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รายงานกิจการสำหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา  13.00-16.00 น. 

ณ หองประชุม SD 601 ช้ัน 6 อาคารสราญวิทย  

และประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Cisco Webex Meetings 

อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

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

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 

วาระท่ี 3 รับรองงบการเงินสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วาระท่ี 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรบั-รายจายประจำป 2564 

วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำป 2564 

วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2564 

วาระท่ี 8 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือค้ำประกันประจำป 2564 

วาระท่ี 9 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของสหกรณและกำหนดคาตอบแทนประจำป 2564 

วาระท่ี 10 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

10.1 สมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2563 

10.2 การใหบริการเงินกูระหวางป 2563 

10.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพยระหวางป 2563 

10.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชนระหวางป 2563 

10.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชกิและครอบครัวระหวางป 2563 

10.6 สินทรัพยและกำไรสทุธิระหวางป 2563 

10.7 รายงานคาตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ประจำป 2563 

วาระท่ี 11 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 

วาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ 

-------------------------------- 
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วาระท่ี 1 

 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

วาระท่ี 2 

 

2.1  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 

เมื่อวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ.2563 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2562 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

วันศุกรท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2563 

ณ หองประชุม auditorium 113 อาคารสำนักงานกลาง 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย 

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

ผูแทนสมาชิกท่ีเขารวมการประชุม 138 คน จากจำนวนผูแทน 363 คน 

ผูเขารวมการประชุม 

1. นางสาววนาพร ทองทิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 

  2. นายพิเนตร  กลีบสุวรรณ  เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชำนาญงาน  

  3. นางแจน ทองรมย  ผูสอบบัญชี 

  4. นางสาวณกานต บัวสินธ์ิ  ทีมทนาย 

  5. นางสาวลลิตา วรฉัตรธาร  ทีมทนาย 

  6. นายบรรยวัสถ พิมา  ทีมทนาย 

เร่ิมประชุมเวลา 13.15 น. 

 นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ประธานกรรมการดำเนินการ ทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุม เปดการประชุม และกลาว

ตอนรับเจาหนาท่ีจากสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณปทุมธานี คณะทนายความ ผูแทน

สมาชิก สมาชิก ผูเขารวมประชุม ทุกทาน และดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธานในท่ีประชุม และ นายชัยวัฒน ยุวบูรณ รองประธานกรรมการ กลาวขอบคุณคณะกรรมการของสหกรณฯ ท่ี

ชวยกันดำเนินงานดวยความแข็งขันในชวงท่ีสหกรณฯ มีปญหา และรายงานความคืบหนาทางคดี กรณีพบการทุจริตของเจาหนาท่ี

สหกรณ ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 

กรณีพบการทุจริตของเจาหนาท่ีสหกรณฯ น้ีเปนเรื่องท่ีผูแทนสมาชิกและสมาชิกอยากทราบถึงความกาวหนาของการ

ดำเนินการ ประธานสอบถามท่ีประชุมวา มีตัวแทนสมาชิกและสมาชิกท่ีไมไดเขารวมการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมาหรือไม 

ขอใหแสดงตัวดวยการยกมือข้ึน ปรากฏวา มีผูแทนสมาชิกและสมาชิกจำนวนมากท่ีไมไดเขารวมประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ีผานมา

ดังกลาว ประธานจึงช้ีแจงขอเท็จจริงเหตุการณท่ีเกิดข้ึนเรียงตามลำดับเหตุการณตั้งแตเริ่มตนท่ีเกิดเหตุการณจนกระท่ังถึงปจจุบัน

ใหทราบอีกครั้ง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม ดังน้ี  
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1.1 เร่ืองความคืบหนาทางคดี  

เดือนกันยายน 2562  

- วันท่ี 21 สหกรณฯ พบการกระทำครั้งแรก (คนท่ี 1 นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล ตำแหนง เจาหนาท่ีบัญชี)  

- วันท่ี 28 สหกรณฯ มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ  กรณี นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล เจาหนาท่ีบัญชี มี

กรณอัีนมีมูลท่ีควรถูกกลาวหาวากระทำผิดวินัยอยางรายแรง เรื่อง กระทำความผิดเก่ียวกับทุจริตตอหนาท่ีโดยนำเงินของสหกรณ

ออมทรัพยฯ ไปใชจายเปนการสวนตัวโดยทุจริต 

- วันท่ี 28 สั่งพักงาน นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล เจาหนาท่ีบัญชี 

เดือนตุลาคม  2562 

- วันท่ี 4 ผูตรวจสอบบัญชี (นายอนุวัตร แดงไผ) รายงานผลการตรวจสอบบัญชีใหสหกรณฯ ทราบความเสียหาย

จำนวน 9,355,348.75 บาท 

- วันท่ี 17 สหกรณฯ แจงความ/ รองทุกข ตอพนักงานสอบสวน (เอาผิดกรณี นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล ฐานยักยอก

ทรัพย เงินของสหกรณ จำนวน 9,355,348.75 บาท) 

- วันท่ี 30 พนักงานสอบสวนเรียก นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล มารับทราบการถูกแจงความ/ รองทุกข และพนักงาน

สอบสวนทำการสอบสวน นางสาวสุพรรณนิกาฯ เบ้ืองตน 

- วันท่ี 31 ผูจัดการสหกรณ (นายชูชาติ บุพจันโท) ทราบขอสังเกตจากพนักงานสอบสวนวากรณีอาจเกิดจากการ

กระทำผิดมากกวา 1 คน นายชูชาติฯ จึงสืบสวนเพ่ิมเตมิแลวพบผูกระทำผิดคนท่ี 2 นางนันทนภัส ไชยศรี เจาหนาท่ีการเงิน 

เดือนพฤศจิกายน  2562 

- วันท่ี 1 นางนันทนภัสฯ ไดมีหนังสือขอรับสารภาพความผิดและยินยอมชดใชคาเสียหายวา ไดนำเงินของสหกรณฯ 

ไปใชจายเปนการสวนตัว ดวยวิธีการนำเงินสดออกไปแลวทำการบันทึกในระบบโปรแกรมบัญชีของสหกรณฯ ในรูปแบบตางๆ ซึ่ง

จำนวนเงินของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนยังไมทราบจำนวนท่ีแทจริง จะตองรอผลสรุปการตรวจสอบจากผูตรวจบัญชีกอน 

- วันท่ี 12 สหกรณฯ ทราบผลตรวจสอบบัญชีของสหกรณฯ (กรณีพิเศษ) พบวา นางนันทนภัส ไชยศรี เจาหนาท่ี

การเงิน ฐานยักยอกทรัพย เงินของสหกรณ จำนวน 1,268,140.71 บาท 

- วันท่ี 25 สหกรณฯ ไดรับรายงานผลการตรวจสอบบัญชี โดยผูสอบบัญชี (นางแจน ทองรมย) 

เดือนธันวาคม  2562 

- วันท่ี 4 สหกรณฯ ทราบผลการสอบขอเท็จจริงโดยคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงฯ กรณีนางนันทนภัส ไชยศรี 

เจาหนาท่ีการเงิน ฐานยักยอกทรัพย เงินของสหกรณ จำนวน 1,268,140.71 บาท 

- วันท่ี 9 สหกรณฯ แจงความ/ รองทุกข ตอพนักงานสอบสวน ครั้งท่ี 2 (เพ่ิมเติม) เอาผิดกรณีนางนันทนภัส ไชยศรี 

เจาหนาท่ีการเงิน ฐานยักยอกทรัพย เงินของสหกรณ จำนวน 1,268,140.71 บาท 

- วันท่ี 18 สหกรณฯ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ กรณีนางนันทนภัส ไชยศรี  เจาหนาท่ีการเงิน ฐานยักยอก

ทรัพย เงินของสหกรณ จำนวน 1,268,140.71 บาท 

เดือนมกราคม  2563 

- วันท่ี 10 สหกรณฯ มีคำสั่ง ลับ ท่ี 2/2563 เรื่อง ลงโทษไลออก นางนันทนภัสฯ จากการเปนเจาหนาท่ีของสหกรณฯ 

- วันท่ี 16 สหกรณฯ แจงเรื่องพบเหตุการณทุจริตของสหกรณฯ ใหสมาชิกทราบโดยท่ัวกันทาง e-mail 
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- วันท่ี 24 ประชุมใหญวิสามัญ ประจำป 2563 ครั้งท่ี 1/2563 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม Auditorium อาคาร 

สก. อวท. เพ่ือช้ีแจงเรื่องพบเหตุการณทุจริตของสหกรณฯ ใหสมาชิกทราบโดยท่ัว 

เดือนกุมภาพันธ  2563 

- วันท่ี 4 สหกรณฯ มคีำสั่ง ลับ ท่ี 9/2563 เรื่องลงโทษไลออก นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล จากการเปนเจาหนาท่ีของ

