 ข้อ 50 และ
ระเบียบนายทะเบียนว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการ
จัดประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งกำหนดไว้เป็น
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวมทั้งผู้เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะครบองค์ประชุม   
           ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมแล้ว การประชุมใหญ่สามัญในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีจะได้แถลงในส่วนของงบการเงิน ผู้จัดการรายงานผลการ
ดำเนินงานสหกรณ์ในปี 2564 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์จะได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการทั้งปีให้
สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป  
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 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 
1. นายสุขจิตต์  ประยรูหงษ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายทศนารถ  นุตาคม   รองประธานกรรมการ 
            3. นายฤทธี   ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 
            4. นายวัธนชัย  ทองประเสริฐ  กรรมการ 
  5. นายธำรงค ์  ชินหิรัญ   กรรมการ 
  6. นายชาติชาย  จามพัฒน์  กรรมการ   
  7. นายวีรศักดิ์  ทิพย์มณเฑียร  กรรมการ 
                     8. น.ส.ศรีพันธุ ์  โกมารกุล ณ นคร กรรมการ 
  9. นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย์            กรรมการ 

10. นายไพฑูรย์   พวงลำใย  กรรมการ 
11. ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ  กรรมการ 
12. น.ส.พรรณทิพา มะลิซ้อน  กรรมการ 
13. นางชไมพร  พูลด้วง   กรรมการ 
14. นางนวลจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ  เหรัญญิก 
15. น.ส.วาสนา  วิมุกตานนท์  เลขานุการ 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  นางขวัญเรือน  ศรีเชื้อ   
 ผู้สอบบัญชี 
  นางวราพร   แพสถิตถาวร  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 
 น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ ทำหน้าที่นำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้การรับรอง 

 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรายงานการประชุมใหญ่ 
  วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 
การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอ่ืนอีกจำนวน 
14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีติดต่อกันไม่เกินสองครั้ง  
ในปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 8 คน ดังนี้ 
 

 ประธานกรมการ 
 
  

คณะกรรมการดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 จึงกำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 เพ่ือทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มีผู้สมัครรับสรรหา
เป็นกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
 

 ตำแหน่งประธานกรรมการ 
หมายเลข 1  นายสุขจิตต์   ประยูรหงษ์   

  

 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 
หมายเลข  1 นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ   
หมายเลข  2 นายธนันท์ชัย  พยัคฆ์เกษม   
หมายเลข  3 นางนวลจันทร์  ทรัพย์ประเสริฐ   
หมายเลข  4 ว่าที่ร้อยตรีวสุ  ม่วงศรี    
หมายเลข  5 นายชาติชาย  จามพัฒน์   
หมายเลข  6 นางสาวอนงค์ศรี  ประภากมล   
หมายเลข  7 นายวิธาร  กลิ่นพงศ ์   
หมายเลข  8 นางสาวมณี  นาถะพินธุ   
หมายเลข  9 นายสุเทพ  สถิตย์บูรณา  

นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ ์ ประธานกรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 

1. นายทศนารถ นุตาคม กรรมการ ครบวาระท่ี 2 ปีที่ 2 
2. ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ กรรมการ ครบวาระท่ี 2 ปีที่ 2 
3. นายธำรงค์ ชินหิรัญ กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
4. นายชาติชาย จามพัฒน์ กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
5. น.ส.พรรณทิพา มะลิซ้อน กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
6. นางชไมพร พูลด้วง กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
7. นางนวลจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
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 ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา เรื่อง หลักเกณฑ์การหาเสียงของผู้สมัครรับการสรรหาและ
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการประกาศผล ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  
 ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการดำเนินการ จำนวน 9 คน ได้เปิด
ให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 
และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2564 ตั ้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดการลงคะแนนเวลา 11.00 น.  
ผลการสรรหาและเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ มีผลดังนี้ 
 1. ตำแหน่งประธานกรรมการ 
     - นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์  

    

 เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการมีผู้สมัครเท่ากับตำแหน่งที่ว่างถือว่าได้รับการสรรหาด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจ
สอบกิจการ พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพ่ิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 และได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ 

 
 2. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 

ลำดับที่ 1 นางนวลจันทร์ ทรัพย์ประเสริฐ หมายเลข  3 ได้คะแนน 520 
ลำดับที่ 2 น.ส.อนงค์ศรี ประภากมล หมายเลข  6 ได้คะแนน 485 
ลำดับที่ 3 นายวิธาร กลิ่นพงศ์ หมายเลข  7 ได้คะแนน 461 
ลำดับที่ 4 นายประดับเกียรติ จินดาลัทธ หมายเลข  1 ได้คะแนน 449 
ลำดับที่ 5 น.ส.มณี นาถะพินธุ หมายเลข  8 ได้คะแนน 436 
ลำดับที่ 6 นายธนันท์ชัย พยัคฆ์เกษม หมายเลข  2 ได้คะแนน 426 
ลำดับที่ 7 นายชาติชาย จามพัฒน์ หมายเลข  5 ได้คะแนน 403 
ลำดับที่ 8 ว่าที่ ร.ต.วสุ ม่วงศรี หมายเลข  4 ได้คะแนน 294 
ลำดับที่ 9 นายสุเทพ สถิตย์บูรณา หมายเลข  9 ได้คะแนน 288 

 

    ลำดับที่ 1 - 7 ได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการในปี 2565-2566    
 
มติที่ประชุม รับทราบผลการสรรหาและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2565 
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้เลือก นางขวัญเรือน ศรีเชื้อ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ

กำหนดค่าตอบแทนให้ปีละ 30,000 บาท  
สำหรับปี 2565 คณะกรรมการการสรรหาได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ ประจำปี 2565 ตามประกาศ ลงวันที ่ 28 ธ ันวาคม 2564 จำนวน 2 คน คือ 1. นางวิวรรณ  
นันทไพบูลย์ และ 2. นางจารุวรรณ มาลาศรี จึงดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์การหาเสียงของผู้สมัครรับ
การสรรหาและเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการประกาศผล ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 
2564 ดังนี้ 

รายละเอียดเสนอบริการ 
 

นางวิวรรณ นันทไพบูลย์ นางจารุวรรณ มาลาศรี 
1. การเข้าปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจสอบ
กิจการ 
 - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ
ทุกเดือน เดือนละ 2-3 วันทำการ 
 - การเข้าตรวจสอบขึ้นอยู ่กับกิจกรรมที่
วางแผนตรวจสอบ เช่น ครั ้งแรกที่เข้าตรวจสอบ
กิจการ/ช่วงสิ้นแต่ละไตรมาส เป็นต้น 
 ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ข้อ 18 และ 20 
 - ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต
ของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
ข้อ 22 

1. การเข้าปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจสอบ
กิจการ 
 - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ
ทุกเดือน เดือนละ 2-3 วันทำการ 
 - การเข้าตรวจสอบขึ้นอยู ่กับกิจกรรมที่
วางแผนตรวจสอบ เช่น ครั ้งแรกที่เข้าตรวจสอบ
กิจการ/ช่วงสิ้นแต่ละไตรมาส เป็นต้น 
 -  ตรวจสอบก ิจการตามระเบ ียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 18, 20 
 - ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต
ของสหกรณ์ ว่าด ้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ข้อ 22 
 

2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 21 
 -  รายงานประจำเด ือน เสนอต ่อคณะ 
กรรมการดำเน ินการสหกรณ ์  ในการประชุม
ประจำเดือน 
 - รายงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ ์
 - รายงานกรณีเร่งด่วน หากมีเหตุการณ์ที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์หรือสหกรณ์

2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ตาม
ระเบียบ นทส. ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 21 
 - ประจำเดือน เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจำเดือน 
 - ประจำปี เสนอต่อที ่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ ์
 - กรณีเร ่งด ่วน หากมีเหตุการณ์ท ี ่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ หรือ สหกรณ์มี
การปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 
ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้ง
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มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง 
ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้ ง
ข้อบังคับ ระเบียบ มติที ่ประชุมหรือคำสั ่งของ
สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
และสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการดำเนินการทันที 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติที ่ประชุมหรือคำสั ่งของ
สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิก
และสหกรณ์ 
 

3. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและประจำปี 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 23 
 

3. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนและประจำปี ตาม
ระเบ ียบนายทะเบ ียนสหกรณ ์  ว ่ าด ้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 23 

4. การให้บริการอื่น ๆ 
 - ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี ตามที่
เห็นสมควร โดยไม่คิดค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
 - ให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือ
รองรับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

4. การให้บริการอื่น ๆ 
 - ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี ตามที่
เห็นสมควร โดยไม่คิดค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
 - ให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือ
รองรับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการต่อปี จำนวน
เงิน 30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 

5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จำนวน 
42,000 บาท (เดือนละ 3,500 บาท) โดยเรียกเก็บ 
2 งวด เมื่อปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้ 6 เดือน 
และเมื่อจัดทำสรุปรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจำปี เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 

 

 ผลการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ มีผลดังนี้  
 

ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ลำดับที่ 1 นางวิวรรณ นันทไพบูลย์ หมายเลข  1 ได้คะแนน 569 
ลำดับที่ 2 นางจารุวรรณ มาลาศรี หมายเลข  2 ได้คะแนน 166 

 

 ลำดับที่ 1 ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมทราบผลการสรรหาและรับรองผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 
  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2564 
 

การเงินของสหกรณ์ 
รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 

ทุนดำเนินการ 854,180,518.81 931,726,697.12 77,546,178.31 
ทุนเรือนหุ้นต้นปี 464,686,670.00 496,245,020.00 31,555,350.00 
ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 37,522,050.00 39,281,270.00 1,759,220.00 
ทุนเรือนหุ้นถอนคืนระหว่างปี 5,963,700.00 10,066,800.00 4,103,100.00 
ทุนเรือนหุ้นชำระแล้ว 496,245,020.00 525,459,490.00 29,214,470.00 
ทุนสำรอง 32,399,230.05 35,556,670.84 3,157,440.79 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 290,902,761.99 331,203,309.13 40,300,547.14 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) 1,150,300.00 6,112,300.00 4,962,000.00 
เงินให้กู้ยกมาต้นปี 580,204,271.75 583,356,736.61 3,152,464.86 
เงินให้กู้ระหว่างปี 214,194,280.00 194,211,621.00 (19,982,659.00) 
ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี 211,041,815.14 193,799,386.79 (17,242,428.35) 
ลูกหนี้เงินกู้ 583,356,736.61 583,768,970.82 412,234.21 
รายได้ 43,744,623.40 43,240,382.35 (504,241.05) 
ค่าใช้จ่าย 12,170,215.52 12,301,736.22 131,520.70 
กำไรสุทธิ 31,574,407.88 30,938,646.13 (635,761.75) 
 
จำนวนสมาชิก      
 สามัญ  สมทบ  รวม 
 สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 1,117  32  1,149 
 บวก สมาชิกเข้าใหม่ 22  4  26 
 รวมสมาชิก 1,139  36  1,175 
 หัก สมาชิกลาออก 26  -  - 
  สมาชิกเสียชีวิต 4  -  4 
 สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 1,109  36  1,145 

 
สวัสดิการของสมาชิก 
 1. สหกรณ์ฯ ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้าง สำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 50,000 บาท 
 2. ค่าของเยี่ยมไข้สมาชิกเจ็บป่วยในปี 2564 จำนวน 40 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท 
 3. บำเพ็ญกุศลศพ,พวงหรีดเคารพศพสมาชิกและครอบครัว จำนวน 35 ราย เป็นเงิน 89,000 บาท 
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 4. ทุนน้ำใจสหกรณ์ฯแก่สมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ และลาออก 
  3.1 สมาชิกเกษียณอายุราชการ  จำนวน 22 ราย   เป็นเงิน 66,000 บาท 
  3.2 สมาชิกลาออก   จำนวน 26 ราย   เป็นเงิน 26,500 บาท 
 5. เงินช่วยเหลือกรณีบ้านของสมาชิกประสบภัยพิบัติ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท 
 
บริจาคเพื่อสาธารณกุศล 
 1. ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี 2564  
ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเงิน 50,000 
บาท 

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล โครงการ “ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้
หนังสือ และมีงานทำ” กับมูลนิธิคนตาบอดไทย ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนพระเมรุ  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 1,000 บาท 

3. ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2564 กับสันนิบาติสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ไทย ณ วัดสวนป่าน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 1,000 บาท 

4. ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2564  
ณ วัดเจ็ดยอด ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นเงิน 1,000 บาท 

5. ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. 2564 กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด ณ วัดบัวงาม พระอารามหลวง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 
1,000 บาท 
 
