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วิสัยทัศน์
“สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง มุ่งการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานสหกรณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์
ในระดับดีเลิศ (A) จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. พัฒนาการบริหารทุนของสหกรณ์ที่เอื้อต่อความมั่นคงของสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
3. พัฒนาการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัวอย่างหลากหลาย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เอื้อต่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
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สหกรณ์อย่างประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ
ภาคผนวก ข เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์

4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
19
22
22
23
38
39
59
60
61
62
63
76
78
79

สารประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
สมาชิก สอ.ขถ.ชม. ทุกท่าน
เมื่ อ วั น ที่ 6 ตุ ล าคม 2563 เป็ น วั น ครบรอบการก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ ฯ ครบ 20 ปี ตลอดระยะเวลา
การดาเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาระดับความเชื่อมั่นไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในอดีตจวบ
จนถึงปัจจุบัน ผลการดาเนินงานตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้มีนโยบายการบริหารงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
ด้านการบริหารจัดการและโดยนโยบายที่ได้ทาการในปีผ่านมาที่สาคัญได้แก่
1.การลดอัตราดอกเบี้ยเงินฉุกเฉิน สามัญทั่วไป สามัญปรับโครงสร้างหนี้ ลง 0.50% ต่อปี อันเป็นการลดภาระหนี้ให้แก่
สมาชิก ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2.กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID19) รวมทั้งการพักชาระหนี้เงินต้นเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์เป็นระยะเวลา 3 เดือน, ให้สินเชื่อแก่สมาชิกในวงเงินไม่เกิน 100,000
บาท ในอัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี และการรวมหนี้สัญญาเดียวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกสหกรณ์
ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการดาเนินการที่ต้องบริหารให้เกิดผลดีต่อสมาชิกภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่อาจควบคุมได้
ทาให้ผลประกอบการภายในปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีจานวนสมาชิก 1,468 คน มีสินทรัพย์รวม 132.81
ล้านบาท มีผลกาไรสุทธิ 5.56 ล้านบาท สามารถจัดสรรกาไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 4.50 และเป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา
ร้อยละ 5.00
ในนามของประธานกรรมการ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 20 ใน
การทาหน้าที่บริหารจัดการสหกรณ์และขออานวยพรให้การประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นให้กิจการสหกรณ์ฯ มี
ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ตลอดจนขอให้คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการตลอดสมาชิกสหกรณ์ทุกคนประสบแต่
ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง สาเร็จผลในหน้าที่การงานและ สิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอินทปัตร บุญทวี)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
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คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ ๒๐

นายอินทปัตร บุญทวี
ประธานกรรมการดาเนินงาน

สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
รองประธานกรรมการ

จ่าเอกศรัณยพงศ์ จันทร์นวล
รองประธานกรรมการ

นางณิสรา มีราจง
เลขานุการ

นางศิริลักษณ์ ทรายเหนือ
เหรัญญิก

นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
กรรมการ

นายจีรพงค์ เต็มจิตร์
กรรมการ

นางทัศพร ขอดแก้ว
กรรมการ

นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการ

นายสุรินทร์ ทาเกิด
กรรมการ

นายประเสริฐ เงินท๊อก
กรรมการ

นางจินตนา หวันแดง
กรรมการ

นางศิรินภา วิเชียรโชติ
กรรมการ

นางสาวสุรศิ รี สารพฤกษ์
กรรมการ

นายชินวัตร นิลบรรพต
กรรมการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายธัญญศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ว่าที่ร้อยตรีประสงค์ ไชยวรรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางสาวภนิดา จารุแสงไพโรจน์
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายอภิชาติ เทพชา
ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายสักการ ณิยกูล
ที่ปรึกษาสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางณัฐมน โปกปัน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (เรียงลาดับจากซ้ายไปขวา)
1. นางสาวนิภาวรรณ
2. นางสาวสิ รินาฏ
3. นางสาวสุทธิดา
4. นายภมรพล
5. นางสาวนุสรา
6. นางสาวอัจฉราพร
7. นางบุญชู

ปั ญญามอย
แสงสุวรรณ์
วงษานิล
กาลอ
วรรณดา
วงศ์สุวรรณ
โยธาวัง

เจ้าหน้าที่บญั ชี
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ ายการเงินและบัญชี
ผูจ้ ดั การ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจา
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ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2563
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ณ เทศบาลตาบลท่าศาลา จ.เชียงใหม่

โครงการศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด

โครงการพัฒนาสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ภาพกิจกรรมสหกรณ์ในรอบปี 2563
โครงการเยี่ยมเยือนสมาชิกสหกรณ์ ประจาปี 2563

ทาบุญสานักงาน เนื่องในโอกาส สหกรณ์ฯ ครบรอบ 20 ปี

ร่วมแสดงความเสียใจการจากไปของสมาชิกสหกรณ์
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ผลกำรดำเนินงำนประจำปี
พ.ศ. 2559 – 2563
รำยกำร
จานวนสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสารอง
ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ

พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

พ.ศ.2563

(คน)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,511

1,478

1,472

1,426

1,468

58,334,670.00
1,861,045.93

63,994,860.00
2,203,504.99

70,608,620.00
2,949,466.90

77,740,540.00
3,614,446.99

88,032,540.00
4,321,366.06

316,592.61

329,292.61

1,329,876.44

1,912,536.60

2,229,402.40

เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (บาท)
ระหว่างปี

72,602,935.00

51,176,310.00

64,800,858.00

68,561,090.00

99,563,718.00

สิ นทรัพย์ท้ งั สิ้น

(บาท) 127,460,593.75 123,991,705.46 129,550,121.08 126,964,421.70 132,813,202.53

หนี้สินทั้งสิ้น

(บาท) 63,526,157.15

50,943,996.36

49,098,830.65

38,129,352.77

32,669,089.72

รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
(ขาดทุนสุทธิ)

(บาท)
(บาท)
(บาท)

11,064,487.83
7,642,359.77

11,162,554.81
4,642,379.34

10,742,457.06
5,179,129.97

11,018,389.34
5,450,844.00

10,583,976.09
5,023,171.74

3,422,128.06

6,520,175.47

5,563,327.09 5,567,545.34

5,560,804.35
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีทราบ
1.1 เรื่องขอต้อนรับสมาชิก และแนะนาผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
นายอินทปัตร บุญทวี ประธานกรรมการดาเนินการฯ ได้กล่าวต้อนรับสมาชิกสหกรณ์และแนะนาผู้เข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 พร้อมแจ้งองค์ประชุมที่เข้ามาประชุมใหญ่สามัญประจาปีให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบ
1.2 องค์ประชุม
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เชียงใหม่ จากัด พ.ศ.2563 ข้อ 69 องค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิก ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
เวลานี้ได้มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าประชุม จานวน .................คน และลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์
จานวน ............... คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม

ที่ประชุม :

.........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
นางณิสรา มีราจง เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 20 เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
วันอาทิตย์ ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตาบลท่าศาลา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………….
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง เสนอเพื่อรับทราบ
3.1 เรื่องรับทราบรายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2563
ทางคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด ชุดที่ 20 ขอ
รายงานผลการดาเนินงานสหกรณ์ในรอบปี 2563 ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562
รายการ
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
+เพิ่ม/-ลด
1,468
จานวนสมาชิก
(คน)
1,426
+42
88,032,540.00 +10,292,000.00
ทุนเรือนหุ้น
(บาท)
77,740,540.00
4,321,366.06
ทุนสารอง
(บาท)
3,614,446.99
+706,919.07
ทุนสะสมตาม
(บาท)
2,229,402.40
1,912,536.60
+316,865.80
ข้อบังคับ
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ระหว่างปี

(บาท)

รวมรายได้
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสุทธิ
สินทรัพย์ทั้งสิ้น
หนี้สินทั้งสิ้น

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

68,561,090.00

99,563,718.00

+31,002,628.00

11,018,389.34
5,450,844.00
5,567,545.34
126,964,421.70
38,129,352.77

10,583,976.09
5,023,171.74
5,560,804.35
132,813,202.53
32,669,089.72

-434,413.25
-427,672.26
-6,740.99
+5,848,780.83
-5,460,263.05

2. จานวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกชาย 610 คน
หญิง 858 คน
รวมมีสมาชิกสหกรณ์ จานวน 1,468 คน
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ดังนี้
จานวนยอดสมาชิก ยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1,426
สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปีบัญชี 2563
160
สมาชิกลาออกในรอบปีบัญชี 2563
118
คงเหลือยอดสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,468

คน
คน
คน
คน
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3. ทุนเรื อนหุ้น เงินให้ กู้แก่สมำชิก เงินรับฝำก ปี 2559-2563
พ.ศ.2559