สหกรณฯ 

- วันท่ี 5 สหกรณฯ แจงความ/ รองทุกข ตอพนักงานสอบสวน ครั้งท่ี 3 (เพ่ิมเติม) กรณ ีนางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล 

และนางนันทนภสั ไชยศรี ขอหา “รวมกันยกัยอกทรัพย” เงินของสหกรณ จำนวนท้ังหมด 55,808,376.29 บาท 

- วันท่ี 12 จางสำนักกฎหมายไกรวุฒิ  แกวสุวรรณ ทนายความ - ธุรกิจ 

- วันท่ี 26 สหกรณฯ โดยทนายความ (สำนักกฎหมายไกรวุฒิ  แกวสุวรรณ ทนายความ-ธุรกิจ) สงรางคำใหการของ

พยาน จำนวน 7 คน ใหพนักงานสอบสวน ไดแก 1.นายอนุวัตร  แดงไผ ผูตรวจสอบบัญชี 2.นางสาวเนตรภัทร  รัชนีกร หัวหนา

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณปทุมธานี 3.นางสาววนาพร ทองทิ ผูตรวจบัญชีของสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณปทุมธานี  

4.นางทับทิม  โรจนาวี เจาหนาท่ีประจำฝาย (ดูแลหอพักสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด) 5.นางชุติมา  นิรัติศัยโสภิญ เจาหนาท่ี

บัญชี 6.นายชูชาติ  บุพจันโท ผูจัดการสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด และ 7.นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ประธานฯ 

เดือนมีนาคม  2563 

- วันท่ี 7 พนักงานสอบสวน นัดพยานไปใหการยืนยันคำใหการตอหนา โดยมีพยานไปใหการยืนยันคำใหการ จำนวน 

5 คน ไดแก 1.นางสาววนาพร ทองทิ ผูตรวจบัญชีของสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณปทุมธานี 2.นางทับทิม  โรจนาวี เจาหนาท่ี

ประจำฝาย (ดูแลหอพักสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด) 3.นางชุติมา  นิรัติศัยโสภิญ เจาหนาท่ีบัญชี 4.นายชูชาติ  บุพจันโท 

ผูจัดการสหกรณออมทรัพย สวทช. จำกัด และ 5.นายธีระวัฒน วงษศรีสังข ประธานฯ 

- วันท่ี 16 สหกรณฯ แจงความ/ รองทุกข ตอพนักงานสอบสวน ครั้งท่ี 4 (เพ่ิมเติม) นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล และ

นางนันทนภัส ไชยศรี ขอหา “รวมกันยักยอกทรัพย” เงินของสหกรณ จำนวนท้ังหมด 56,839,925.75  บาท 

- วันท่ี 16 สหกรณฯ มีคำสั่ง ลับ ท่ี 13/2563 เรื่องเรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีจำนวนเงินรับ

ฝากจากสมาชิกมีความแตกตางกันระหวางยอดเงินคงเหลือตามบัญชียอยเงินรับฝากในโปรแกรมฯ กับยอดคงเหลอืตามงบทดลอง

ของสหกรณฯ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 

- วันท่ี 18 สหกรณฯ ประชุมใหญ วิสามัญ  ประจำป 2563 ครั้งท่ี 2/2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 

Auditorium อาคาร สก. อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ตามหนังสือขอสมาชิกท่ีลงลายมือช่ือทำหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ  และใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ เรียกประชุมใหญวิสามัญ

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีรับคำรองขอ 

- วันท่ี 23 พนักงานสอบสวนเรียกผูตองหาท้ัง 2 คน ไดแก นางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล และนางนันทนภัส ไชยศรี ไป

พบเวลา 15.00 น. ท่ีสถานีตำรวจภูธร คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งท้ัง 2 คน ไดเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนพรอมรับทราบ

การแจงขอกลาวหา แลวท้ัง 2 คนใหคำใหการภาคเสธ โดยขอใหขอเท็จจริงท่ีข้ันตอนช้ันศาล 

เดือนเมษายน  2563 

- วันท่ี 4 สหกรณฯ วาจางทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) เพ่ือดำเนินคดีนางสาวสุพรรณนิกา ศรีพูล และ

นางนันทนภัส ไชยศรี ขอหา “รวมกันยักยอกทรพัย” เงินของสหกรณ จำนวนท้ังหมด 56,839,925.75  บาท 
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- ยกเลิกการจางสำนักกฎหมายไกรวุฒิ  แกวสุวรรณ ทนายความ-ธุรกิจ 

- จางทนายความใหม (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) ดำเนินงานเตรียมฟองคดี 

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

- ทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) ดำเนินงานเตรียมฟองคด ี

- วันท่ี 19 สหกรณฯ ทนายความ และพนักงานสอบสวน ทำการยืนยนัการปลอมเอกสารและปลอมลายเซน็สมาชิก ท่ี

หองบุษกร อาคารเนคเทค สวทช. 

เดือนสิงหาคม  2563 

- วันท่ี 13 สหกรณฯ มีคำสั่งใหสอบขอเท็จจริง กรณีการรับผิดชอบของผูจัดการในการบังคับบัญชา ดูแล และ

ระมดัระวังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสหกรณผูทำการทุจริตเงินของสหกรณออมทรัพยสวทช. จำกัด 

- วันท่ี 19 สหกรณฯ โดยทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) ยื่นฟองดำเนินคดีทางแพง นางสาวสุพรรณนิกา    

ศรีพูล และนางนันทนภัส ไชยศรี เปนคดีแพง ท่ีศาลแรงงานภาค 1 สระบุรี เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2563 คดีหมายเลขดำท่ี            

ร.559/2563 โดยศาลมีกำหนดนัดหมายไกลเกลี่ยในวันท่ี 3 ธันวาคม 2563 และนัดช้ีสองสถานในวันท่ี 25 มกราคม 2564 

- การดำเนินคดีทางอาญา สหกรณฯ โดยทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด) อยูระหวางจัดเตรียมเอกสารเพ่ือ

ยื่นเพ่ิมเติมตอพนักงานสอบสวนภายในเดือนกันยายน 2563 

- สหกรณฯ โดยทนายความ (บริษัท ไดมอนดลอว จำกัด)  นัดหมายยืน่เอกสารเพ่ิมเตมิคดีอาญาตอพนักงานสอบสวน 

ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

1.2  เร่ืองการปรับปรุงการดำเนินงานภายในสหกรณฯ 

ประธานในท่ีประชุม และ นายชัยวัฒน ยุวบูรณ รองประธานกรรมการ รวมกันแจงท่ีประชุมทราบเรื่องการปรับปรุงการ

ดำเนินงานภายในของสหกรณฯ ตั้งแตทราบเรื่องเหตุการณทุจริตจนกระท่ังถึงปจจุบันใหท่ีประชุมทราบ รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารประกอบการประชุม ดังน้ี 

1. ทบทวนงานสหกรณฯ ท้ังหมด  

2. ทบทวนตำแหนงงาน  

3. ปรับปรุงการทำงาน ไดแก  

- เปลี่ยนการจายเงินกูท้ังหมด จากการจายเงินสดเปนการจายโดยเช็คท้ังหมด 

- เปลี่ยนการจายเงินฝากท่ีเกิน 30,000 บาท เปนการจายโดยเช็ค 

- ใหแยกงานระหวางงานการเงิน และ งานการบัญชี ออกจากกัน โดย เจาหนาท่ีการเงินทำงานเฉพาะเรื่องเงิน สวน 

เจาหนาท่ีบัญชี ทำงานเฉพาะบัญชี  หามไมใหเจาหนาท่ีบัญชีถือเงินสด 

- ใหเครงครัดการถือเงินสดไวท่ีสหกรณระหวางวันไมเกิน 50,000 บาท โดยใหปดบัญชีในเวลา15.30 น. แลวนำเงิน

ฝากธนาคารใหเรียบรอยในวันทำงานน้ันๆ 

4. ปรับปรุงการทำงาน ไดแก 

- ใหติดตามลูกหน้ีเงินกูประจำเดือน 

- ใหตัวแทน คณะกรรมการดำเนินการฯ ตรวจสอบบัญชีเปนประจำทุกวัน 

5. จัดหา เจาหนาท่ีสหกรณ ปฏิบัติงานประจำตำแหนงตางๆ ไดแก จัดหา เจาหนาท่ีบัญชี หัวหนางานการเงิน เจาหนาท่ี

นักกฎหมาย เรยีบรอยแลว อยูระหวางดำเนินการจดัหา  2  ตำแหนง เจาหนาท่ีบริหารหอพักสหกรณ และ ผูจัดการสหกรณฯ 
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6. จัดหาผูทำงานประจำดานงานตรวจสอบสหกรณฯ อยูระหวางการจัดหา  2 ตำแหนง ไดแก ตำแหนงผูตรวจสอบ

กิจการ และตำแหนงผูสอบบัญชี 

7. ปรับปรุงระบบโปรแกรมสหกรณ  เปน โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ version 3 

8. ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลบัญชีสหกรณ  (ทำการการเทียบยอดบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ทุนเรือนหุน เงินรับ

ฝากของสมาชิก ลูกหน้ีเงินกู ) ไดแก  

- ตรวจสอบ STATEMENT บัญชีเงินฝากของสหกรณฯ จากธนาคารกรุงเทพฯ  ยอนหลัง 5 ปบัญชี 

- ตรวจสอบเอกสารเงินท้ังแบบกูสามญัและแบบฉุกเฉินท้ังหมด 

- กรอกขอมูลรายละเอียดบัญชีของปบัญชี 2562 ท้ังหมด 

- กรอกขอมูลรายละเอียดบัญชีของปบัญชี 2563 ท้ังหมด 

9. ทำการยืนยันยอดเงิน ท้ังเงินหุน เงินฝาก และเงินกูท้ังหมด ณ 31 ธันวาคม 2562 

10. เตรียมขอมลูและเอกสารสนับสนุนการดำเนินคดีท้ังทางแพงและทางอาญา 

11. ทบทวนการเปนกรรมการดำเนินการสหกรณฯ กรณีกรรมการผูท่ีไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ ไดอนุมตัิให

กรรมการลาออก 2 คน ไดแก นายพลเสฏฐ ถิรคณุาภสัร และ นายวัลลภ  เรืองเดชชัยสกุล  

 12. ปรับปรุงขอบังคับสหกรณฯ ซึ่งจะมกีารนำเสนอท่ีประชุมครั้งน้ี เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี 10 พิจารณาแกไขเพ่ิมเตมิ

ขอบังคับ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับฉบับใหม  

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2562 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 ตามท่ีเสนอ โดยไมมีการแกไข 

2.2 รับรองรายงานการประชมุใหญวิสามัญคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญวิสามญัครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2562 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 

มกราคม 2563 ตามท่ีเสนอ โดยไมมีการแกไข 

2.3 รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญคร้ังท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2563 

ประธาน ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญวิสามญัครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2563 

ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2562 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 24 

มกราคม 2563 ดังกลาวโดยไมมีการแกไข 
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วาระท่ี 3 พิจารณารับรองงบการเงินของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานในท่ีประชุม เสนองบการเงินประจำปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 

2562 และมอบหมายให นางแจน ทองรมย ผูสอบบัญชี เปนผูรายงาน เพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง   
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นางแจน ทองรมย ผูสอบบัญชี แจงใหท่ีประชุมทราบวา จากผลการประเมินช้ันคณุภาพการควบคุมภายในของ

สหกรณ ในสวนท่ี 2 ความเสีย่งและกิจกรรมควบคุม ดานการเงินและการบัญชี ระดับช้ันคณุภาพในการประเมิน ตองปรับปรุง เปน

ผลใหการตรวจสอบบัญชีป 2563 ของสหกรณ ตองโอนกลับใหภาครฐับาลเปนผูตรวจสอบบัญชี 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอ 
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วาระท่ี 4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณป 2562 ของผูตรวจสอบกิจการ 

ประธานในท่ีประชุม เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำป 2562 ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2562 

ใหท่ีประชุมรับทราบ ดังน้ี 
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 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

วาระท่ี 5 พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2563 

ประธานในท่ีประชุม เสนอแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2563 ตามเอกสารรายงานกิจการ

ประจำป 2562 ใหท่ีประชุมพิจารณา ดังน้ี    

 

สหกรณออมทรัพยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จำกัด 

แผนงาน และงบประมาณรายรับ – รายจาย ประจำป 2563 

 

นโยบายและแผนงาน 

1. ดำเนินการตามนโยบายท่ีคณะกรรมการดำเนินการ กำหนดไว  

1.1 การวางแผนงานบรหิารสหกรณ 

1.2 การจัดการบุคคลากรในการปฏบัิติงานในสหกรณอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ดำเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการทำงานท่ีเนนความมั่นคง  และโปรงใสตลอดจนสราง 

ความเจรญิเติบโตแบบยั่งยืน 

2.1 ปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ โดยเครงครัด 

2.2 วางระบบการทำงาน และวิธีปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามหลักการควบคมุภายในท่ีด ี

2.3 วางระบบการจดัเก็บเอกสาร และขอมลูตางๆ ของสหกรณใหครบถวน ถูกตองและตรวจสอบได 

2.4 วางระบบการตรวจสอบเพ่ือใหการทำงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

2.5 พัฒนาระบบระบบไอทีเพ่ือประสทิธิภาพในการทำงาน การบรกิารอยางตอเน่ือง 
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แผนการทำงาน 

1. รับสมาชิกใหม     50  คน 

2. รับฝากเงินจากสมาชิก    20  ลานบาท 

3. จายเงินกูใหกับสมาชิก    240  ลานบาท 

4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  12  ครั้ง 

5. จัดซื้ออุปกรณและวางระบบโปรแกรมสหกรณ  300,000  บาท  

1.  งบประมาณรายรับ

ปี 2563

ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี�ยรับจากเงินให้กู ้ 21,000,000.00 22,661,652.27 22,800,000.00 ดอกเบี�ยจากเงินให้สมาชิกกูย้ืม

ดอกเบี�ยเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ 4,839,116.43    4,000,000.00    ดอกเบี�ยจากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ

ดอกเบี�ยเงินฝากธนาคาร 64,617.31         50,000.00         ดอกเบี�ยจากเงินฝากธนาคาร

เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ 3,480,000.00    -                     3,999,000.00    เงินปันผลจากการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ

รวม 27,014,382.00 27,565,386.01 30,849,000.00 

รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000.00         10,800.00         5,000.00           ค่าธรรมเนียมเข้าเป็นสมาชิก

ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก 500.00               275.00               500.00               ค่าธรรมเนียมการถอนเงินรับฝาก

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการหอพัก 11,000,000.00 12,059,318.59 11,775,000.00 ค่าเช่าห้องพักและพื�นที� ค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภค

รายได้เบด็เตล็ด 1,000.00           30,816.52         1,000.00           รายได้ที�จัดเข้าหมวดบญัชีใดไมไ่ด้

รวม 11,013,500.00 12,101,210.11 11,781,500.00 

รวมทั�งสิ�น 38,027,882.00 39,666,596.12 42,630,500.00 

เหตุผลและความจาํเป็น

2,534,382.00    

ปี 2562

งบประมาณ
รายรับที�

เกิดขึ�นจริง

รายการ
งบประมาณ

 
 

2.  งบประมาณรายจ่าย

ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ คชจ.ที�เกิดขึ�นจริง งบประมาณ และความจําเป็น

หมวดดอกเบี �ย

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 8,000,000.00    2,397,580.40        3,600,000.00     เพื�อจ่ายดอกเบี�ยเงินรับฝาก 

ดอกเบี�ยจ่ายเงินกูย้ืม -                     -                         -                      

รวม 8,000,000.00    2,397,580.40        3,600,000.00     

หมวดหนี �สงสัยจะสูญ

ความเสียหายจากเงินสดขาดบญัชี -                     48,978,416.83      -                      ความเสียหายจากปีบญัชี 2562

หนี�สงสัยจะสูญ-ลูกหนี� ดอกเบี�ย และเงินรอเรียกคืน -                     1,033,508.25        -                      ความเสียหายจากปีบญัชี 2562

รวม -                     50,011,925.08      -                      

หมวดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัเจ้าหนา้ที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 1,589,640.00    1,450,901.70        1,930,800.00     เงินเดือนค่าจ้างเจ้าหนา้ที�สหกรณ์  5 คน

เงินเดือนผู้จัดการ -                     -                         300,000.00        เงินเดือนผู้จัดการสหกรณ์ 3 เดือน

ค่าล่วงเวลา 30,000.00         83,371.86              240,000.00        ค่าล่วงเวลาสาํหรับเจ้าหนา้ที�ที�ปฏิบติังานนอกเวลา

ค่าตอบแทนพิเศษ 330,940.00       90,000.00              371,800.00        ค่าตอบแทนพิเศษเจ้าหนา้ที� 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00           1,390.00                2,000.00            เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของเจ้าหนา้ที�

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 54,000.00         33,750.00              33,000.00          เงินสมทบประกนัสังคมของเจ้าหนา้ที�

ค่าบาํเหนจ็เจ้าหนา้ที� 218,770.00       218,770.00           175,900.00        เงินสาํรองเพื�อจ่าย ในกรณีพ้นสภาพจากพนกังานตามระเบียบ

ปี 2562
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ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ คชจ.ที�เกิดจริง งบประมาณ และความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัสมาชิก

ค่าสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว -                     52,224.00         250,000.00        เพื�อจ่ายค่าพวงหรีดและเงินช่วยเหลือพิธีศพสมาชิก