กิจกรรมและพัฒนาบุคลากร 

 1. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 
2564 จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
 2. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติติตามกฎกระทรวงการดำเนินงาน
และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 
2564 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
 3. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา “สหกรณ์กับแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัทการบินไทย 
จำกัด (มหาชน)” ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 4. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ และนายไพฑูรย์ พวงลำใย กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “การพัฒนา
เครือข่ายสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับกฎหมายที่สหกรณ์พึงทราบ” พร้อมทั้งการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 จัดขึ้นโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.กรุงเทพมหานคร 
พ้ืนที่ 1 
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 5. นายไพบูลย์ คละจิตร์  ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด 
(มหาชน) ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564  จัดโดย บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาขน) 
 6. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร ่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

7. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่  
28 สิงหาคม 2564  ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 8. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร กรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
สำหรับกรรมการสหกรณ์” ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2564 จัดขึ้นโดย
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
 9. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ วันที่พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 10. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
สำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 4–8 ตุลาคม 2564 จัดขึ้นโดย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 11. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ที่  
28 พฤศจิกายน 2564 จัดโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

12. นางวิวรรณ นันทไพบูลย์ และน.ส.อลิสา หวันจิ สมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) รุ ่นที่ 9 ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 24–26 
พฤศจิกายน 2564 จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

13. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร กรรมการ และน.ส.กัญญาณัฐ เทียนหลำ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข้าโครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นข้อพิพาทที่พบใน
สหกรณ์ท่ีควรรู้” ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 จัดโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

14. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมรับการฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การเงิน การ
บัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2–3 และ 8–9 ธันวาคม 2564 จัดขึ้น
โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

15. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู ้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่  
23 ธันวาคม 2564 จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
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ผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้จัดการ 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 ไม่มี 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
 

เรียน     ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 
 
   ตามท่ี ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 มีมติเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2564 นั้น ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดอืนแล้ว ในโอกาสนี้ ขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
    1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบัญชี และการเงิน 
    1.2 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
    ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน การควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนด
ของสหกรณ์ การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม การ บริหารงาน
ของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ 
 
3. ผลการตรวจสอบ 
    3.1 ผลการดำเนินงาน 
        สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จำนวน 1,149 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จำนวน 26 คน ลาออก  
จำนวน 26 คน เสียชีวิต จำนวน 4 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำนวน 1,145 คน 
      ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 592,770,323.74 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งสิ้น 
43,240,382.35 บาท ค่าใช้จ่าย 12,301,736.22 บาท มีกำไรสุทธิ 30,938,646.13 บาท ลดลงจากปีก่อน 
635,761.75 บาท หรือร้อยละ 2.01 
 
    3.2 การบริหารงานทั่วไป 
 สหกรณ์ได้บริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติของที่ประชุมและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
    3.3 ด้านบัญชี  
 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์ การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรียบร้อยและ
เป็นปัจจุบัน การจัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ เรียบร้อย ถูกต้องตามบัญชีคุมยอดการเสนอรายงานทางบัญชี
ต่อคณะกรรมการฯ มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน 
 
    3.4 ด้านการเงิน 
 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 219,854.36 บาท และเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 
จำนวน 15,747,846.74 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีการรับจ่ายและการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กำหนดไว้ 
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   3.5 การให้กู้เงิน 
 สหกรณ์ให้กู้เงินแก่สมาชิกระหว่างปี 7 ประเภท คือ 
- เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 369 สัญญา จำนวนเงิน 9,445,500.00 บาท 

- เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ จำนวน 126 สัญญา จำนวนเงิน 2,158,671.00   บาท 

- เงินกู้สามัญ จำนวน 165 สัญญา จำนวนเงิน 155,312,700.00   บาท 

- เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 93 สัญญา จำนวนเงิน 19,068,000.00   บาท 

- เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 3 สัญญา จำนวนเงิน 3,068,000.00   บาท 

- เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน             จำนวน 5 สัญญา จำนวนเงิน 4,730,000.00 บาท 

รวม จำนวน   761 สัญญา จำนวนเงิน 193,782,871.00   บาท 

 
 การให้เงินกู้ของสหกรณ์ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ เงินกู้แต่ละรายการมีหลักฐาน
การเป็นหนี้ครบถ้วน 
     ในระหว่างปีสมาชิกชำระหนี้เงินกู้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 193,227,777.61 บาท การชำระเงินกู้เป็นไป
ตามงวดชำระหนี้ 
 
 วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ คือ 
- เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวนเงิน  3,971,538.82 บาท 
- เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ จำนวนเงิน  2,010,371.00 บาท 
- เงินกู้สามัญ จำนวนเงิน  374,539,077.59 บาท 
- เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนเงิน  30,656,844.43 บาท 
- เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ จำนวนเงิน  84,999,940.96 บาท 
- เงินกู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้สถาบันฯ จำนวนเงิน  71,213,260.72 บาท 
- เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน จำนวนเงิน  15,699,100.00 บาท 
- เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา จำนวนเงิน  678,837.30 บาท 
- ลูกหนี้อื่น จำนวนเงิน  512,784.21 บาท 

รวม จำนวนเงิน  584,281,755.03 บาท 

 
 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ จำนวน  33,407,219.57  บาท 
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   3.6 เงินรับฝาก 
 สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปีประเภทออมทรัพย์พิเศษ จำนวนเงิน  108,587,230.14 บาท ประกอบด้วย 
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน    103,195,230.14   บาท 
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์)  จำนวนเงิน  5,392,000.00   บาท 
และวันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ รวมจำนวน 337,315,609.13 บาท ประกอบด้วย 
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวนเงิน  331,203,309.13   บาท 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) จำนวนเงิน  6,112,300.00   บาท 

 
    3.7 ทุนเรือนหุ้น 
          ทุนเรือนหุ้นวันต้นปี มีจำนวน 496,245,020.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 39,281,270.00 บาท 
ลดลงระหว่างปีจำนวน 10,066,800.00 บาท คงเหลือวันสิ้นปีจำนวน 525,459,490.00 บาท 
 
    3.8 การลงทุนแหล่งเงินภายนอก 
 สหกรณ์มีการลงทุนแหล่งเงินภายนอก  ดังนี้ 
- เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด จำนวน  10,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด        จำนวน  40,000,000.00 บาท 
- เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวน  223,000,000.00 บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน  28,000,000.00 บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด จำนวน  1,000,000.00 บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวน  27,000,000.00 บาท 
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จำนวน  200,000.00 บาท 

รวม จำนวน  329,200,000.00 บาท 
  
     3.9 รายจ่ายของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้รับงบประมาณ จำนวน 15,204,000.00 บาท ประกอบด้วย งบรายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
จำนวนเงิน 14,454,000.00 บาท งบจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (สินทรัพย์) จำนวนเงิน 750,000.00 บาท 
 ปี 2564 สหกรณ์ได้ใช้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบโดยประหยัด จำนวน 
12,301,736.22 บาท คงเหลือจำนวน 2,152,263.78 บาท มีการจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน (สินทรัพย์) จำนวน
เงิน 56,195.00 บาท คงเหลือ 693,805.00 บาท คงเหลืองบประมาณสิ้นปี จำนวน 2,846,068.78 บาท 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                                       
      (นางขวัญเรือน  ศรีเชื้อ) 
                  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564 
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มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ งบการเงินประจำปี 2564  
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 

 
 

สรุป การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้ .- 
 1. เป็นของสมาชิกโดยตรง ร้อยละ 86.37 ของกำไรสุทธิ คือ  
  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  จำนวน 26,721,801.55 บาท 
 2. เป็นผลประโยชน์สมาชิก รอ้ยละ 11.46 ของกำไรสุทธิ คือ  
  ทุนสำรองและทุนสาธารณฯ จำนวน 3,546,844.58 บาท 
 3. เป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.07 ของกำไรสุทธิ จำนวน 640,000 บาท 
 4. เป็นค่าบำรุงตามกฎหมาย ร้อยละ 0.10 ของกำไรสุทธิ จำนวน 30,000.00 บาท 
 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรกำไรสุทธิ  
  ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ  
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ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
แผนงานประจำปี 2565 

ท่ี กิจกรรม 

ปี 2564 ปี 2565 ไตรมาส 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

1 
(ม.ค.–มี.ค.) 

2 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

1. ดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิก 50 คน 26 คน 50 คน     
2. รับฝากเงินจากสมาชิก 100,000,000.00 108,000,000.00 100,000,000.00     
3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 200,000,000.00 194,000,000.00 200,000,000.00     
4. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตร

สมาชิก 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 

    

5. การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
- โดยดำเนินการเอง 

- โดยหน่วยงานภายนอก 

 

 
50 คน 

30 ครั้ง 

 

 
- คน 

15 ครั้ง 

 

 
50 คน 

30 ครั้ง 

    

 

1. แผนงานบริหารทั่วไป  
 1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดำเนินการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยให้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ และเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์   
 1.3 จัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
คล่องตัว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกเพ่ิมอยู่ตลอดเวลา 

2. แผนงานด้านบริหารการเงิน 

 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยเฉพาะทุนเรือนหุ้น เพื่อเป็นหลักประกันรายได้อย่างมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามสมควรในปีบัญชี 2565 มีแผนรับชำระหุ้นจำนวน 50 ล้านบาท  
3. แผนงานด้านสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ 
 3.1 สหกรณ์จะจัดให้มีทุนสวัสดิการด้านการศึกษาอบรมและสัมมนาสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ 
เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานสหกรณ์  
 3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ และทุนสาธารณประโยชน์
อ่ืน ๆ 

 3.3 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบของสารสัมพันธ์ และบน
เว็บไซต์สหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมทั้งพัฒนาการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ เพ่ือรองรับวาระแห่งชาติด้าน 
การสหกรณ์ของรัฐบาล 
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

รายการ 
2564 2565 

ต้ังไว้ 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 
1.1 เงินเดือน 1,730,000.00 1,709,250.00 1,870,000.00 140,000.00 จ่ายเป็นเงินเดือนผู้จดัการ, เจ้าหนา้ที่ 4 

คน  
1.2 ค่าล่วงเวลา 20,000.00 4,500.00 20,000.00 0.00 จ่ายกรณีปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลา 

และวันหยุดของเจ้าหน้าท่ี 
1.3 บำเหน็จเจ้าหน้าที ่ 300,000.00 215,870.00 300,000.00 0.00 สำรองจ่ายเป็นค่าบำเหน็จเจ้าหน้าที่

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีและลูกจา้ง ข้อ 35 

1.4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

36,000.00 21,900.00 36,000.00 0.00 จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามกฎหมาย 

1.5 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000.00 1,909.00 3,000.00 0.00 จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ตามกฎหมาย 

1.6 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
เจ้าหน้าท่ี 

20,000.00 2,500.00 20,000.00 0.00 จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่ไป
สำนักงานท่ีดิน 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 2,109,000.00 1,955,929.00 2,249,000.00 140,000.00  
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
2.1 ค่าเสื่อมราคา 300,000.00 131,019.89 300,000.00 0.00 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน 
2.2 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ค่าพัฒนา
เว็บไซต ์

100,000.00 38,520.00 100,000.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
เว็บไซต์ของสหกรณ ์

2.3 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ค่าพัฒนา
ระบบโปรแกรมบัญชีสหกรณ ์

140,000.00 139,100.00 140,000.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
ระบบโปรแกรมบัญชีฯ ของสหกรณ์  

2.4 ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมบัญชีสหกรณ ์

100,000.00 69,550.00 100,000.00 0.00 ค่าบริการดูแลระบบโปรแกรมบัญชี
สหกรณ์ฯ รายป ี

2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

400,000.00 312,975.00 400,000.00 0.00 ค่าบริการดูแลระบบและซ่อมแซม
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอรภ์ายใน
สหกรณ ์

2.6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สำนักงาน 

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 สำรองไว้ปรับปรุงและซ่อมแซม
สำนักงาน 

2.7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเว็บไซต ์ 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 ค่าบริการดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์
สหกรณ์ฯ รายปี และค่าบริการที่
เกี่ยวกับเว็บไซต ์

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ 

1,290,000.00 691,164.89 1,290,000.00 0.00 
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รายการ 
2564 2565 

ต้ังไว้ 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง 

3. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 
3.1 ค่าเบี้ยประชุม 600,000.00 426,400.00 600,000.00 0.00 จ ่ายเป ็นค ่าเบ ี ้ยประช ุมกรรมการ

ดำเน ินการกรรมการเง ินก ู ้  กรรม
การศึกษาและกรรมการอื่น ๆ 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมใหญ ่

1,500,000.00 1,074,681.56 1,500,000.00 0.00 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมใหญ่
สาม ัญประจำป ี เน ื ่องจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น 