และครอบครัวตามระเบียบของสหกรณ์

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบัครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์และเครื�องใช้สาํนกังาน 590.20               ค่าเสื�อมราคารวม 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อสินทรัพย์

ค่าเสื�อมราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 42,153.17         

ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ 10,000.00         12,528.00         20,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์เครื�องใช้สาํนกังาน

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการอื�น

ค่าจ้างตรวจการจัดทาํบญัชี (ชั�วคราว) -                     -                     30,000.00          เพื�อตรวจบญัชี และคียข์้อมูลในระบบโปรแกรม ปี 62

ค่าเบี�ยประชุม 240,000.00       144,000.00       160,000.00        1. คณะกรรมมการดาํเนินการ 15 คน

2. คณะกรรมการเงินกู ้5 คน

3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 5 คน

4. ผู้จัดการ 1 คน

5. ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน

ครั� งละ 500 บาท ต่อ 1 คน

ค่าพาหนะ 20,000.00         32,524.00         90,000.00          ค่าพาหนะในการติดต่องานภายนอก (ไปประกนัสังคม , 

สรรพากร  , ไปอบรมและสัมมนา , ไปศาล, ทาํงานล่วงเวลา )

ค่าใช้จ่ายดาํเนินคดี 120,000.00       8,908.00           1,500,000.00     เพื�อใช้จ่ายในการดาํเนินคดี

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 10,000.00         -                     240,000.00        ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจาํปี

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบญัชี 100,000.00       85,000.00         -                      ผู้ตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2563  เป็นผู้สอบบญัชีภาครัฐบาล

จากสาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ปทุมธานี (ไมม่ีค่าใช้จ่าย)

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญส่ามญั 100,000.00       91,120.00         100,000.00        เพื�อใช้จ่ายในวันประชุมใหญส่ามญั และวิสามญั

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00       107,982.87       150,000.00        ค่าเครื�องเขียน แบบพิมพ์ และหมึกพิมพ์

ค่าวัสดุสาํนกังานและวัสดุสิ�นเปลือง -                     3,608.15           5,000.00            ค่าวัสดุสิ�นเปลือง

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00         9,400.00           25,000.00          ค่าเช็คและค่าธรรมเนียมธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 50,000.00         -                     30,000.00          ค่าใช้จ่ายการศึกษาและอบรม คณะกรรมการดาํเนินการ

และเจ้าหนา้ที�สหกรณ์

ค่ารับรอง 5,000.00           919.00               30,000.00          ค่าใช้จ่ายเพื�อรับรองแขกของสหกรณ์

ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที� -                     -                     3,000.00            เพื�อจ่ายเป็นค่าน ํ�าดื�ม

ค่าไปรษณียากร 3,000.00           3,873.00           15,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าส่งจดหมายไปภายนอก

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 30,000.00         70,570.81         10,000.00          ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�จัดเข้าหมวดบญัชีใดไมไ่ด้

ค่าโทรศัพท์ 60,000.00         27,309.15         30,000.00          ค่าโทรศัพทข์องสหกรณ์และหอพัก

รวม 3,233,350.00    2,570,893.91    5,801,500.00     

ปี 2562

150,000.00       60,000.00          
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ปี 2563 เหตุผล

รายการ งบประมาณ คชจ.ที�เกิดขึ�นจริง งบประมาณ และความจําเป็น

ค่าใช้จ่ายธุรกิจหอพกั

ค่าเงินเพิ�มและเบี�ยปรับภาษี -                     17,674.72              -                      เพื�อจ่ายค่าเบี�ยปรับและเงินเพิ�มจากการนาํส่งภาษีล่าช้า

ค่าบริการกาํจัดแมลง -                     42,056.07              50,000.00          เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการกาํจัดแมลงหอพัก

ค่าตอบแทนพิเศษ 25,000.00         -                         25,000.00          ค่าตอบแทนช่าง 2 คน แมบ่า้น 1 คน รปภ 2 คนๆละ5,000บาท

ค่าจ้างทาํความสะอาด 210,000.00       194,355.45           210,000.00        แมบ่า้น 1 คน

ค่าจ้างดูแลอาคารหอพัก 460,000.00       449,102.00           460,000.00        ช่าง 2 คน

ค่าจ้างทาํสวน 12,000.00         -                         -                      

เครื�องใช้ห้องพักและเครื�องเขียนหอพัก -                     -                         10,000.00          เพื�อจ่ายค่าเครื�องเขียน แบบพิมพ์ หมึกพิมพ์

ค่าใช้จ่ายหอพัก (ปี62) 1,000,000.00    802,450.70           60,000.00          ค่าวัสดุห้องพักและวัสดุสิ�นเปลือง

ถุงขยะ, กระดาษชาํระ , น ํ�ายาล้างและขจัดคราบห้องพัก

สปรยป์รับอากาศ, ถุงมือ ไมก้วาด และอื�น ๆ

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์ -                     -                         300,000.00        ค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการซ่อมแซมและบาํรุงรักษาสินทรัพย์

ค่าไฟฟ้า 1,600,000.00    1,419,561.29        1,600,000.00     ค่าไฟฟ้า

ค่าน ํ�าประปา 400,000.00       340,635.06           400,000.00        ค่าน ํ�าประปา

ค่าบริการดูแลรักษาลิฟท์ 18,000.00         37,890.00              20,000.00          ค่าบริการดูแลรักษาลิฟทป์ระจาํปี

ค่าบริการอินเทอร์เนต็ 20,000.00         25,035.00              30,000.00          ค่าบริการอินเทอร์เนต็

ค่าแรงและค่าบริการติดตั� งอุปกรณ์หอพัก 60,000.00         -                         -                      กรณีนอกเหนือจากช่างซ่อมไมไ่ด้

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชนใ์นอาคารหอพัก 4,955,716.65    4,955,716.66        4,955,716.65     ตั� งค่าตัดจ่ายสิทธิ 1 ม.ค 2550 - 31 ธ.ค. 2570 (20ปี)

ค่าติดตั� งจานดาวเทียมตัดบญัชี 8,950.68           8,950.68                -                      ตัดจ่ายหมดในปี 2562

ค่าติดตั� งกล้อง CCTV 47,000.00         47,000.00              47,000.00          ค่าเสื�อมราคาCCTVหัก 5 ปี ถึงปี 2564

ค่าต่อเติมอาคารหอพักตัดบญัชี 40,000.00         30,859.20              30,859.50          ค่าต่อเติมอาคารข้างหนา้ห้องสหกรณ์หัก 5 ปี ถึงปี 2564

ค่าตกแต่งอาคารหอพักตัดบญัชี 34,259.72         34,259.72              -                      ตัดจ่ายหมดในปี 2562

ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์หอพัก 50,000.00         47,640.10              200,000.00        ค่าเสื�อมราคาอุปกรณ์ 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อ

รวม 8,940,927.05    8,453,186.65        8,398,576.15     

รวมประมาณการรายจ่าย 20,174,277.05 63,433,586.04      17,668,076.15  

งบประมาณรายรับ 42,630,500.00  บาท

งบประมาณรายจ่าย 17,668,076.15  บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 24,962,423.85  บาท

ปี 2563 เหตุผล

รายการ ประมาณการ คชจ.ที�เกิดจริง ประมาณการ และความจําเป็น

คอมพิวเตอร์และเครื�องพิมพ์ 200,000.00       58,360.00              200,000.00        คอมพิวเตอร์ เครื�องพิมพ์ เพื�อใช้งานในสหกรณ์

เครื�องใช้สาํนกังาน (เกา้อี�  15 ตัว ๆละ 2,000) -                     -                         30,000.00          เพื�อทดแทนของเดิมที�ใช้งานไมไ่ด้แล้ว

เครื�องปรับอากาศ (สหกรณ์) -                     -                         50,000.00          เพื�อทดแทนเครื�องเดิมที�ใช้งานไมไ่ด้

ปรับปรุง ประตูเข้าออก สนง.สหกรณ์ 20,000.00          เพื�อความปลอดภยัในการทาํงาน

ค่าครุภณัฑแ์ละอุปกรณ์หอพัก -                     1,000,000.00     ซื�ออุปกรณ์ที�ใช้ในห้องพักเช่น แอร์ ตู้เสื�อผ้า เครื�องทาํน ํ�าอุ่น

ที�นอน โต๊ะทาํงาน เตียง แทนของเดิมที�ชาํรุด

(ตัดเป็นค่าใช้จ่าย 5 ปี นบัถัดจากวันที�ซื�อ)

รวม 200,000.00       58,360.00              1,300,000.00     

ปี 2562

ปี 2562

การจัดซื�ออุปกรณ์ ในสหกรณ์ และหอพกั
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3.  ประมาณการกำไรสทุธิ 

 ประมาณการรายรับ 42,630,500.00 บาท ประมาณการรายจาย 17,668,076.15 บาท เทากับประมาณการกำไรสุทธิ 

24,962,423.85 บาท 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจายประจำป 2563 ตามท่ีเสนอ 