3.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
กรรมการ 

15,000.00 7,200.00 15,000.00 0.00 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการไปตรวจสอบ
สถานที่และหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษเพื่อ
การเคหะฯ 

3.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนา 

300,000.00 33,400.00 300,000.00 0.00 ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย ในการอบรมส ั มม นา
กรรมการ เจ ้าหน้าที ่สหกรณ์ และ
สมาชิกสหกรณ์ 

3.5 ค่าธรรมเนียมสอบ
บัญช ี

60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการสอบ
บ ัญช ีประจำป ี ให ้แก ่ผ ู ้สอบบ ัญชี
สหกรณ์ 

3.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

30,000.00 30,000.00 45,000.00 15,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

3.7 ค่าตอบแทน 200,000.00 170,300.00 200,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ขรก.
ช่วยงานสหกรณ์ 

3.8 ค่ารับรอง 100,000.00 47,735.00 100,000.00 0.00 ค่ารับรองเกี่ยวกับธุรกรรมสหกรณ ์
3.9 ค่าถ่ายเอกสาร 110,000.00 111,943.96 130,000.00 20,000.00 ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 

เครื่อง  
3.10 ค่าเครื่องเขียนแบบ
พิมพ์และวัสดุสำนักงาน 

150,000.00 51,328.88 150,000.00 0.00 ค่าพิมพ์ใบรับเงิน,หมึกปริ้นเตอร์และ
ค่าเครื่องเขียน 

3.11 ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

30,000.00 3,908.00 20,000.00 (10,000.00) ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน 
KRUNGTHAI CORPORATE  

3.12 ค่าใช้จ่ายในการ
สื่อสาร 

100,000.00 82,176.00 100,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์, Line 
Official 

3.13 ค่าธรรมเนียมทำนติิ
กรรมเงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห ์

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 เป็นค่าธรรมเนียมโอนทำนิติกรรมกับ
สำนักงานท่ีดินและค่าจัดทำเอกสาร
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห ์

3.14 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสมัพันธ์ 

150,000.00 8,000.00 150,000.00 0.00 ค ่า ใช ้จ ่ ายในการประชาส ัมพ ันธ์
เผยแพร่ผลงานสหกรณ์ 

3.15 ค่าใช้จ่ายอื่น 200,000.00 124,997.00 200,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
รายการที่ได้กำหนดไว้  

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานอื่น 

3,705,000.00 2,232,070.40 3,735,000.00 25,000.00  
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รายการ 
2564 2565 

ต้ังไว้ 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ต้ังไว้ จ่ายจริง 

4. จัดซ้ือครุภัณฑ์ 
- เครื่องใช้สำนักงาน 750,000.00 56,195.00 250,000.00 (500,000.00) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน

เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  

รวมครุภัณฑ์ 750,000.00 56,195.00 250,000.00 (500,000.00)  
5. ดอกเบี้ยจ่าย 
- เงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ  

7,500,000.00 7,323,788.36 8,500,000.00 1,000,000.00 จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ 

รวมดอกเบี้ยจ่าย 7,500,000.00 7,323,788.36 8,500,000.00 1,000,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายรายการ 1-5 15,204,000.00 12,259,147.65 15,869,000.00 665,000.00  

 

รายจ่ายทุกหมวดให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ยกเว้นจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
มติที่ประชุม พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 

 

กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญมีอำนาจอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันสำหรับแผนงานธุรกิจของ
สหกรณ์ในแต่ละปีที่คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ ในปี 2564 
ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค้ำประกัน จำนวน 200 ล้านบาท แต่ไม่ได้ ใช้จ่ายวงเงินดังกล่าว 
สำหรับปี 2565 คาดว่าจะมีสมาชิกให้ความสนใจร่วมทำธุรกรรมกับสหกรณ์ทั้งที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นและระยะ
ยาวเพ่ิมข้ึน 

จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันไว้เท่าเดิม จำนวน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท
ถ้วน)  
  

 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 
 

เรื่อง  คัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565 

 ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/1590 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่องการสอบ
บัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2544 กำหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบ
บัญชีโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ในปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด  
มีทุนดำเนินการ 931,726,697.12 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ติดต่อผู ้สอบบัญชีภาคเอกชนรวม 2 ราย คือ  
นางวราพร แพสถิตถาวร และนางชัญญานุช หังสวนัส ตามหนังสือสหกรณ์ ที่ สอ.สขช.246/2564 ลงวันที่ 
18 ธันวาคม 2564 ขอให้จัดทำข้อเสนอบริการให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2565 และตอบกลับมาทั้ง 2 ราย 
จึงขอให้สมาชิกพิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การนำเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่ 

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

1. วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ 

 

 เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้งบการเงิน
ที ่ม ีต ่องบการเง ินของสหกรณ์ว่าสหกรณ์ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เก ี ่ยวข้อง และระเบียบสหกรณ์ เพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีและระเบียบที ่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด เพื่อแสดงความเห็น
ว่างบการเงินโดยรวมของสหกรณ์ปราศจากการ
แสดงข ้อม ูลท ี ่ ข ัดต ่อข ้อเท ็จจร ิ ง  อ ัน เป็น
สาระสำคัญ ตามกฎหมายและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเย ี ่ยงผ ู ้ประกอบอาชีพ 
รวมทั้งข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบประมาณ 

 เพ ื ่อเพ ิ ่มความม ั ่นใจของผ ู ้ ใช ้งบ
การเงินที่มีต่องบการเงินของสหกรณ์ว่าสหกรณ์
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่น ๆ 
ที่เกี ่ยวข้อง และระเบียบสหกรณ์ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด เพื่อแสดงความเห็น
ว่างบการเงินโดยรวมของสหกรณ์ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที ่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็น
สาระสำคัญ ตามกฎหมายและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี ่ยงผู ้ประกอบอาชีพ 
รวมทั้งข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบประมาณ 
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญช ี

   2.1 ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ระบุและประเมินความเสี ่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงิน 
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เป ิดเผยข้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้องซี ่งจ ัดทำขึ ้นโดย
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื ่องของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
- ประเมินการนำเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม 

 
 
- ระบุและประเมินความเสี ่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงิน 
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เป ิดเผยข้อม ูลที ่ เก ี ่ยวข ้องซ ี ่งจ ัดทำขึ ้นโดย
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื ่องของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม 

   2.2 การเข้าปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ 

- เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 4 คร้ัง ครั้งละ ไม่
น้อยกว่า 1-5 วันทำการ 
- มีจำนวนผูช้่วยผูส้อบบัญชี 2 คน 
 

- เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 2 คร้ัง ครั้งละ ไม่
น้อยกว่า 1-5 วันทำการ 
- มีจำนวนผูช้่วยผูส้อบบัญชี 2 คน 

   2.3 ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญช ี

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี ภารกิจที ่นายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี ภารกิจที ่นายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 
75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

4. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญช ี

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด  
- ย ินด ีจะเข ้าร ่วมประชุมใหญ่ หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด  
- ย ินด ีจะเข ้าร ่วมประชุมใหญ่ หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 

5. ในการเสนอบริการ
สอบบัญช ี

     ข้าพเจ้าทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13 
 

     ข้าพเจ้าทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13 

 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 
มติที่ประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข ่าวกรองแห่งชาติ จำกัด มีส ินทร ัพย์ท ั ้งส ิ ้น จำนวน  
  931,726,697.12 บาท และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุม อยู่ในระดับ “ดีมาก”  
  ที่ประชุมมีมตินางวราพร แพสถิตถาวร บุคคลอื่น ให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์สำหรับ 
  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยใหค้่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องขอลดหย่อนและผ่อนชำระหนี้แทนสมาชิกเสียชีวิต 

 

 ด้วยนายรชต ไชยสิทธิ์ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติการ สำนัก 1 สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 2096 ได้กู้เงิน
สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด เมื่อ 6 พ.ค.64 เพื่อนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ โดยมี 
นายนนทรัตน์ สุวรรณพงศ์ นักการข่าวปฏิบัติการ สำนัก 1 สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 2011 และ นายจักรพง ษ์  
อ่ินคำ เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติการ สำนัก 4 สมาชิกสหกรณเ์ลขที่ 2095 เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมานายรชตได้
เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2564 และนายรชตไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่จะตกทอดเป็น
มรดกแก่ทายาทพอที่จะชำระหนี้ได้ ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือค้างชำระ ณ วันที่ 31 ม.ค.65 เป็นเงิน 493,200 บาท 
(สี่แสนเกา้หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)  
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 นายรฐนนท์ ไชยสิทธิ์ บิดาของนายรชตยื่นความจำนงขอรับผิดชอบชำระหนี้แทนผู้ตายตามเงื่อนไข
และวิธีการที่ได้ตกลงไว้กับสหกรณ์จนกว่าจะเสร็จสิ้น และได้ขอความอนุเคราะห์จากสหกรณ์โปรดลดหย่อน
และขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปให้นานที่สุด หรือลดต้นเงินและดอกเบี้ยลงให้น้อยที่สุด 
 ฝ่ายเลขานุการได้ขอคำแนะนำจากคุณสินชัย พสกภักด ีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่มาร่วมประชุม ซึ่ง
ได้ให้คำแนะนำว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์ไม่มีอำนาจที่จะลดต้นเงินจำนวนหนี้ได้ แต่สามารถดอกเบี้ย
ลงให้ได้ โดยจะลดได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ต่อปี และให้สหกรณ์จัดทำระเบียบเพื่อใช้ในการปฏิบัติต่อไป 
 
 จึงนำเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญเพ่ือพิจารณา 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่สามัญได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อน และ 
  ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน ตามหลักการสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้ลดอัตราดอกเบี้ย 
  เงินกู้จากประกาศของสหกรณ์ สำหรับเงินกู้รายนี้ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ไม่ต่ำกว่า 
  ร้อยละ 1 
 
ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่องอ่ืน ๆ (ตามแต่จะมีผู้เสนอ) 
 ไม่มีผู้เสนอ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ตรวจแล้วใช้เป็นรายงานการประชุมได้ 
 
 (ลงชื่อ)     กัญญาณัฐ เทียนหลำ            (ลงชื่อ)    วาสนา วิมุกตานนท์ 
        (นางสาวกัญญาณัฐ เทียนหลำ)      (นางสาววาสนา วิมุกตานนท์) 
       หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ                เลขานุการ 

     จดบันทึกการประชุม          ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 (ลงชื่อ)    สุขจิตต์ ประยูรหงษ์ 
          (นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์) 
     ประธานกรรมการ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 

 
 

 

การสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีก
จำนวน 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีติดต่อกันไม่เกิน  
สองครั้ง และในปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 7 คน ดังนี้ 
 

คณะกรรมการดำเนินการ 
 1. นายวัธนชัย ทองประเสริฐ  กรรมการ ครบวาระท่ี 2 ปีที่ 2 

2. นายไพฑูรย์ พวงลำใย  กรรมการ ครบวาระท่ี 2 ปีที่ 2 
3. นายฤทธี ศรีสวัสดิ์   กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
4. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร  กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
5. น.ส.ศรีพันธุ์ โกมารกุล ณ นคร กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
6. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์  กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
7. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์  กรรมการ ครบวาระท่ี 1 ปีที่ 2 
 

 จึงกำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 เพ่ือทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มีผู้สมัครรับสรร
หาเป็นกรรมการดำเนินการ ดังนี้  
  

 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ 
หมายเลข  1  นางสาววาสนา   วิมุกตานนท์   
หมายเลข  2  นายณัฐพล  รักสุทธี   

 หมายเลข  3  นายสุเทพ  สถิตย์บูรณา   
 หมายเลข  4  ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ    
 หมายเลข  5  นายบำเพ็ญ  สะลอยรัมย์   
 หมายเลข  6  นายฤทธี  ศรีสวัสดิ์   
 หมายเลข  7  นางสาวศรีพันธุ์  โกมารกุล ณ นคร   
 หมายเลข  8 นางสาวภัสส์ธนภักษ์ เล้าหะชัย   
 หมายเลข  9  นางสาวสินีนาฎ  เอ่ียมสะอาด 
 หมายเลข 10 นายสถิตย์  เปียสันเทียะ 
 หมายเลข 11 นายไพรัช  ทับทิม 
 หมายเลข 12 นางภัทรพร  ธารี 
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 ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหา เรื่อง หลักเกณฑ์การหาเสียงของผู้สมัครรับการสรรหาและ
เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิลงคะแนน วิธีการลงคะแนน และการประกาศผล ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
 ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ได้เปิดให้สมาชิกลงคะแนนสรรหาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ว่าด้วยการสรรหา 
และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และปิดการลงคะแนนเวลา 11.00 น. ผลการสรรหาตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการเป็นประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป  
  
 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 

 
 

 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด ข้อ 81 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั ้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู ้มีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน  
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี 
จำนวน 1 คน 
 คณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศรับสมัครสรรหา
และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2563 หมวด 1  
 ในปี 2566 มีผู ้สมัครตำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน คือ นางวิวรรณ นันทไพบูลย์  
รายละเอียดเสนอบริการดังนี้ 
 
รายละเอียดเสนอบริการ 
นางวิวรรณ นันทไพบูลย์ 
 1. การเข้าปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจสอบกิจการ 
  - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 2-3 วันทำการ 
  - การเข้าตรวจสอบขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่วางแผนตรวจสอบ เช่น ครั้งแรกที่เข้าตรวจสอบ
กิจการ/ช่วงสิ้นแต่ละไตรมาส เป็นต้น 
  ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ข้อ 18 และ 20 
  - ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 22 
 2. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 21 
  - รายงานประจำเดือน เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในการประชุมประจำเดือน 
  - รายงานประจำปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  - รายงานกรณีเร่งด่วน หากมีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์หรือสหกรณ์
มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือคำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ 
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ระเบียบ มติที ่ประชุมหรือคำสั ่งของสหกรณ์ที ่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์  
ต่อคณะกรรมการดำเนินการทันที 
 3. เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนและประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 23 
 4. การให้บริการอื่น ๆ 
  - ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่คิดค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
  - ให้คำแนะนำในการจัดทำงบการเงิน เพ่ือรองรับการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 5. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการต่อปี จำนวนเงิน 30,000.00 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
 
 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด  ว่าด้วยการสรรหา และเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  
ข้อ 12 (5) ในกรณีมีผู้สมัครเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ว่างให้ถือว่าได้รับการสรรหา โดยประธานกรรมการสรรหา
นำรายชื่อจากการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือให้การเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผยด้วยการยกมือเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ พร้อมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
 
 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
  



 
44 

 

ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ืองรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2565 

 
 

 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1. จำนวนสมาชิกทั้งหมด 1,142 1,145 (3) (0.26) 
   1.1 สมาชิกสามัญ 1,096 1,109 (13) (1.19) 
   1.2 สมาชิกสมทบ 46 36 10 27.78 
2. ทุนดำเนินการ 976,742,822.05 931,726,697.12 45,016,124.93 4.83 
3. ทุนเรือนหุ้น 555,205,940.00 525,459,490.00 29,746,450.00 5.66 
4. ทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 36,420,400.00 39,281,270.00 (2,860,870.00) (7.28) 
5. ทุนสำรอง 38,650,535.45 35,556,670.84 3,093,864.61 8.70 
6. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 509,996.74 815,516.77 (305,520.03) (37.46) 
7. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 347,876,301.71 331,203,309.13 16,672,992.58 5.03 
8. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
    (สะสมทรัพย์) 

0.00 6,112,300.00 (6,112,300.00) (100) 

9. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 251,176,636.00 194,211,621.00 56,965,015.00 29.33 
10. ลูกหนี้เงินกู้ 592,566,196.07 583,768,970.82 8,797,225.25 1.51 
11. รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู ้ 32,325,943.60 33,424,834.60 (1,098,891.00) (3.29) 
12. ผลตอบแทนจากการลงทุน 11,559,410.68 9,815,547.75 1,743,862.93 17.77 
13. ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 6,953,490.68 7,323,788.36 (370,297.68) (5.06) 
14. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5,525,182.53 4,977,947,86 547,234,67 10.99 
15. กำไรสุทธิประจำปี 31,406,681.07 30,938,646.13 468,034.94 1.51 
 
สวัสดิการของสมาชิก 
 1. สหกรณ์ได้มอบเงินเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ซึ่งเป็นข้าราชการและลูกจ้าง สขช.ประจำปี 2565 
เป็นเงิน 50,000 บาท 
 2. ค่าของเยี่ยมไข้สมาชิกเจ็บป่วยในปี 2565 จำนวน 423 ราย เป็นเงิน 423,000 บาท 
 3. บำเพ็ญกุศลศพ,พวงหรีดเคารพศพสมาชิกและครอบครัว จำนวน 41 ราย เป็นเงิน 120,000 บาท 
 4. ทุนน้ำใจสหกรณ์ฯแก่สมาชิกกรณีเกษียณอายุราชการ และลาออก 
  4.1 สมาชิกเกษียณอายุราชการ จำนวน 25 ราย   เป็นเงิน 75,000 บาท 
  4.2 สมาชิกลาออก  จำนวน  15 ราย   เป็นเงิน 15,500 บาท 
 5. เงินช่วยเหลือกรณีบ้านของสมาชิกประสบภัยพิบัติ จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 20,000 บาท 
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บริจาคเพื่อสาธารณกุศล 
 1. ร่วมบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ วัดโบสถ์ 
 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเงิน 50,000 บาท 
 2. ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย จำกัด ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นเงิน 
1,000 บาท 
 3. ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2565 กับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ และขบวนการสหกรณ์ไทย ณ วัดธาตุเจดีย์ ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นเงิน 1,000 บาท 
 4. ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 256 5  
ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นเงิน 1,000 บาท 
 5. ร ่วมทำบุญเทศน์มหาชาติ เวส ันดรชาดก โดยเจ ้าประคุณ  สมเด ็จพระมหาร ัชมงคลมุนี  
(ธงชัย ธมฺมธโช) กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงิน  
1,000 บาท 
 6. ร่วมทำบุญ “กิจกรรมปันน้ำใจ เพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565” กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำกัด ณ โรงเรียนบ้านสวนปอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย เป็นเงิน 1,000 บาท 
 
กิจกรรมและพัฒนาบุคลากร 
 1. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 ระหว่างวันที่
5-6 กุมภาพันธ์ 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 2. นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ และน.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 
จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 3. น.ส.กัญญาณัฐ เทียนหลำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง  
"การรายงานข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ MIS" (Online) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดย
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
 4. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอ.รท./
สส.ชสอ.) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดย สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการไทย (สสอ.รท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 5. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร กรรมการ เข้าร่วมการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ (Online) 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
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 6. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร กรรมการ เข้าร่วมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมั่นคงและยั่งยื น 
(Online) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

7. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร และนายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา
วิชาการ "New normal สหกรณ์กับกฎกระทรวงใหม่" และ “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์” 
พร้อมทั้งประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2565 จัดขึ้นโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 
 8. นางอัญชลี ศรีเปรม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
จิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที ่สำนักงาน ปปง. และยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams เมื่อวันที ่28 มีนาคม 2565 
จัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 9. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร และน.ส.อนงค์ศรี ประภากมล กรรมการ เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ผ่าน 
Zoom Meeting เรื ่อง “การบริหารการเงินและการลงทุน” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 10. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
(มหาชน) ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดย บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
 11. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู ้จัดการ และน.ส.กัญญาณัฐ เทียนหลำ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 และการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดยสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วชิรพยาบาล จำกัด 

12. นายวีรศักดิ ์ ทิพย์มณเฑียร กรรมการ เข้าร ่วมสัมมนาออนไลน์ เร ื ่อง “ผลักดันแก้ไข 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  
แห่งประเทศไทย จำกัด 

13. น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 

14. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร และนายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา 
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมฝึกจิตทำข้อมูลจริงในระบบสหกรณ์” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 
จัดโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  

15. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร นายไพฑูรย์ พวงลำใย กรรมการ และนายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ 
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โลกเปลี่ยน สหกรณ์ปรับพร้อมรับมือผลกระทบพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือยัง?” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

16. นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ และน.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชสกท. ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 
จำกัด 
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17. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ และน.ส.สุจาณี ภูผา หัวหน้าฝ่ายบัญชี เข้าร่วมสัมมนาสมาชิก 
สส.ชสอ. 4 ภูมิภาค : กทม.1-2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 จัดโดยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  

18. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ชสอ. เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 
จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 19. นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ น.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ และนายไพบูลย์ 
คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมอบรม “แนวปฏิบัติของสหกรณ์ กับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เมื่อวันที่  
12 มิถุนายน 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 20. นางอัญชลี ศรีเปรม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นายจ้าง 
เพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เมื่อวันที่ 
13 มิถุนายน 2565 จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 21. นายไพฑูรย์ พวงลำใย กรรมการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร
สำหรับกรรมการสหกรณ์ (สหกรณ์ขนาดเล็ก)” รุ ่น 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 13-17 
มิถุนายน 2565 จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 22. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2565 จัดขึน้โดยชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 
 23. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร และนายวิธาร กลิ่นพงศ์ กรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร
สหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “การอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร” รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากร
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 
 24. นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ และน.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วม
อบรม หลักสูตร “การเงินและการลงทุนของสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุม
สหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 
 25. นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ กรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ผู้ผลิตและ 
พบผู้บริโภคสู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ข.ชสอ.กทม.1 ชุดที่ 4  
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 จัดขึ้นโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  
 26. นายวิธาร กลิ่นพงศ์ นายบำเพ็ญ สะลอยรัมย์ นายไพฑูรย์ พวงลำใย น.ส.อนงค์ศรี ประภากมล 
กรรมการ และนางอัญชลี ศรีเปรม ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงสหกรณ์ยุค 2022 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นโดยเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1  
 27. นายวีรศักดิ์ ทิพย์มณเฑียร และนายวิธาร กลิ่นพงศ์ กรรมการ เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ผ่าน Zoom  
Meeting “จับสัญญาณการบริหารเงินการลงทุน และแนวทางการบริหารเงินของขบวนการสหกรณ์ออม
ทรัพย์” เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
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 28. นายสุขจิตต์ ประยูรหงษ์ ประธานกรรมการ และน.ส.วาสนา วิมุกตานนท์ เลขานุการ เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 จัดขึ้นโดยประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2565  
 29. นายไพบูลย์ คละจิตร์ ผู ้จ ัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 2565 จัดขึ้นโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนคณะกรรมการ และผู้จัดการ 
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 
 ไม่มี 
 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 6 
เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 

 
 

 
เรียน     ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 
 

   ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มีมติเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2565 นั้น ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นประจำทุกเดือนแล้ว ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสาร หลักฐาน และการควบคุมทางการเงิน
ตามระเบียบ และข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ 
 1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งของสหกรณ์ฯ และติดตาม
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
 1.3  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณที่กำหนดไว้ 
 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1  ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 

2.2  ตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี 
2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
3. ตรวจสอบด้านการบริหาร 
 3.1 การบริหารงานทั่วไป 
      (1) สหกรณ์ฯ มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการรับผิดชอบไว้
อย่างชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่
เป็นหลัก   
      (2) มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื ่อนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบรายงานข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
ได้แก่ รายงานการดำเนินกิจการประจำเดือน รายงานการรับ - จ่าย การเสนอขออนุมัติสินเชื่อให้แก่สมาชิก 
เป็นต้น  
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 3.2 การบริหารการเงิน และการบัญชี    
      (1) สหกรณ์ฯ มีการดำเนินนโยบายในด้านการบัญชี การเงิน มีการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 
และการบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 
      (2) สหกรณ์ฯ ได้จ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งสอด
คลัองและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯโดยรวม 
      (3) มีการเสนอรายงานทางการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นประจำทุกเดือน 
 
4. ตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี 
 4.1 ด้านบัญชี 

     มีเอกสาร หลักฐานประกอบการลงบัญชี ครบถ้วน สมบูรณ์ การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่เก่ียวข้อง การจัดทำบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตามบัญชีคุมยอด 
 4.2 ด้านการเงิน  
       สหกรณ์มีเง ินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี จำนวนเงิน 374,880.00 บาท และเงินฝากธนาคาร คงเหลือ  
ณ วันสิ้นปี จำนวนเงิน 16,372,774.47 บาท ถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคาร และสมุดคู่ฝากของธนาคาร 
      
5. ผลการดำเนินงาน 
 5.1 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกต้นปี จำนวน 1,145 คน ในระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น จำนวน 19 คน ลาออก 
จำนวน 15 คน เสียชีวิต จำนวน 7 คน สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 1,142  คน 
 5.2 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวนเงิน 625,773,153.26 บาท และในรอบปี 
สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น จำนวนเงิน 43,885,354.28 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 12,478,673.21 บาท 
และมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 31,406,681.07 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน (ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 
30,938,646.13 บาท) จำนวนเงิน 468,034.94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.51 
 5.3 ด้านสินเชื่อ 
      ในระหว่างปี สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้ คือ 