โดยใหสหกรณสามารถถัวเฉลี่ยการใชจายในหมวดงบปะมาณทุกหมวดไมเกินวงเงิน 17,668,076.15 บาท และมีมตใิหปรับเพ่ิมคา

ตรวจสอบกิจการ จากเดิม 108,000 บาท เปน 240,000 บาท 

วาระท่ี 6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการดำเนินการชุดท่ี 20 ประจำป 2563 

ประธานในท่ีประชุม เสนอรายช่ือคณะกรรมการชุดท่ี 19  ประจำป 2562 ท่ีไดรับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญ

ประจำป 2561 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และวาระการดำรงตำแหนง โดยในป 2563 มีคณะกรรมการหมดวาระ จำนวน 8 

คน และลาออกจำนวน 2 คน คือ นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล และ นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร และเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการเพ่ือดำรงตำแหนงแทนคณะกรรมการท่ีหมดวาระและลาออก รวม 10 คน ดังน้ี 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายธีระวัฒน           วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวอมรา           จันคณา กรรมการ     

 5 นางสาววรระพี ศรีนรา กรรมการ     

 6 นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร กรรมการ     

 7 นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล กรรมการ     

 8  นายชัยวัฒน             ยุวบูรณ กรรมการ     

 9 นายสิทธิพงษ สายชุม กรรมการ     

10 นายอรรถนิติ            อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

11 นางสาวอรุณศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

12 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

13 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

14 นางอัสนี                 ภูมิเมฆ กรรมการ     

15 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดรวมกันเสนอและมีมติเปนเอกฉันท รับรองสมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมจำนวน 10 คน เพ่ือเปน

กรรมการตามท่ีเสนอ ดังน้ี 
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1. นายนิพนธ จิรอาภากุล  

2. นายภาคภูมิ ศิริเวช   

3. นางสาวอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล  

4. นายสุธน วงศสุชาต   

5. นางสาวมนชนก ณ พัทลุง   

6. น.ส.บงกช ซี่โฮ 

7. นายอรรถนิติ อัศวินนิมิตกุล 

8. น.ส.ศิริวรรณ อวมปาน 

9. นางสาวจันทรา งามวิริยะวงศชัย แทน นายวัลลภ เรืองเดชชัยสกุล  

10. นางสาวสุปรียา ตีระพิมลจันทร แทน นายพลเสฏฐ ถิรคุณาภัสร 

สรุปคณะกรรมการดำเนินการสหกรณชุดท่ี 20 ประจำป 2563 และวาระการดำรงตำแหนง เปนดังนี้ 

   วาระการดำรงตำแหนง 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตำแหนง วาระท่ี 1 วาระท่ี 2 

   ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 1 ปท่ี 2 

 1 นายธีระวัฒน           วงษศรีสังข    ประธานกรรมการ     

 2 นายคมสันต สุทธิสินทอง กรรมการ     

 3 นายประเดิม            วณิชชนานันท กรรมการ     

 4 นางสาวอมรา           จันคณา กรรมการ     

 5 นางสาววรระพี ศรีนรา กรรมการ     

 6 นางสาวจันทรา         งามวิริยะวงศชัย กรรมการ     

 7 นางสาวสุปรียา         ตีระพิมลจนัทร กรรมการ     

 8  นายอรรถนิติ            อัศวินนิมิตกุล กรรมการ     

 9 นางสาวอรณุศร ี ศรีธนะอิทธิพล กรรมการ     

10 นายสุธน วงศสุชาต กรรมการ     

11 นางสาวบงกช ซี่โฮ กรรมการ     

12 นางสาวศิริวรรณ อวมปาน กรรมการ     

13 นายนิพนธ               จิรอาภากุล กรรมการ     

14 นายภาคภมูิ              ศิริเวช กรรมการ     

15 นางสาวมนชนก         ณ พัทลุง กรรมการ     
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วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการและกำหนดคาตอบแทน 

ประธานในท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งและกำหนดคาตอบแทน ผูตรวจสอบกิจการประจำป 2563 

ตามท่ีเสนอในรายงานกิจการประจำป 2562 ซึ่งขอบังคับของสหกรณกำหนดใหมีผูตรวจสอบกิจการจำนวนสองคน และกำหนดให

มีการเลือกตั้งโดยวิธีลับ โดยสหกรณไดแจกบัตรลงคะแนนใหกับผูแทนสมาชิกทุกทาน และดำเนินการตรวจนับคะแนน ผลการ

เลือกตั้งและการนับคะแนนเปนดงัน้ี 

 1. นางสุรางค  ปราสาททอง และ น.ส.อรทัย จิตรเพียรคา           107  คะแนน  

  2. น.ส.รัญญาภรณ  กุลสินทวีรัตน       10   คะแนน  

  3.  ไมประสงคเลือกผูใด                  4   คน 

4. ไมออกเสียง                    1   คน 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นางสุรางค ปราสาททอง และ น.ส.อรทัย จิตรเพียรคา            
เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2563 และกำหนดคาตอบแทน 108,000 บาท และใหปรับเพ่ิมงบประมาณรายจายในสวนคา

ตรวจสอบกิจการจากเดิม 108,000 บาท เปน 240,000 บาท 

วาระท่ี 8 รับทราบรายงานกิจการของสหกรณสำหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานในท่ีประชมุ รายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณส์าํหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2562 ตาม

เอกสารรายงานกิจการประจาํปี 2562 ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ ดงันี ้

8.1 การรับสมาชิกเขาใหม ลาออก และเสียชีวิตระหวางป 2562 

สมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,808 คน ประกอบดวยสมาชิกเดิม (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

1,758 คน สมาชิกเขาใหม 108 คน และสมาชิกลาออก 53 คน สมาชิกเสียชีวิตในระหวางป 5 คน 

8.2 การใหบริการเงินกู 

ใหบริการเงินกูแกสมาชิกท้ังประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญในระหวางป 2562 จำนวนท้ังสิ้น 

1,415 สัญญา รวมเปนเงินท้ังสิ้น 244,490,000.00 บาท ดังน้ี 

(1) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1,149 สัญญา จำนวนเงิน  87,597,000.00 บาท 

(2) เงินกูสามัญ จำนวน 266 สัญญา จำนวนเงิน 156,893,000.00 บาท 

8.3 การใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากออมทรัพย 

สหกรณไดเปดใหบริการเงินฝากออมทรัพยพิเศษแกสมาชิกตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2546 และไดเปดบริการเงิน

ฝากออมทรัพยจากสหกรณอ่ืนดวย ปรากฏวา สมาชิกใหความสนใจเปดบัญชีในป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 รวม

บัญชีเงินฝากจำนวนท้ังสิ้น 2,247 บัญชี รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 215,329,651.26 บาท  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ จํากัด 

เงินรับฝาก 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
     

ลําดับ

ท่ี รหัส ช่ือบัญชีเงินรับฝาก จํานวนเงิน (บาท) 

จํานวน

(บัญชี) 

1 20 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ        32,509,917.30  1,750  

2 46 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษประเภททวีทรัพย 30 เดือน (3.00)        15,628,900.00  147 

3 49 เงินรบัฝากออมทรัพยพิเศษ 12 เดอืน (1.75)        28,348,841.06  60 

4 50 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 18 เดอืน (2.00)        26,092,338.99  57 

5 51 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 24 เดอืน (2.25)        54,314,323.59  111 

6 52 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 30 เดอืน (2.50)       58,435,330.32  122 

    รวม       215,329,651.26  2,247 

8.4 การจัดสรรทุนสาธารณประโยชน 

สหกรณมีงบประมาณสำหรับการจัดสรรทุนสาธารณประโยชนในป 2562 ดังน้ี 

ทุนสาธารณประโยชนยกมาจากป 2561    511,431.28   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสทุธิป 2561 เปนทุนสาธารณประโยชน     10,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว (สวนท่ีเกิน)             0.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2563  521,431.28   บาท 

8.5 การจัดสรรทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว 

สหกรณไดจัดสรรทุนสวัสดกิารสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวในป 2562 ดังน้ี 

ทุนสวัสดกิารสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัวยกมาจากป 2561    10,004.00   บาท 

สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิของป 2561 เปนทุนสวัสดิการสงเคราะหฯ   200,000.00   บาท 

จายทุนสวัสดิการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว   210,004.00   บาท 

คงเหลือเปนยอดยกไปสำหรับการดำเนินงานในป 2563           0.00   บาท 

8.6 สินทรัพยและกำไร-ขาดทุนสุทธิ 

 สหกรณไดเปดดำเนินการตั้งแตป 2544 และหอพักไดเปดดำเนินกิจการตั้งแตป 2550 เปนตนมา โดยกิจการมี

ความเจริญกาวหนาตามลำดับ ในป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สหกรณมีสินทรัพยท้ังสิ้น 654,916,052.12 บาท 