(1) เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 291 สัญญา จำนวนเงิน 12,143,180.00 บาท 

(2) เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ จำนวน 134 สัญญา จำนวนเงิน 2,169,806.00 บาท 

(3) เงินกู้สามัญ จำนวน 178 สัญญา จำนวนเงิน 191,754,900.00 บาท 

(4) เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 123 สัญญา จำนวนเงิน 26,864,000.00 บาท 

(5) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จำนวน 6 สัญญา จำนวนเงิน 8,670,000.00 บาท 

(6) เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน             จำนวน 5 สัญญา จำนวนเงิน 9,262,500.00 บาท 

(7) เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา จำนวน 3 สัญญา จำนวนเงิน 127,750.00 บาท 

รวม จำนวน   740 สัญญา จำนวนเงิน 250,992,136.00 บาท 
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      การให้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ เงินกู้แต่ละรายการมี
หลักฐานการเป็นหนี้ครบถ้วน 
      ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ ดังนี้ คือ 

(1) เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวนเงิน  4,473,009.58 บาท 
(2) เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ จำนวนเงิน  2,090,206.00 บาท 
(3) เงินกู้สามัญ จำนวนเงิน  386,360,151.02 บาท 
(4) เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนเงิน  31,694,291.26 บาท 
(5) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ จำนวนเงิน  79,171,900.53 บาท 
(6) เงินกู้พิเศษเพ่ือการไถ่ถอนหนี้สถาบันฯ จำนวนเงิน  65,364,646.99 บาท 
(7) เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน จำนวนเงิน  22,677,863.39 บาท 
(8) เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา จำนวนเงิน  734,127.30 บาท 
(9) ลูกหนี้อ่ืน ๆ จำนวนเงิน  968,471.28 บาท 

รวม จำนวนเงิน  593,534,667.35 บาท 
 

5.4 การรับฝากเงิน 
         สหกรณ์ฯรับฝากเงินในระหว่างปีประเภทออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน 108,334,601.41 บาท  
ประกอบด้วย 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน  104,519,201.41 บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (สะสมทรัพย์) จำนวนเงิน  3,815,400.00   บาท 

 
 และวันสิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือ เป็นเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน 347,876,301.71 
บาท ซึ่งการปฏิบัติในด้านการรับฝากและการถอนเงิน สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้   
 

5.5 ทุนเรือนหุ้น 
      ณ วันต้นปี สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิน 525,459,490.00 บาท เพ่ิมข้ึนระหว่างปี จำนวน

เงิน 36,420,400.00 บาท ลดลงระหว่างปี จำนวนเงิน 6,673,950.00 บาท มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน
เงิน 555,205,940.00 บาท การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืน เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 

5.6 การลงทุนแหล่งเงินภายนอก สหกรณ์มีการลงทุนแหล่งเงินภายนอก ดังนี้ 
(1) เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  ประกอบด้วย 

- เงินฝากประจำสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด จำนวน 45,000,000.00 บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวน 203,000,000.00 บาท 
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(2) เงินลงทุนระยะยาว  ประกอบด้วย 
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด 
- หุ้นกู้ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) จำนวน 35,899,916.79 บาท 

- หุ้นกู้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด จำนวน 10,239,923.90 บาท 

- หุ้นกู้ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000,000.00 บาท 

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด    

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 28,000,000.00 บาท 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด  จำนวน 1,000,000.00 บาท 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด จำนวน 32,000,000.00 บาท 

- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000.00 บาท 

รวม จำนวนเงิน 365,339,840.69 บาท 

 
 การลงทุนของสหกรณ์ฯปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม              
มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่าง
อ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 กำหนด 
 

 5.7 รายจ่ายของสหกรณ์ฯ 
       สหกรณ์ฯได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวนเงิน 15,869,000.00 บาท การจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 มีการใช้
จ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 12,515,883.20 บาท (ร้อยละ 78.87) คงเหลืองบประมาณสิ้นปี จำนวนเงิน 3,353,116.80 
บาท (ร้อยละ 21.13) 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                                       
      (นางวิวรรณ นันทไพบูลย์) 
                    ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 7 
เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2565 
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ระเบียบวาระที่ 8 
เร่ืองการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 

 
 

 

รายการ 
ปี 2565 ปี 2564 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. กำไรสุทธิประจำปี 2565 31,406,681.07 100.00 30,938,646.13 100.00 
2. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 3,140,668.11 10.00 3,093,864.61 10.00 
3. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
   ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.0 0.10 30,000.00 
 

0.10 

4. เงินปันผลไม่เกินร้อยละ 10.00 แห่งค่าหุ้น 
   สมาชิกแต่ละคนโดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา 
   ปี 2564   อัตราร้อยละ    4.50 
   ปี 2565   อัตราร้อยละ    4.30 

 
 
 

23,192,404.18 

 
 
 

73.85 

 
 

22,782,804.98 

 
 

73.64 

5. เงินเฉลี่ยคืน 
   ปี 2564   อัตราร้อยละ    11.70 
   ปี 2565   อัตราร้อยละ    11.70 

 
 

3,798,704.27 

 
 

12.10 

 
3,938,996.57 

 
12.73 

6. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกิน 
   ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

640,000.00 2.04 640,000.00 2.07 

7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  
   แห่งทุนเรือนหุ้นที่สหกรณ์มีอยู่ในวันสิ้นปี 

40,000.00 0.13 36,979.97 0.12 

8. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  
   ของกำไรสุทธิ 

564,904.51 1.78 416,000.00 1.34 

 31,406,681.07  30,938,646.13  

 

สรุป การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามที่เสนอจะมีผลดังนี้  
 1. เป็นของสมาชิกโดยตรง ร้อยละ 85.95 ของกำไรสุทธิ คือ  
      เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน  จำนวน 26,991,108.45 บาท 
 2. เป็นผลประโยชน์สมาชิก รอ้ยละ 11.91 ของกำไรสุทธิ คือ  
     ทุนสำรองและทุนสาธารณฯ จำนวน 3,745,572.62 บาท 
 3. เป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 2.04 ของกำไรสุทธิ คือ  
      จำนวน 640,000.00 บาท 
 4. เป็นค่าบำรุงตามกฎหมาย ร้อยละ 0.10 ของกำไรสุทธิ คือ จำนวน 30,000.00 บาท 
  

ทั้งนี้ ขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือจะขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญต่อไป  
 

มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 9 
เร่ืองอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2566 

 
 

 

แผนงานประจำปี 2566 

ท่ี กิจกรรม 

ปี 2565 ปี 2566 ไตรมาส 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

เป้าหมายการ
ดำเนินการ 

1 
(ม.ค.–มี.ค.) 

2 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

3 
(ก.ค.–ก.ย.) 

4 
(ต.ค.–ธ.ค.) 

1. ดำเนินการเพิ่มจำนวนสมาชิก 50 คน 19 คน 50 คน     
2. รับฝากเงินจากสมาชิก 100,000,000.00 108,000,000.00 200,000,000.00     
3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 200,000,000.00 251,000,000.00 300,000,000.00     
4. จัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุตร

สมาชิก 
50,000.00 50,000.00 50,000.00 

    

5. การพัฒนาความรู้ให้กับสมาชิก
คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
- โดยดำเนินการเอง 

- โดยหน่วยงานภายนอก 

 

 
50 คน 

30 ครั้ง 

 

 
- คน 

26 ครั้ง 

 

 
50 คน 

30 ครั้ง 

    

 

1.  แผนงานบริหารทั่วไป  
 1.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดำเนินการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดยให้เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

 1.2 จัดประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับรู้บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกที่มีต่อ
สหกรณ์ในฐานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ และเป็นผู้ใช้บริการของสหกรณ์   
 1.3 จัดให้มีการแก้ไขและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้อย่าง
คล่องตัว และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมาชิกเพ่ิมอยู่ตลอดเวลา 

2.  แผนงานด้านบริหารการเงิน 

 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยเฉพาะทุนเรือนหุ้น เพื่อเป็นหลักประกันรายได้อย่างมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนตามสมควรในปีบัญชี 2566 มีแผนรับชำระหุ้นจำนวน 50 ล้านบาท  
3.  แผนงานด้านสวัสดิการและประชาสัมพันธ์ 
 3.1 สหกรณ์จะจัดให้มีทุนสวัสดิการด้านการศึกษาอบรมและสัมมนาสำหรับคณะกรรมการดำเนินการ 
เจ้าหน้าที่และผู้ประสานงานสหกรณ์  
 3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ และทุนสาธารณประโยชน์
อ่ืน ๆ 

 3.3 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และข่าวสารต่าง ๆ ในรูปแบบของสารสัมพันธ์ และ  
บนเว็บไซต์สหกรณ์ให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมทั้งพัฒนาการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ เพ่ือรองรับวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ของรัฐบาล 
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ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ 
ปีบัญชี 2566 

 

 หมายเหตุ 
1. ดอกเบี้ยจ่ายให้ถือตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปริมาณเงินรับฝาก และการปรับอัตราดอกเบี้ย 
2. ในกรณีที่ประมาณการรายได้ รายจ่ายยังไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  
    ให้สหกรณ์สามารถใช้จ่ายในการดำเนินงานปกติได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของประมาณการรายจ่ายเดิม 

  

รายละเอียด ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

รายได้ ประมาณการ รับจริง ประมาณการ 
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 0.00 32,325,943.60 40,000,000.00 
2. ดอกเบี้ยรับเงินฝากประจำกับชุมนุมสหกรณ์ฯและสหกรณ์อ่ืน 0.00 6,470,566.20 6,500,000.00 
3. ผลตอบแทนจากเงินลงทุน    
   3.1 เงินปันผลจากการถือหุ้น 0.00 3,927,534.55 4,320,000.00 
   3.2 หุ้นกู้ 0.00 1,118,467.00 1,950,000.00 
4. ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 0.00 37,552.93 40,000.00 

5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากสมาชิก 0.00 1,900.00 5,000.00 
6. รายได้อ่ืนๆ 0.00 3,390.00 4,000.00 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 0.00 43,885,354.28 52,819,000.00 
 

ค่าใช้จ่าย ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 
1. ดอกเบี้ยจ่าย 8,500,000.00 6,953,490.68 8,500,000.00 
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ    
   2.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 2,249,000.00 2,214,660.00 1,975,500.00 
   2.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 1,140,000.00 593,276.12 1,350,000.00 
   2.3 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ่ืน 3,730,000.00 2,307,444.61 3,445,000.00 
3. สำรองทั่วไป 0.00 409,801.80 650,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 15,619,000.00 12,478,673.21 15,920,500.00 
กำไรสุทธิ (15,619,000.00) 31,406,681.07 36,898,500.00 
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งบประมาณรายจ่าย ปีบัญชี 2566 

รายการ 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

ประมาณการ 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ จ่ายจริง 

1. ดอกเบี้ยจ่าย 

   - เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 8,500,000.00 6,953,490.68 8,500,000.00 0.00 จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
พิเศษ 

รวมดอกเบี้ยจ่าย 8,500,000.00 6,953,490.68 8,500,000.00 0.00  

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 

   2.1 เงินเดือน 1,870,000.00 1,902,840.00 1,565,500.00 (304,500.00) จ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 คน  
   2.2 ค่าครองชีพ 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 จ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที ่
   2.3 ค่าล่วงเวลา 20,000.00 16,400.00 20,000.00 0.00 จ่ายกรณีปฏิบตัิงานเร่งด่วนนอก

เวลา และวันหยุดของเจ้าหน้าท่ี 
   2.4 บำเหน็จเจ้าหน้าที ่ 300,000.00 259,300.00 300,000.00 0.00 สำรองจ่ายเป็นค่าบำเหน็จ จนท. 

ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย
เจ้าหน้าท่ีและลูกจา้ง ข้อ 35 

   2.5 เงินสมทบกองทุนประกัน 
สังคม 

36,000.00 28,200.00 42,000.00 6,000.00 จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมตามกฎหมาย 

   2.6 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

3,000.00 1,920.00 3,000.00 0.00 จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนตามกฎหมาย 

   2.7 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ
เจ้าหน้าท่ี 

20,000.00 6,000.00 15,000.00 (5,000.00) จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหนา้ที่ไป
สำนักงานท่ีดิน 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 2,249,000.00 2,214,660.00 1,975,500.00 (273,500.00)  
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 

   3.1 ค่าเสื่อมราคา 300,000.00 117,430.12 300,000.00 0.00 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำนักงาน 
   3.2 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ค่าพัฒนา
เว็บไซต ์

100,000.00 38,520.00 100,000.00 0.00 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
และเว็บไซต์ของสหกรณ ์

   3.3 ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย-ค่าพัฒนา
ระบบโปรแกรมบัญชีสหกรณ ์

140,000.00 139,100.00 200,000.00 60,000.00 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยี
และระบบโปรแกรมบญัชีฯ ของ
สหกรณ์  

   3.4 ค่าดูแลบำรุงรักษาระบบ
โปรแกรมบัญชีสหกรณ ์

100,000.00 81,855.00 100,000.00 0.00 ค่าบริการดูแลระบบโปรแกรม
บัญชีสหกรณ์ รายป ี

   3.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

400,000.00 164,829.00 400,000.00 0.00 ค่าบริการดูแลระบบและซ่อมแซม
อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ภายในสหกรณ ์

   3.6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเว็บไซต ์ 150,000.00 8,560.00 100,000.00 (50,000.00) ค่าบริการและค่าดูแลบำรุงรักษา
ระบบเว็บไซตฯ์ 

   3.7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
สำนักงาน 

100,000.00 42,982.00 150,000.00 50,000.00 สำรองไว้ปรับปรุงและซ่อมแซม
สำนักงาน 

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ 

1,290,000.00 593,276.12 1,350,000.00 60,000.00  
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รายการ 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

ประมาณการ 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ จ่ายจริง 

4. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น 

   4.1 ค่าเบี้ยประชุม 600,000.00 415,000.00 600,000.00 0.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 

   4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,500,000.00 951,602.00 1,500,000.00 0.00 เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุม
ใหญ่สามญัประจำปี เนื่องจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้น 

   4.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ กรรมการ 15,000.00 5,400.00 10,000.00 (5,000.00) เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการไปตรวจ 
สอบสถานท่ีและหลักทรัพย์เงินกู้
พิเศษเพื่อการเคหะฯ 

   4.4 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสมัมนา 300,000.00 58,200.00 200,000.00 (100,000.00) ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
กรรมการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และ
สมาชิกสหกรณ ์

   4.5 ค่าธรรมเนียมสอบบัญช ี 60,000.00 60,000.00 65,000.00 5,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชีประจำปีให้แก่ผูส้อบบัญชี
สหกรณ ์

   4.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

45,000.00 30,000.00 40,000.00 (5,000.00) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจ 
สอบกิจการ 

   4.7 ค่าตอบแทน 200,000.00 162,230.00 250,000.00 50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ ขรก.
ช่วยงานสหกรณ ์

   4.8 ค่ารับรอง 100,000.00 71,879.00 100,000.00 0.00 ค่ารับรองเกี่ยวกับธุรกรรมสหกรณ ์
   4.9 ค่าถ่ายเอกสาร 130,000.00 122,605.97 150,000.00 20,000.00 ค่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 

เครื่อง  
   4.10 ค่าเครื ่องเขียนแบบพิมพ์
และวัสดุสำนักงาน 

150,000.00 135,113.44 150,000.00 0.00 ค่าพิมพ์ใบรับเงิน,หมึกปริ้นเตอร์และ
ค่าเครื่องเขียน 

   4.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20,000.00 10,429.00 20,000.00 0.00 ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน 
KRUNGTHAI CORPORATE  

   4.12 ค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร 100,000.00 82,176.00 100,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท,์ 
Line Official 

   4.13 ค่าธรรมเนียมทำนิติกรรม
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

10,000.00 2,100.00 10,000.00 0.00 เป็นค่าธรรมเนียมโอนทำนิติกรรม
กับสำนักงานท่ีดินและค่าจัดทำ
เอกสารสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห ์

   4.14 ค่าใช้จ่ายในการประชา- 
สัมพันธ์ 

150,000.00 0.00 50,000.00 (100,000.00) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
เผยแพรผ่ลงานสหกรณ ์

   4.15 ค่าใช้จ่ายอื่น 200,000.00 200,709.20 200,000.00 0.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือ 
จากรายการที่ได้กำหนดไว้  

รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 3,580,000.00 2,307,444.61 3,445,000.00 (135,000.00)  
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รายการ 
ปีบัญชี 2565 ปีบัญชี 2566 

ประมาณการ 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

รายละเอียดประกอบ 
ประมาณการ จ่ายจริง 

5. สำรองท่ัวไป 

   5.1 สำรองหนี้สงสัยจะสูญ 
0.00 170,125.74 400,000.00 400,000.00 สำรองหน้ีสงสัยจะสูญกรณีสมาชิก

เสียชีวิต 
   5.2 สำรองการปรับมูลค่าเงิน
ลงทุนในหุ้น 

0.00 239,676.33 250,000.00 250,000.00 สำรองปรับมูลค่าเงินลงทุนในหุ้น
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด 

รวมสำรองท่ัวไป 0.00 409,801.80 650,000.00 650,000.00  
6. จัดซ้ือครุภัณฑ์      
   - เครื่องใช้สำนักงาน 250,000.00 37,209.99 500,000.00 250,000.00 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้

สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวก
และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

รวมครุภัณฑ์ 250,000.00 37,209.99 500,000.00 250,000.00  
รวมค่าใช้จ่ายรายการ 1-6 15,869,000.00 12,515,883.20 16,420,500.00 551,500.00  

 
หมายเหตุ  เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวขออนุมัติให้มีการถัวเฉลี่ยงบประมาณในหมวดรายจ่ายได้ทุกหมวด  

  โดยยกเว้นจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
  



 
75 

 

ระเบียบวาระที่ 10 
เร่ืองพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 

 
 

 
 

กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญมีอำนาจอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค้ำประกันสำหรับแผนงานธุรกิจของ
สหกรณ์ในแต่ละปีที่คณะกรรมการดำเนินการนำเสนอต่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ ในปี 2565 
ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค้ำประกัน จำนวน 200 ล้านบาท แต่ไม่ได้ ใช้จ่ายวงเงินดังกล่าว 
สำหรับปี 2566 คาดว่าจะมีสมาชิกให้ความสนใจร่วมทำธุรกรรมกับสหกรณ์ทั้งที่เป็นเงินกู้ระยะสั้นและระยะ
ยาวเพ่ิมข้ึน 

จึงเห็นสมควรกำหนดวงกู้ยืมและค้ำประกันไว้เท่าเดิม จำนวน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

  

 เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 11 
เร่ืองคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 

 
 

 

เรื่อง  คัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566 
 ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/1590 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่องการสอบ
บัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 
2544 กำหนดให้สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการตั้งแต่ 100 ล้านบาทข้ึนไป จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบ
บัญชีโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 ในปีบัญชี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด  
มีทุนดำเนินการ 976,742,822.05 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติตามนัยหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนดังกล่าวข้างต้น โดยได้ติดต่อผู ้สอบบัญชีภาคเอกชนรวม 2 ราย คือ  
นางวราพร แพสถิตถาวร และนางชัญญานุช หังสวนัส ตามหนังสือสหกรณ์ ที่ สอ.สขช.319/2565 ลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2565 ขอให้จัดทำข้อเสนอบริการให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2566 และตอบกลับมาทั้ง 2 ราย 
จึงขอให้สมาชิกพิจารณาข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การนำเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่ 

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

1. วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ 

 

 เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้งบการเงิน
ที ่ม ีต ่องบการเง ินของสหกรณ์ว่าสหกรณ์ได้
ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่น ๆ ที่
เก ี ่ยวข้อง และระเบียบสหกรณ์ เพื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงาน
ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด เพื่อแสดงความเห็น
ว่างบการเงินโดยรวมของสหกรณ์ปราศจากการ
แสดงข ้อม ูลท ี ่ ข ัดต ่อข ้อเท ็จจร ิ ง  อ ัน เป็น
สาระสำคัญ ตามกฎหมายและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ไม่ว ่าจะเกิดจากการทุจริต 
หรือข้อผิดพลาด โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเย ี ่ยงผ ู ้ประกอบอาชีพ 
รวมทั้งข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบประมาณ 

 เพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้งบการเงิน
ที่มีต่องบการเงินของสหกรณ์ว่าสหกรณ์ได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายสหกรณ์ กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
และระเบียบสหกรณ์ เพื ่อบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบงบ
การเงินของสหกรณ์ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
บัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินโดยรวม
ของสหกรณ์ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ ตามกฎหมาย
และระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด โดยข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี ่ยงผู้
ป ระกอบอาช ี พ  รวมท ั ้ ง ข ้ อกำหนดด ้ าน
จรรยาบรรณที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการตรวจสอบ
งบประมาณ 
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญช ี

   2.1 ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- ระบุและประเมินความเสี ่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงิน 
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เป ิดเผยข้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้องซ ี ่งจ ัดทำขึ้ นโดย
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื ่องของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
- ประเมินการนำเสนอโครงสรา้งและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม 

 
 
- ระบุและประเมินความเสี ่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ
การเงิน 
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี 
ที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เป ิดเผยข้อม ูลที่ เก ี ่ยวข ้องซ ี ่งจ ัดทำขึ ้นโดย
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื ่องของ
คณะกรรมการดำเนินการ 
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของ
งบการเงินโดยรวม 

   2.2 การเข้าปฏิบัติ 
งานตรวจสอบ 

- เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 4 คร้ัง ครั้งละ ไม่
น้อยกว่า 1-5 วันทำการ 
- มีจำนวนผูช้่วยผูส้อบบัญชี 2 คน 
 

- เข้าตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 2 คร้ัง ครั้งละ ไม่
น้อยกว่า 1-5 วันทำการ 
- มีจำนวนผูช้่วยผูส้อบบัญชี 2 คน 

   2.3 ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญช ี

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี ภารกิจที ่นายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 
65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

- คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการสอบ
บัญชี ภารกิจที ่นายทะเบียนสหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีโดยรวมค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
- ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญช ี

นางวราพร แพสถิตถาวร นางชัญญานุช หังสวนัส 

4. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญช ี

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด  
- ย ินด ีเข ้าจะร่วมประชุมใหญ่ หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
- รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
- ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ
แต่อย่างใด  
- ย ินด ีเข ้าจะร ่วมประชุมใหญ่ หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
 

5. ในการเสนอบริการ
สอบบัญช ี

     ข้าพเจ้าทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13 
 

     ข้าพเจ้าทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13 

 

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 
 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 12 
เร่ืองพิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอืน่ใดตามประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
 

 
 

 ตามที ่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 62 (7)  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติออกประกาศ  
ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อกำหนดการฝากเงินหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้
การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปด้วยความสะดวกโดยใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการให้การลงทุนของ
สหกรณ์เป็นไปด้วยความรอบคอบมีความเสี่ยงน้อยที่สุด ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนของ
สหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 

(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 

(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที ่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์  
เป ็นหลักทร ัพย ์ ท ี ่ ได ้ร ับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิต ิบ ุคคลเฉพาะกิจ เพื ่อการแปลงสินทร ัพย์  

เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ร ะดับ A- 

ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

  (6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ

น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ม ีว ัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
 ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และต้อง
ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
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 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 
 จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื ่นตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญต่อไป 
 
มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 



 
81 

 

  



 
82 

 

  



 
83 

 

ระเบียบวาระที่ 13 
เร่ืองพิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนประจำปี 2566 

 
 

 
 เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ภายใต้กรอบที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ จึงขอให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนของสหกรณ์ประจำปี 2566 ดังนี้ 
 1. ฝากหรือลงทุน 

    ภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
 2. การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
     2.1 ลงทุนในตราสารทุน ในรูปแบบของการลงทุนโดยตรงหรือลงทุนที่ผู้บริหารโดยกองทุนส่วน
บุคคล  
     2.2 ลงทุนในตราสารหนี้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื ่อถือ ที ่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 
 
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 14 
เร่ืองพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์

 
 

- ร่าง - 
 

 
 
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 

พ.ศ. 2566 
❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

 

หมวด 1 
ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 

 
 ข้อ 1 ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน 
 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ  จำกัด “สอ.สขช.” 
    NIA SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
 ประเภท     สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งสำนักงาน  เลขที่ 321 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
 สหกรณ์อาจย้ายที่ตั้งสำนักงานได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้  
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงาน
ของสหกรณ์เดิม สำนักงานส่วนราชการสหกรณ์ และสำนักงานเขตแห่งท้องที่สหกรณ์ตั้งอยู่ เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้ 
 

 
 

 - เป็นรูปวงกลมซ้อนกันสองวง ภายในวงกลมวงในเป็นรูปเครื่องหมายราชการของสำนักข่าวกรอง
แห่งชาติ ระหว่างเส้นรอบวงกลมวงในกับเส้นรอบวงกลมวงนอก  ด้านล่างเป็นชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สำนัก 
ข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 
 - ด้านบนเป็นอักษรย่อของสหกรณ์ 
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 ความหมาย 
 - หมายความว่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติให้ความเอาใจใส่ดูแลสนับสนุนกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด เป็นอย่างดีเพื่อจะทำให้เกิดความมั่นคงสถาพร ยังประโยชน์ให้แก่สมาชิกสืบ
ต่อไป 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ 

 ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 
  (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 
  (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน 
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
 ข้อ 3 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หรือนิติบุคคล 
  (2) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (4) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
  (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ 
  (7) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่
กิจการของสหกรณ ์
  (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื ่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด 
  (11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
  (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
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  (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
  (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ  
หรือบุคคลอื่นใด 
  (15) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื ่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นรวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำ
หรือรับจำนำ ด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
 

หมวด 3 
ทุน 

 ข้อ 4 ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุ้นโดยวิธีการขายหุ้นให้แก่สมาชิก 
  (2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
  (3) กู้ยืมเงิน หรือรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  (4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ 
  (5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให ้
 

หุ้น 
 ข้อ 5 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท  
 ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าดว้ย
บำเหน็จบำนาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที ่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  
แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ 
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน  
ค่าหุ้นนั้น 
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ข้อ 7 การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือสมาชิกที่
โอนย้ายสังกัดตาม ข้อ 41 และไม่สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นนำเงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน 

ข้อ 8 การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 180 เดือน หรือเป็น
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ หรือสมาชิกที่มีค่าหุ้นมากกว่าหนี้สินใน
สหกรณ์ขณะนั้น จะงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และในเวลาใดเวลาหนึ่ง สมาชิกรายใดมีหนี้สินมากกว่าเงินค่าหุ้นใน
สหกรณ์ สมาชิกรายนั้นต้องถือหุ้นเพิ่มข้ึนให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนั้น 

ข้อ 9 การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ ์
 

หมวด  4 
การดำเนินงาน 

ข้อ 10 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิก
หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้และ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 

  (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อ่ืน  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี ่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู ้ ประเภทและวงเงินให้กู้ 
หลักประกันสำหรับเงินกู้ ลำดับแห่งการให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชำระหนี้  
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
ด้านสินเชื่อหรือการให้เงินกู้ และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
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สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ 12 วัตถุประสงค์แห่งเงินกู้ เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการ 
อันจำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ให้
เงินกู้นั้น 

ข้อ 13 ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน และมี
ความประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำเป็น
หรือมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของ 
สหกรณ ์
  (3) เงินกู้พิเศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือเพื่อการเคหะหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดำเนินการอาจให้
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุ วัตถุประสงค์แต่ ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้
ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 14 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุม
ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า
หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 

ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและ 
ผู้กู้ มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (4) เมื่อผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
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ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้
นั้นโดยสิ้นเชิงได้เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดราย
เดือนจนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 

ข้อ 16 ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์  
จะขอโอนหรือย้าย หรือลาออกราชการ หรืองานประจำตาม ข้อ 32 (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการชำระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ 

 
การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 

ข้อ 17 การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด โดยให้คำนึงถึงความ
มั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 
 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
ข้อ 18 วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องเป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือโดยวิธีอ่ืน
ใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้อง  
อยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตาม ข้อ 18 

 
การเงินและการบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 20 การลงลายมือชื ่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือชื ่อเพื ่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการ 
อันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่ง สหกรณ์
เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือกรรมการผู้ที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ
รวมเป็นสองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้อง 
ลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์นั้นต้องประทับตรา
ของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นสำคัญด้วย 
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ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการต้องดำเนินการในทางอันสมควรเพื่อให้การเงิน
ของสหกรณ์เป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ ์
  (2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำที่สำนักงานของสหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอัน
จำเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติได้ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติได้ตามสมควร 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการมีหน้าที่ทำบัญชีตามแบบและรายการที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สำนักงานสหกรณ์
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้ น สำหรับเหตุอื่นที่ไม่
เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันที่มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น 
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ 
หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
ข้อ 23 การเสนองบการเงินประจำปีต่อที ่ประชุมใหญ่  คณะกรรมการดำเนินการต้องนำเสนอ 

งบการเงินประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีทางบัญชี 

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ในคราวที่เสนองบการเงินประจำปี และส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

อนึ่ง สหกรณ์ต้องเก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงินประจำปี  พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิก  ขอตรวจดูได้โดย 
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น ซึ่งทะเบียน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีชื่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ของสมาชิก และรายการเกี่ยวกับการ  
ถือหุ้นของสมาชิก และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มีขึ้น 

ให้สหกรณ์รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคแรกก่อนได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลา
ทำงาน แต่จะดูบัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของสมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะ
ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของสมาชิกนั้นและได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
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การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 
ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชี  
ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้ง 

ข้อ 26 การกำกับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการอื ่น คณะอนุกรรมการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งได้รับคำสั่งจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำงานของ
สหกรณ ์ 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ 
รวมทั้งให้คำชี้แจงตามสมควร 

ข้อ 27 การส่งรายการหรือรายงาน สหกรณ์ต้องส่งรายการหรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามแบบรายการ และระยะเวลาที่หน่วยงานนั้น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนดไว้ 
 

กำไรสุทธิประจำปี 
ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 

กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป ็นเง ินปันผลตามหุ ้นที ่ชำระแล้วให ้แก่สมาชิก แต่ต ้องไม ่เก ินอัตราที ่กำหนด   
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) 
ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าว
มาแล้ว 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี  
เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน สำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น 
  (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
  (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี
อยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่าย เป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต 
  (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
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  (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
  (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละ
สิบของกำไรสุทธิ 
  (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  
  (9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำหนดระเบียบสำหรับแต่ละ
ทุนเป็นการเฉพาะ 
 

ทุนสำรอง 
ข้อ 29 ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิตาม ข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือ

ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นำเงินอุดหนุ นหรือทรัพย์สินนั้น
สมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

จำนวนเงินซึ ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความ   
ก็ให้สมทบจำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม  
ข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี  
หรือปรากฎว่าจำนวนที่จัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุน
สำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 30 สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็นของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ 
หรือจะเรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ 
  ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุน
สำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

  ข้อ 31 สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
  ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก ได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ 
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  (3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
       ก. เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำสังกัดสำนักข่าว
กรองแห่งชาติ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ 
       ข. ผู้ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วหนึ่งปี จึงมีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
ใหม่ได้ 
  (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 

ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้
โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้างานก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียม  
แรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื ่อผู ้สมัครร้องขอ  
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิก ในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 34 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกและผู้เคยเป็นสมาชิกที่ลาออกไปแล้วครบหนึ่งปี ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้สหกรณ์คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้สหกรณ์ 
จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ 35 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตาม
จำนวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก 
      (ก) สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 
  (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
  (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
      (ข) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 

  (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง 
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(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและ
มั่นคง 

ข้อ 36 สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น 
เงินกู้ และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิน 
ค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ 37 การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตาม ข้อ 32 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดใน ข้อ 33 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตาม ข้อ 35 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก
อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว  
  การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ ์

ข้อ 38 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิก  สมาชิกคนใดมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
  ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบให้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 
  ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วก็ต้องทำเป็น
หนังสือตามแบบในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะ
จ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอื่นในบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมี
อยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้
เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดใน
ข้อ 45 และ ข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดง
ว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและ
อนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่น
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คำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ไว้ ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี  
เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
  ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 

(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 

  (5) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันกระทำโดย
ประมาท 
  (6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตาม ข้อ 32 (3) ที่โอน หรือย้าย หรือ
ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ ์

(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
ข้อ 41 สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด  
สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตาม ข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่

ออกเพราะตาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย  
ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกิน  
ค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบสหกรณ์ 

ข้อ 42 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเงินกู้
อาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่า
ออกจากสหกรณ์ได้  
  คณะกรรมการดำเน ินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หร ือรองประธานกรรมการ  
หรือกรรมการดำเนินการตรวจสอบพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 

ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  (2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู ้ที ่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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  (4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรื อ 
ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
  (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะ
ก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ สหกรณ์ 
อยู่แล้ว 
  (6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือ 
ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ 
ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้  
และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบ  
กิจการ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะ
เหตุใด ๆ หรือมีคำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่เป็นที่สุดให้ออกจากสมาชิก ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อ
สมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 45 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 40 (1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินที่สมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ก่อน
ค่าหุ้นของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปัน
ผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่
จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
เนื่องจากตนได้ออกจากราชการหรืองานประจำตาม ข้อ 32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการ
อาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก  
เงินปันผลหรือเงินเฉลี ่ยคืนกับดอกเบี ้ยค้างจ่าย บรรดาที ่สมาชิกนั ้นมีอยู ่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 

ในกรณีที่มีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 40 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น
เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร 
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โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง
วันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่
พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้
จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ   

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น  ที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 46 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตาม
ข้อ 45 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 
ข้อ 47 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวน

เงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 48 สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นการประจำ 

ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (2) เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
  (3) ก. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกท่ีบรรลุนิติภาวะ หรือ 
  ข. บุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติตาม ข้อ 32 (3) ที่บรรลุนิติภาวะ  
  (4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
  (5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
  (7) กรณีสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ  
ใด ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์นี้ สมาชิกสมทบรายนั้นยังคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ 
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ข้อ 50 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที ่กำหนดไว้ โดยให้ยื ่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก ตาม  ข้อ 49 (3)  
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 49  
ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียน
สมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามที่จะถือครบถ้วน 
 เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ 51 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืน
ไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 
 ข้อ 52 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 
 การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวนหุ้น และอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามความ ในข้อบังคับ 
หมวด 3 ว่าด้วยหุ้น โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ ์
      (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
  (1) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิก 
  (2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตราเดียวกับสมาชิก 
  (3) ฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (4) กู้เงินได้ทุกประเภทตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (5) ได้รับสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ์ 
      (ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
  (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข ้มแข็ง 
  (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
  (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
      (ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
  (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
  (3) เป็นกรรมการดำเนินการ 
  (4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรือนหุ้นของตนเอง 
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การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(4) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดย

ประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 49 
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 55 การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดย
แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบ
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  (2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
  (3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
  (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์  หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฎว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่ มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 57 การเปลี ่ยนแปลงชื ่อ สัญชาติ และที่อยู ่ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบคนใดมีการ
เปลี ่ยนแปลงในเรื ่องชื ่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที ่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

 
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 

ข้อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือ
หลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื ่อตนถึงแก่ความตาย  
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ให้ทำตามแบบที่สหกรณ์กำหนด 



 
100 

 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ต้องทำเป็น
หนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ
ผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมา
แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้  
ตามข้อกำหนดใน ข้อ 59 และ ข้อ 60 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนด
หนึ่งปีนับแต่วันที่สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้
แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้จัดทำให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

ข้อ 59 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 54 (1) (2) (4) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซึ่งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวัน
สิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ ์

ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ 

ในกรณีที ่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 54 (3) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น  
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม ข้อ 54 (6) และ (7) สหกรณ์จะจ่ายคา่หุ้น 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก
สมทบที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่
จะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมา
เฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่า
เงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น  ที่กำหนดไว้ใน 
ข้อ 5 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 60 การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของ
สมาชิกสมทบตาม ข้อ 59 นั้น ให้สหกรณ์หักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกสมทบออกสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่สามัญได้ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการประชุมใหญ่วิสามัญได้ด้วยเหตุดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร  
  (2) นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
  (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว เพ่ือพิจารณาแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงาน และต้องเรียกโดยไม่ชักช้า แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
  (4) สมาชิกจำนวนไม่น ้อยกว่าหนึ ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั ้งหมดหรือไม่น ้อยกว่า 
หนึ่งร้อยคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ  
 คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ  
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียน
สหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ข้อ 64 การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อจะมีการประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือ 
แจ้งวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุม
นั้นเป็นการด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ทั้งนี้  
ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน หรือเลขานุการเป็นผู ้ลงลายมือชื ่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
ทราบด้วย   
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 ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม  

ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 66 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ถ้าสมาชิกมาประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตาม ข้อ 65 ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้งแรก  
ในการประชุมครั ้งหลังนี ้ถ ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที ่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื ่อมีสมาชิก  
แล้วแต่กรณีมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจำนวน
ไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุมตามที่กล่าวใน ข้อ 65 ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 67 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ในข้อต่อไปนี้ 
  (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของ
ผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  (2) เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือถอดถอนคณะกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (3) อนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
  (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการ
ดำเนินการและผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (5) กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่หรือค่าตอบแทนอ่ืนของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (6) กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ 
  (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ ์
  (8) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดำเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
  (9) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิกสหกรณ์ เข้าร่วมจัดตั ้งหรือเป็นสมาชิก 
ชุมนุมสหกรณ์ 
  (11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
  (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
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  (13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์
  (14) พิจารณาวินิจฉัยเรื ่องทั ้งปวงที ่ข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้เป็นอำนาจของผู ้ใดเป็น 
การเฉพาะ 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการดำเนินการ และคณะอนุกรรมการ  

คณะกรรมการดำเนินการ 
ข้อ 68 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วยประธาน

กรรมการหนึ่งคนและกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่าง
น้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด  

การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทำโดยวิธีลับ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด  
ว่าด้วยการสรรหา และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ และให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงาน
สหกรณ์ หรือประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ 69 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
  (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือ เอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
  (5) เป ็นกรรมการหร ือผ ู ้จ ัดการในสหกรณ์ถ ูกส ั ่ ง เล ิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 
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  (7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกหรือนายทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่งหรือ
ทางอาญาในข้อกล่าวหาที่กระทำให้สหกรณ์เสียหาย หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหาย  
แก่สหกรณ์ในการกระทำท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย  
  (8) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 ข้อ 70 อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
  (ก) ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

 (3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
 (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 

  (ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที ่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
 (2) ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้ 
 (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (ค) เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
ทุกครั้ง 
 (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
 (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี 
 (4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
 ข้อ 71 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการ
ดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษ
ให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจน
ครบวาระออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
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เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ 
ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
ตามวาระ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

กรณีตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง หากกรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ในตำแหน่งประสงค์จะลง
สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าว จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเดิมของตนเสียก่อนและ
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคแรกมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 72 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  (2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
  (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
                (4) มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 69  
  (5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะหรือรายบุคคล 
  (7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมีเหตุตาม (7) และ
ได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั ้งหมดในขณะนั้น
ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่ากรรมการดำเนินการรายนั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง 
 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ที่ประชุมใหญ่
ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั ้งคณะ และอยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดแรก 

ข้อ 73 ตำแหน่งกรรมการว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตาม ข้อ 72 (6)) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่
ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรง
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ตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

ในกรณีที ่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน  
เป็นตำแหน่งประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือ
เลือกตั้งใหม่ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนชั่วคราว
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม ่

กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า
กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 74 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่
ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย 
  ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เรียกประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญ  
อ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
  ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 75 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทาง
อันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ 
  (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของ
สหกรณ ์
    (3) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (4) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันใน
ฐานะส่วนตัว 
  (5) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  (6) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (7) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
  (8) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (9) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็น
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
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  (10) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
  (11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุ กรรมการ  
หรือคณะทำงานเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 

  (13) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ 
  (14) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (15) เช ิญบุคคลภายนอกที ่ เห ็นสมควรเป็นที ่ปร ึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
  (16) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ ์
  (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็น
ของผู้จัดการและสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 
  (18) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (19) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไปเพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
  (20) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ 
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
  (21) พิจารณาแต่งตั้งผู ้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์และองค์กรอ่ืนซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้ 

ข้อ 76 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำ
การ หรืองดเว้นการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือ 
กิจการหรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ ์
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คณะกรรมการอื่น 
ข้อ 77 คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั ้งคณะกรรมการอำนวยการ 

จำนวนห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการ
เป็นกรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตาม
สมควร 
  ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการตามลำดับ 
  คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการนั้น 

ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

ข้อ 78 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการ
แทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ และคำสั่ง  
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงินให้
เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
  (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
  (4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (7) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 
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ข้อ 79 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้จำนวนห้าคน โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการเงินกู ้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ ่งตั้ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
  ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการเงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุม
คราวถัดไป 

ข้อ 80 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์  รวมทั้ง 
ข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบและควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  
และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
  (4) รายงานและสอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่ง
เงินงวดชำระหนี้เงินกู้ หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ หรือพิจารณาว่าตกเป็น  
ผู้ผิดนัดชำระหนี้ตาม ข้อ 69 (6) โดยจะต้องรายงานเป็นประจำทุกเดือน 

ข้อ 81 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์จำนวนห้าคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 

ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการนัดเรียก  
ประชุมได ้
  ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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  ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

ข้อ 82 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิกและผู้ที่
สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอกรับทราบ 
  (3) ดำเนินการในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
  (5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้ง ในและนอก
ประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 
 

คณะอนุกรรมการ 
ข้อ 83 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่ง

แต่งตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการและให้ถือว่าที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ 

ข้อ 84 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการการบริหารความเสี่ยงจำนวนห้าคน โดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและ
เลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ยงให้อยู ่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ

ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละ

หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา 

ข้อ 85 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน  
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
  (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (4) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่
คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ข้อ 86 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวนห้าคน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการ  
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น 
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง

เป็นอย่างน้อยและให้ประธานคณะอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม

คราวถัดไปทราบและพิจารณา 
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ข้อ 87 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและ
หน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้อง
กับนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
  (2) พิจารณาอนุมัต ิแผนการลงทุนและแผนการจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่
เหมาะสม 
  (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
  (5) รายงานผลการปฏิบัต ิงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
  

ประธานในที่ประชุม 
ข้อ 88 ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืนหรือคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
เงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการ
ประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน 
คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือตำแหน่งประธานกรรมการ ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเป็นประธานในที่
ประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
ข้อ 89 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที ่ประชุมใหญ่ 

สมาชิกจะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น

ไม่ได ้
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ข้อ 90 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
  (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
  (2) การควบสหกรณ์ 
  (3) การแยกสหกรณ ์
  (4) การเลิกสหกรณ์ 
 การอื ่นใดที ่ข้อบังคับนี ้กำหนดการลงคะแนนเสียงไว้เป็นการเฉพาะ ก็ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตา ม
ข้อกำหนดนั้น 
 ถ้าในปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้น
ไม่ได ้
 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการอื่น ๆ อนุกรรมการ 
แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในไม่เกินสามสิบวัน 
 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ข้อ 92 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้อง
ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 69 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็น 
ผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู ้จ ัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันให้เป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน
ข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของ
ผู้จัดการ 
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ข้อ 93 การดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการได้สองวิธี คือ มีกำหนดระยะเวลาจ้าง
หรือไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างก็ได้ 

ข้อ 94 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็น
สมาชิกลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการ
ถือหุ้นในสหกรณ ์
  (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
  (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบ
และระเบียบของสหกรณ ์
  (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน  พร้อม
กับแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
  (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์
รวมถึงกำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
  (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน 
  (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ และประชุมคณะอนุกรรมการ  
  (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีและรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนเสนอปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ ่
  (13) เข้าร ่วมประชุมและชี ้แจงในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วมประชุม 
  (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
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  (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของ สหกรณ์
ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทาง
ราชการกำหนด 
  (18) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันใน
ฐานะส่วนตัว 
  (19) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำเพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 

ข้อ 95 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและ
กฎหมายสหกรณ์กำหนด 
  (4) ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง หรือเหตุอายุตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับแต่ต้องไม่เกิน 
หกสิบปีบริบูรณ์ สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึงกำหนดก่อน และให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชี 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำ
การหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน
หรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

ข้อ 96 การลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน และให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาการลาออกนั้น  

ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผู้จัดการ ให้คณะกรรมการดำเนินการดำเนินการมอบหมายหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ
คนใดคนหนึ่งได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 98 การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้าตำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใด
ดำรงตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วย
ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการมอบหมายเป็นผู้รักษาการแทน 

ข้อ 99 การเปลี ่ยนผู ้จัดการ ในกรณีที ่มีการเปลี ่ยนผู ้จัดการ ให้เป็นหน้าที ่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สินและหนี้สิน  ตลอดจน
จัดทำงบการเงิน ของสหกรณ์เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
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ข้อ 100 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื ่นตามความจำเป็นเพื ่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม   
ข้อ 69 (1) (2) (3) (4) (5) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 101 ที ่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอกซึ ่งทรงคุณวุฒิมีความรู้
ความสามารถและเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์ จำนวนไม่เกินห้าคน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอ่ืน ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษา 
ซึ่งจะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงาน
ประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชีการบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือมีคุณสมบัติเป็นผู ้ผ่านการอบรม  
การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ จำนวนหนึ่งคน 

ข้อ 103 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั ้งผู ้ตรวจสอบกิจการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  เพื่อนำเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
แสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน
เท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมา
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง จำนวนหนึ่งคน 

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 105 (2) (3) (4) หรือ
(5) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่า
จะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
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ข้อ 104 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา  
สามปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้อง  
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรง
ตำแหน่ง   

ข้อ 105 การขาดจากการเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผล
วันที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคล ออกจากตำแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล   
  (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

ข้อ 106 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ  ในการ
ดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
  (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพื ่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ 



 
118 

 

  (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและ
คุ้มค่า   
  (5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์  
หรือผู้สอบบัญชี 
  (6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้านในเรื ่อ ง
ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (6.1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบ
การจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำ 
ทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   (6.2) ตรวจสอบการบริหารความเสี ่ยง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวาง 
กลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี ่ยง และเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
   (6.3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่
วางไว้ สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตาม
กำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
   (6.4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้
นโยบายที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
   (6.5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ
ในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอ 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
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ข้อ 107 การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ  
เป็นลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่านมาเข้าร่วม
ประชุมใหญ่เพ่ือรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศหรือคำแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมหรือคำสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผล
การตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดำเนินการทันทีเพื่อดำเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสำเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 

ข้อ 108 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการทราบโดยเร็ว และผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย  
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ 
ข้อ 109 สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 

  (1) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ผู ้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี้แจงตอบ  
ข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั ้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์  
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
  (2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ทุกครั้ง  
  (3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 

 
หมวด  11 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ข้อ 110 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

  (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยัง
สมาชิกพร้อมหนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
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  (2) คณะกรรมการดำเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่อง
ที่จะขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มาประชุมลงลายมือชื่อครบองค์ประชุม 
  กรณีที่สมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน 
ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดยต้องระบุข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นพร้อมด้วยเหตุผล 
  (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่  
ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน แล้วแต่
กรณ ี
  (4) ข้อบังคับที ่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ 
หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผู ้เกี ่ยวข้อง  
ถือปฏิบัติ 

 
หมวด 12 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
ข้อ 111 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ 

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
  (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
  (3) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  (4) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล 
  (5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
  (7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  (8) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
  (9) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
  (10) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  (11) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ 
  (12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก  
  (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

ระเบียบใน (1) (2) (3) (4) และ (6) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได ้
  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 
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ข้อ 112 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหาย
โดยประการใด ๆ หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 111 (5) (6) แต่มิได้รับชำระตามเรียก 
คณะกรรมการดำเนินการต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ 113 การตีความในข้อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับข้อใด ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเสนอปัญหานั ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื ่อขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบัต ิตาม  
คำวินิจฉัยนั้น 

ข้อ 114 ทรัพย์สินของสหกรณ์ การจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ด้วยการลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ข้อ 115 การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชี
โดยจำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชำระ
หนี้สินอื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็จสิ ้นแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้ผู ้ชำระบัญชีจ่ าย
ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
  1. จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
  2. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  3. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 28 (2) 

เงินที่จ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์  
หาได้ ในระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่ถอนไปตามข้อ 28 (4) ในปีนั้น 

ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีก ให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติ
ของที่ประชุมใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายใน
สามเดือนนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 116 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความเรื่องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่ง ระเบียบ หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง
แห่งข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 117 นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้  

และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
ตามข้อบังคับนี ้
 ข้อ 118 ให้คณะกรรมการดำเนินการคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระข้อบังคับเดิมของ
สหกรณ ์
 
     ลงชื่อ…………………………………………………ประธานกรรมการ 
           (……………………………….……………….) 
 
     ลงชื่อ……………………………………......………เลขานุการ 
               (…………………………………………………) 
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เหตุผล  
 โดยที่ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2543 ได้ใช้บังคับมานานแล้ว
และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2562 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 จึงให้ยกเลิกข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2543 และให้ใช้ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าว
กรองแห่งชาติ จำกัด พ.ศ. 2566 ที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมใหม่แทน 
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ระเบียบวาระที่ 15 
เร่ืองอื่น ๆ (ตามแต่จะมีผูเ้สนอ) 

 
 

 
เสนอที่ประชมุเพื่อพิจารณา....................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................... 
 
 
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................................  
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บันทึก 
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