และขาดทุนสุทธิ 7,931,003.19 บาท 

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระท่ี 9 พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2563 

ประธานในท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2563 โดยท่ี

ผานมามติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2561 มีมติกำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2562 ไวจำนวน 

110,000,000 บาท 

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทกำหนดวงเงินกูยืมและค้ำประกันจากภายนอกประจำป 2563 ไดเทาเดิม คือ

110,000,000 บาท (หน่ึงรอยสิบลานบาทถวน) 

วาระท่ี 10 พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับสหกรณฉบับใหม  

 ประธานในท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือ

ใชขอบังคับสหกรณฉบับใหม ตามเอกสารรายงานกิจการประจำป 2562 ไดรายงานใหท่ีประชุมทราบ ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณฯ ไดพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับฯ โดยการยกเลิกขอบังคับสหกรณฉบับเดิมและถือใชขอบังคับสหกรณฉบับใหม 

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานของขอบังคับสหกรณออมทรพัยท่ีนายทะเบียนสหกรณกำหนด โดยไดดำเนินการแกไขขอบังคับในแต

ละหมวดและในหัวขอตางๆ ดังน้ี 

(แบบ ท .ข. 2)

ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ขอ 1          ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสํานักงาน

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ จํากัด

ชื่อ  สหกรณออมทรัพยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ จํากัด

ชื่อยอ สอ.สวทช. เพื่อใหมีขื่อยอภาษาไทย

National Science and Technology Development Agency 

Saving and Credit Cooperative, Limited.

ชื่อยอภาษาอังกฤษ NSTDA COOP เพื่อใหมีขื่อยอภาษาอังกฤษ

ประเภท  สหกรณออมทรัพย ประเภท  สหกรณออมทรัพย

ที่ตั้งสํานักงาน  เลขที่  111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนน

พหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120

ที่ตั้งสํานักงาน  เลขที่  111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนน

พหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่

สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วา

การอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราว

ตอไปดวย

สหกรณอาจยายที่ตั้งสํานักงานไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

พิจารณาเห็นสมควร โดยแจงใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริม

สหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ และใหปดประกาศไวที่

สํานักงานของสหกรณเดิม สํานักงานสวนราชการสหกรณ และที่วา

การอําเภอแหงทองที่สหกรณตั้งอยูเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

และใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับในการประชุมใหญคราว

ตอไปดวย

ตราของสหกรณ ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ ดังนี้ ตราของสหกรณ       ตราของสหกรณมีรูปลักษณะ  ดังนี้
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ขอ 2     วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้

วัตถุประสงค  สหกรณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวยตนเองและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้

(1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหง

รายไดของตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร

(1)  สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย โดยชวยใหสามารถสงวนสวนแหง

รายไดของตนไวในทางอันมั่นคงและไดรับประโยชนตามสมควร

(2)  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก (2)  สงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก

(3)   ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก (3)   ใหบริการทางการเงินแกสมาชิก

(4)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารง

ชีพ

(4)  จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดํารง

ชีพ

(5)  รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม

สหกรณ องคกรชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริม

และปรับปรุงกิจการของสหกรณ

(5)  รวมมือกับสหกรณอื่น สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ชุมนุม

สหกรณ องคกรชุมชน ภาคเอกชน และหนวยงานของรัฐเพื่อสงเสริม

และปรับปรุงกิจการของสหกรณ

(6)  สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ

ชุมชน

(6)  สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ

ชุมชน

อํานาจกระทําการ   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ให

สหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้

อํานาจกระทําการ   เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของสหกรณ ให

สหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้

(1)     รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห

(1)     รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห หรือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

เพื่อใหสามารถทํานิติกรรมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติได

(2)     จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ (2)     จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณ

(3)     ใหเงินกูแกสมาชิก (3)     ใหเงินกูแกสมาชิก

(4)     ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน (4)     ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน

(5)   ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ

(5)   ซื้อหุนของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทาง

การเงินแกสหกรณ

(6)   ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น (6)   ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น

(7)    ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก

หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ

(7)    ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก

หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ

(8)     ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (8)     ซื้อหลักทรัพยรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(9)     ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน (9)     ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน

(10)  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

(10)  ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด

(11)   ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ (11)   ดําเนินการใหกูยืมเพื่อการเคหะ

(12)   ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ

ครอบครัว

(12)   ใหสวัสดิการและการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและ

ครอบครัว

(13)   ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก (13)   ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก

(14)  ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงาน

ของตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

(14)  ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หนวยงาน

ของตางประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

(15)   กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือ

กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ

หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือ

จําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่ง

ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก

(15)   กระทําการตาง ๆ ตามที่อนุญาตไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ

 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน รวมถึงซื้อ ถือ

กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชาหรือใหเชา เชาซื้อ

หรือใหเชาซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิเชาหรือสิทธิการเชาซื้อ ขายหรือ

จําหนาย จํานองหรือรับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ดวยวิธีอื่นใด ซึ่ง

ทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ขอ 3   ที่มาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้

ที่มาของทุน   สหกรณอาจหาทุนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้

(1)  ออกหุน (1)  ออกหุน

(2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น (2)       รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณอื่น หรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห หรือสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ

เพื่อใหสามารถทํานิติกรรมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห หรือ

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติได

(3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร

การเงินอยางอื่น

(3)  กูยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร

การเงินอยางอื่น

(4)  สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ (4)  สะสมทุนสํารองและทุนอื่น ๆ

(5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินที่มีผูยกให

ขอ 5   การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือน

แรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน

 ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

การถือหุน  สมาชิกทุกคนตองชําระคาหุนเปนรายเดือนตั้งแตเดือน

แรกที่เขาเปนสมาชิกตามอัตราสวนของจํานวนเงินไดรายเดือนของตน

 ตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจาง

ประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิก

ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด

เงินไดรายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือคาจาง

ประจํา และเงินที่จายควบกับเงินเดือนหรือคาจางประจํา ซึ่งสมาชิก

ไดรับจากหนวยงานเจาสังกัด

ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่กําหนด

ไวในระเบียบของสหกรณ หรือจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอมทํา

ได โดยแสดงความจํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการดําเนินการ  

แตจํานวนหุนทั้งหมดตองไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด

     สมาชิกคนหนึ่ง จะถือหุนในสหกรณเกินกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนหุนทั้งหมดไมได

     ถาสมาชิกประสงคจะถือหุนรายเดือนในอัตราที่สูงกวาอัตราที่

กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ ใหแสดงความจํานงเปนหนังสือตอ

คณะกรรมการ แตทั้งนี้มูลคาหุนที่เพิ่มตองไมเกินหนึ่งในหาของเงิน

ไดรายเดือนของสมาชิกรายนั้น

     ถาสมาชิกประสงคจะขอซื้อหุนเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดใหแสดงความ

จํานงเปนหนังสือตอคณะกรรมการ แตทั้งนี้ หุนทั้งหมดจะตองไมเกิน

กวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนทั้งหมดของสหกรณ

1. ใหแยกขอความ "จะถือหุนรายเดือน" กับ "จะขอซื้อหุนเพิ่ม" 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนการตีความ

2. อาจมีสมาชิกแจงความประสงคขอดําเนินการ คณะกรรมการมี

อํานาจพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับใดในการพิจารณา

ไมรับความจํานงของสมาชิก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอํานาจพิจารณา

บริหารงานสหกรณฯ ของคณะกรรมการฯ 

3. วรรค 3 ขอความ "แตทั้งนี้ หุนทั้งหมดจะตองไมเกินกวาหนึ่งใน

ยี่สิบของจํานวนหุนทั้งหมดของสหกรณ" ไมใชการเขียนซํ้า แตเขียนไว

เพื่อยํ้าการใหความสําคัญของเรื่องนี้

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได สมาชิกจะโอนหรือถอนหุนในระหวางที่ตนเปนสมาชิกอยูไมได

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคา

หุนที่สมาชิกมีอยู  มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แก

สหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน

คาหุนนั้น

เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  สหกรณมีสิทธินําเงินตามมูลคา

หุนที่สมาชิกมีอยู  มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหนี้แก

สหกรณได และใหสหกรณมีฐานะเปนเจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงิน

คาหุนนั้น

ขอ 31  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้ คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกตองมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ (1)  เปนผูเห็นชอบในวัตถุประสงคของสหกรณ

(2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ (2)  เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ  และมีสัญชาติไทย เพื่อระบุใหเกิดความชัดเจน และตามที่ระบุไวตาม พ .ร.บ สหกรณ 

พ.ศ. 2542

(3)    เปนพนักงานหรือพนักงานโครงการของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทาง หรือ

เปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือเปนพนักงานหรือพนักงานโครงการ

หรือลูกจางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ที่โอนยายหรือลาออกจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทาง เพื่อไปสังกัดหนวยงาน

ของรัฐอื่นตามนโยบายของรัฐบาล

(3)    เปนพนักงานหรือพนักงานโครงการของสํานักงานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทาง หรือ

เปนเจาหนาที่ของสหกรณนี้ หรือเปนพนักงานหรือพนักงานโครงการ

หรือลูกจางของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ที่โอนยายหรือลาออกจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติหรือหนวยงานเฉพาะทาง เพื่อไปสังกัดหนวยงาน

ของรัฐอื่นตามนโยบายของรัฐบาล
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

(4)    เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม (4)    เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)    มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการ

ใหกูยืมเงิน

(5)    มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการ

ใหกูยืมเงิน

ขอ 32    การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้ง

สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ

 36) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนางานคนหนึ่ง

รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนางาน ก็ไม

ตองมีผูรับรอง

การเขาเปนสมาชิก  ผูสมัครเปนสมาชิกตามขอบังคับ (รวมทั้ง

สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นซึ่งประสงคจะขอเขาเปนสมาชิกตามขอ

 36) ตองยื่นใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กําหนดไวโดยตองมี

ผูบังคับบัญชาของผูสมัครในตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนางานคนหนึ่ง

รับรอง แตถาผูสมัครเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาหัวหนางาน ก็ไม

ตองมีผูรับรอง

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวา

ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการ

สมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตน

ในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุน

ตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม

ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาเปนที่พอใจวา

ผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กําหนดไวในขอ 31 ทั้งเห็นเปนการ

สมควรรับเขาเปนสมาชิกได ก็ใหแจงผูสมัครนั้นลงลายมือชื่อของตน

ในทะเบียนสมาชิกกับชําระคาธรรมเนียมแรกเขา และชําระคาหุน

ตามจํานวนที่จะถือใหครบถวน แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม

ใหที่ประชุมใหญคราวถัดไปทราบ

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุ

ใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่

ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุ

ใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่

ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก

ซึ่งมาประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ถาคณะกรรมการดําเนินการไมยอมรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกดวยเหตุ

ใด ๆ เมื่อผูสมัครรองขอก็ใหคณะกรรมการดําเนินการนําเรื่องเสนอที่

ประชุมใหญเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญใหรับเขาเปน

สมาชิกในกรณีดังวานี้ ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก

หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม

ขอ 38     การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณใน

เมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรม

การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณใน

เมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด

เพื่อความเรียบรอยของการดําเนินงาน ใหกําหนดมาตรฐานฟอรม

โดยสหกรณเอง

การตั้งผูรับโอนประโยชน  สมาชิกจะทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่ง

หรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอนประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณใน

เมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะพินัยกรรมหนังสือตั้งผูรับโอน

ประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณกําหนด

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอน

ประโยชนที่ไดทําไวแลว ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะดังกลาวใน

วรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับโอน

ประโยชนที่ไดทําไวแลวก็ตองทําเปนหนังสือตามแบบในวรรคกอน

มอบใหสหกรณถือไว
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ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความใน

วรรคกอนทราบ และ สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล

 เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก

ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้ง

ไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 44 วรรคแรก และขอ 45

เมื่อสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความใน

วรรคกอนทราบ และ สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล

 เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก

ผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือถามิไดตั้ง

ไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 45 และขอ 46

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน

ผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตาย

หรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทางราชการ

ออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการ

พิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณาและอนุมัติ

แลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในสี่สิบหาวัน ใน

กรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับเงินผลประโยชน หรือ

ผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมี

ตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจํานวนเงิน

ดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณทั้งสิ้น

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน

ผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิกตาย

หรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่ทาง

ราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้น ๆ ไดถึงแกความตายไป

ประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ

เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทํา

ใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟองคดีให

สหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของสหกรณ

ทั้งสิ้น

การขาดจากสมาชิกภาพ การขาดจากสมาชิกภาพ

ขอ 39    การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้

การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใด ๆ ดังตอไปนี้

(1)  ตาย (1)  ตาย

(2)  ลาออกจากสหกรณ (2)  ลาออกจากสหกรณ

(3)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ (3)  เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ

(4)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย (4)  ตองคําพิพากษาใหลมละลาย

(5)  ถูกใหออกจากสหกรณ (5)  ถูกใหออกจากสหกรณ

(6)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 32 (6)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 31 เพื่อแกไขหมายเลขขอที่คลาดเคลื่อนใหถูกตอง

(6) ขาดคุณสมบัติตามขอ 32 31
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ขอ 41   การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ

เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะ

เหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา (1) ไมชําระคาธรรมเนียมแรกเขา

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระ

รวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(2) ขาดชําระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกันหรือขาดชําระ

รวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ

(3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น (3) นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสําหรับเงินกูที่เกิดบกพรองใหคืนดี

ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปน

เวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสาม

คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ

(5) คางสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ติดตอกันเปน

เวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ดังวานั้นถึงสาม

คราวสําหรับเงินกูรายหนึ่ง ๆ

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขา

เปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผู

กูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว

(6) ไมใหขอความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณเมื่อสมัครเขา

เปนสมาชิก หรือเมื่อจะกอความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณในฐานะผู

กูหรือผูคํ้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณหรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการ

ใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษ

หรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และ

คําสั่งของสหกรณหรือของที่ประชุมกลุมที่ตนสังกัด หรือประพฤติการ

ใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษ

หรือทําใหเสื่อมเสียตอสหกรณ ไมวาโดยประการใด ๆ

(8) เปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการให

กูยืมเงิน

เพื่อไมใหเกิดสิทธิ์ซํ้าซอน และอาจเกิดปญหาเรื่องหนี้ซํ้าซอนได

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิก

มีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู

ทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจาก

สหกรณ

เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวนพิจารณาปรากฏวา สมาชิก

มีเหตุใด ๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติใหสมาชิกออกโดยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสองในสามแหงจํานวนกรรมการดําเนินการที่มีอยู

ทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจาก

สหกรณ

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ 

โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด

สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิยื่นอุทธรณตอที่ประชุมใหญ 

โดยใหยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวันนับ

แตวันที่ทราบมติการใหออก คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญใหเปนที่สุด
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ขอ 43     สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําโดยไมมี

ความผิด  สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําตามขอ 

31(3) โดยไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไร

ความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาให

ลมละลาย ถามิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิก

อยูจนกวาจะชําระหนี้สินใหแกสหกรณเสร็จสิ้นแลว และจะงดชําระ

คาหุนไดก็ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน โดยสมาชิกเชนวานี้ไมมีสิทธิ

ไดรับเงินกูครั้งใหมจากสหกรณอีก

สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําโดยไมมีความผิด 

สมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากงานประจําตามขอ 31(3) โดย

ไมมีความผิด เวนแตออกเพราะตาย หรือเปนคนไรความสามารถ 

หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองคําพิพากษาใหลมละลาย ถา

มิไดลาออกจากสหกรณดวย ก็ใหถือวาคงเปนสมาชิกอยูจนกวาจะ

ชําระหนี้สินใหแกสหกรณเสร็จสิ้นแลว และจะงดชําระคาหุนไดก็

ตอเมื่อมีหนี้สินไมเกินคาหุน สมาชิกเชนวานั้นอาจไดรับเงินกูจาก

สหกรณไดแตไมเกินจํานวนทุนเรือนหุนของตัวเอง




- เพื่อใหสมาชิกไดรับสิทธิประโยชนมากขึ้น 

- สหกรณไดรับประโยชนจากการลดความเสี่ยง

ขอ 57    การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบจะ

ทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอน

ประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือ

ไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะ

พินัยกรรม

การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบจะ

ทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอน

ประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือ

ไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่สหกรณ

กําหนด

เพื่อความเรียบรอยของการดําเนินงาน ใหกําหนดมาตรฐานฟอรม

โดยสหกรณเอง

การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบจะ

ทําเปนหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อใหเปนผูรับโอน

ประโยชนซึ่งตนมีอยูในสหกรณในเมื่อตนตายนั้น มอบใหสหกรณถือ

ไวก็ได หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทําตามลักษณะ

พินัยกรรม หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนดังวานี้ใหทําตามแบบที่

สหกรณกําหนด

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับ

โอนประโยชนที่ไดทําไวแลว       ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะ

ดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอน  หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผูรับ

โอนประโยชนที่ไดทําไวแลว       ก็ตองทําเปนหนังสือตามลักษณะ

ดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความ

ในวรรคกอนทราบ และ สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปน

ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก

สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือ

ถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 58 วรรคแรก และขอ 59

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชนตามความ

ในวรรคกอนทราบ และ สหกรณจะจายเงินคาหุน เงินรับฝาก เงินปน

ผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชนหรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิก

สมทบผูตายมีอยูในสหกรณใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดตั้งไว หรือ

ถามิไดตั้งไว ก็คืนใหแกบุคคลที่ไดนําหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจ

คณะกรรมการดําเนินการวาเปนทายาทผูมีสิทธิไดรับเงินจํานวน

ดังกลาวนั้น ทั้งนี้ ตามขอกําหนดในขอ 58 วรรคแรก และขอ 59
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ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน

ผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิก

สมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่

ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตาย

ไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ

เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบ

ไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟอง

คดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ

สหกรณทั้งสิ้น

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก ยื่นคําขอรับเงิน

ผลประโยชนตอสหกรณภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่สมาชิก

สมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสําเนามรณบัตรที่

ทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบนั้น ๆ ไดถึงแกความตาย

ไปประกอบการพิจารณาดวย เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได

พิจารณาและอนุมัติแลว สหกรณจะจายเงินผลประโยชนดังกลาว

ภายในสี่สิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงินผลประโยชนไมยื่นคําขอรับ

เงินผลประโยชน หรือผูที่มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบ

ไดจัดทําใหสหกรณถือไวไมมีตัวอยูก็ดี เมื่อพนกําหนดอายุความฟอง

คดีใหสหกรณโอนจํานวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสํารองของ

สหกรณทั้งสิ้น

ขอ 62    การประชุมใหญวิสามัญ  เมื่อมีเหตุอันควรคณะกรรมการ

ดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียน

สหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่

สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่

สหกรณทราบ

การประชุมใหญวิสามัญ  เมื่อมีเหตุอันควรคณะกรรมการ

ดําเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบียน

สหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือในกรณีที่

สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนที่ชําระแลว ตองเรียก

ประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา แตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่

สหกรณทราบ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหา

สิบคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใดก็ได   และให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด 

 ก็ได   และใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญ

วิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ

สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอย

กวาหนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไมนอยกวาหา

สิบคน  ลงลายมือชื่อทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณใหเรียกประชุมใหญวิสามัญเมื่อใด  ก็ได   และให

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ

เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุม

ใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญ

ภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนสหกรณหรือ

เจาหนาที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณมอบหมายมีอํานาจเรียกประชุม

ใหญวิสามัญไดภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ขอ 63   การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกิน

กวาหนึ่งพันหารอยคน  ใหการประชุมใหญประกอบดวยผูแทน

สมาชิกเทานั้น

ยกเลิก ยกเลิก

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ขอ 64  การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก ยกเลิก ยกเลิก

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(1)  สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนผูแทนสมาชิก

(2)  การเลือกตั้งผูแทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ใหกระทําในที่ประชุม

กลุมกอนการประชุมใหญสามัญของสหกรณไมนอยกวาสามสิบวัน 

และใหประธานกลุมหรือเลขานุการกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมแจง

รายชื่อผูแทนสมาชิกในกลุมของตนตอสหกรณโดยมิชักชา
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(3)  ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก โดยอัตราสวน

จํานวนสมาชิกหาคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน ถาเศษของอัตราสวน

ดังกลาวเกินกึ่งใหเลือกตั้งผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจํานวนนี้

ใหประธานกลุม (ถามี) หรือตัวแทนกลุมเปนผูแทนสมาชิกโดย

ตําแหนง โดยใหนับรวมอยูในจํานวนผูแทนสมาชิกที่กลุมพึงเลือกตั้งได

อนึ่ง จํานวนผูแทนสมาชิกจะมีนอยกวาหนึ่งรอยคนไมได

(4)    ใหผูแทนสมาชิกอยูในตําแหนงคราวละหนึ่งปทางบัญชีของ

สหกรณ ถายังไมมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม ก็ใหผูแทนสมาชิก

คนเดิมอยูในตําแหนงตอไปพลางกอน

ขอ 65  การพนจากตําแหนง  ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงเมื่อ ยกเลิก ยกเลิก

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(1)      ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหม

(2)      ลาออกโดยยื่นใบลาออกตอที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัด

(3)      ออกจากกลุมที่ตนสังกัด

(4)      ขาดจากสมาชิกภาพ

(5)      ที่ประชุมกลุมซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน

ขอ 66    ตําแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถา

ผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงไมวาดวยประการใด ๆ จนทําให

จํานวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคนหรือเหลือไมถึงสามในสี่

ของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด  ก็ใหที่ประชุมกลุมดําเนินการ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหครบตามจํานวนที่วางลง  และใหผูแทน

สมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งอยูในตําแหนงไดเทากับวาระที่เหลืออยูของผู

ที่ตนแทน

ยกเลิก ยกเลิก

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ขอ 67   การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เมื่อมีการประชุมใหญทุก

คราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม

ใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา   เจ็ด

วัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร

 ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือ  รองประธานกรรมการ หรือ

เลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่

จาก     กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ

ดวย

การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เมื่อมีการประชุมใหญทุก

คราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม

ใหบรรดาสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา   เจ็ดวัน แตถาการ

ประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้ ให

ประธานกรรมการ หรือ  รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ เปน

ผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่จาก     กรม

สงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบลวงหนาในโอกาส

เดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกทราบดวย

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

การแจงกําหนดการประชุมใหญ   เมื่อมีการประชุมใหญทุก

คราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และเรื่องที่จะประชุม

ใหบรรดาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบลวงหนาไมนอยกวา   เจ็ด

วัน แตถาการประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร

 ทั้งนี้ ใหประธานกรรมการ หรือ  รองประธานกรรมการ หรือ

เลขานุการ เปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงใหเจาหนาที่

จาก     กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ

ลวงหนาในโอกาสเดียวกันกับที่แจงใหสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทราบ

ดวย

ขอ 68   องคประชุมในการประชุมใหญ   การประชุมใหญของสหกรณ

ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย  ผูแทน

สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

ผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม

องคประชุมในการประชุมใหญ   การประชุมใหญของสหกรณ

ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน จึงจะเปนองคประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

องคประชุมในการประชุมใหญ   การประชุมใหญของสหกรณ

ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด

หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณีเปนการประชุมใหญโดย  ผูแทน

สมาชิกตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

ผูแทนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม

 



46 

 

ลําดับขอ ขอความเดิม

(1)

ขอความที่ขอแกไขเพิ่มเติม

(2)

เหตุผล

(3)

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก  สมาชิกทั่วไปสามารถเขา

รวมประชุมใหญในฐานะผูสังเกตการณได  แตไมมีสิทธิออกเสียงและ

แสดงความคิดเห็นหรือไดรับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ยกเลิก ยกเลิก

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่น

มาประชุมแทนตนไมได

ในการประชุมใหญ สมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่นมาประชุมแทนตน

ไมได

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

ในการประชุมใหญ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบอํานาจใหผูอื่น

มาประชุมแทนตนไมได

ขอ 69    การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง   ในการประชุมใหญของสหกรณ 

ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมครบองค

ประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด

ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุม

ใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว 

เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย

กวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ

วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมี

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองค

ประชุมตามที่กลาวในขอ 68 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม

การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง   ในการประชุมใหญของสหกรณ 

ถาสมาชิก  มาประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้ง

หนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุม

ครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียก

ประชุมแลว เมื่อมีสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวาหนึ่งใน

สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือเปน

องคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอให

เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองค

ประชุมตามที่กลาวในขอ 68 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง   ในการประชุมใหญของสหกรณ 

ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณ ีมาประชุมไมครบองค

ประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นัด

ประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามิใชการประชุม

ใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุมแลว 

เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิก แลวแตกรณี มาประชุมไมนอยกวา

หนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย

กวาสามสิบคนก็ใหถือเปนองคประชุม แตถาเปนการประชุมใหญ

วิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกรองขอใหเรียกประชุม เมื่อมี

สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจํานวนไมถึงที่จะเปนองค

ประชุมตามที่กลาวในขอ 68 วรรคแรก ก็ใหงดประชุม

ขอ 70   อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่

พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง   ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ

ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้

อํานาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ  ที่ประชุมใหญมีอํานาจหนาที่

พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง   ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ

ของสหกรณ ซึ่งรวมทั้งในขอตอไปนี้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ การ

เลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับ

เลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก สหกรณ

(1)      รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ

 และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก 

และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก สหกรณ

เพื่อความคลองตัวในการดําเนินงานสหกรณ ใหตัดขอความที่

เกี่ยวกับผูแทนสมาชิก

(1)      รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิกออกจากสหกรณ

 การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขออุทธรณของผูสมัครซึ่งมิได

รับเลือกเขาเปนสมาชิก และสมาชิกที่ถูกใหออกจาก สหกรณ
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