พ.ศ.2560

พ.ศ.2561

พ.ศ.2562

หน่วย : บาท
พ.ศ.2563

ทุนเรื อนหุ ้น
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก

58,334,670.00

63,994,860.00

70,608,620.00

77,740,540.00

88,032,540.00

72,602,935.00

51,176,310.00

64,800,858.00

68,561,090.00

99,563,718.00

เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น

1,336,855.15
0.00

2,934,232.32
0.00

7,941,514.28
10,000,000.00

12,211,042.69 15,063,024.71
0.00 5,000,000.00

รำยกำร

4. กำรให้ บริกำรสิ นเชื่ อแก่สมำชิ กปี 2562-2563
ประเภทของเงินกู้
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินกูส้ ามัญ
เงินกูเ้ ฉพาะกิจ
เงินกูท้ ุนเรื อนหุน้
และเงินฝาก
เงินกูเ้ พื่อซื้ อสิ นค้า
เงินกูเ้ พื่อซื้ อปื น
สวัสดิการ

พ.ศ.2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้างหนี้ (บาท)

เงินกูโ้ ครงการต่างๆ
-โครงการสวัสดิการ
-โครงการโควิด19
-โครงการรวมหนี้ฯ

รวม
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พ.ศ.2563

+เพิม่ /-ลด

19,490,430.00 17,973,500.00 -1,516,930.00
26,092,100.00 37,216,000.00 +11,123,900.00
3,805,000.00 6,193,000.00 +2,388,000.00
9,336,109.00 7,896,900.00 -1,439,209.00
255,890.00
0.00

0.00
38,000.00

-255,890.00
+38,000.00

หน่วย : บาท
เป้ ำหมำย
ปี 2564
18,000,000.00
36,000,000.00
12,000,000.00
8,400,000.00
0.00
0.00

(บาท)

2,421,561.00
395,450.00 -2,026,111.00
0.00
7,160,000.00 29,850,868.00 +22,690,868.00 10,000,000.00

(บำท)

68,561,090.00 99,563,718.00 +31,002,628.00 84,400,000.00

5. รำยได้ ค่ ำใช้ จ่ำย กำไรสุ ทธิ ปี 2559 – 2563
รำยกำร
รายได้
ค่าใช้จ่าย
กาไรสุ ทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท)

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ.2562

หน่วย : บาท
พ.ศ.2563

11,064,487.83 11,162,554.81 10,742,457.06 11,018,389.34 10,583976.09
7,642,359.77 4,642,379.34 5,179,129.97 5,450,844.00 5,023,171.74
3,422,128.06 6,520,175.47 5,563,327.09 5,567,545.34 5,560,804.35

หน่วย: บาท
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6. สิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น ทุนของสหกรณ์ ปี 2559-2563
รำยกำร (บำท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ทุนสหกรณ์

พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
127,460,593.75 123,991,705.43 129,550,121.08 126,964,421.70 132,813,202.53
63,526,157.15 50,943,996.36 49,098,830.65 38,129,352.77 32,669,089.72
63,934,436.60 73,047,709.07 80,451,290.43 88,835,068.93 100,144,112.81

หน่วย: บาท

ทีป่ ระชุ ม: .....................................................................................................................................................
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3.2 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2562 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นางระวีวรรณ ธรรมสานุกุล และนางณัฐมน โปกปัน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น
ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอานาจหน้าที่และได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบเป็นประจาทุกเดือนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ โดยได้ชี้แจงรายละเอียด ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอเพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการดาเนินการ สาหรับ
ผลการตรวจสอบประจาปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ระเบียบข้อบังคับและมติ
ของสหกรณ์ที่ได้กาหนดไว้ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของการจัดทาบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด รวมถึงระเบียบและคาแนะนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดขึ้น
1.3 เพื่อตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ หนี้สนิ ทั้งปวง ของสหกรณ์ เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนินการ ผู้จดั การ และเจ้าหน้าทีอ่ ื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนัน้ ๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ รวมทั้ง ข้อสังเกต และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้ จากทีป่ ระชุมใหญ่
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
2.6 ติดตามผลการดาเนินการของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงานข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคาสัง่ ต่าง ๆ
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3. ผลกำรตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการ
ตรวจสอบกิจการประจาเดือน สรุ ปได้ดงั นี้
3.1 ผลกำรดำเนินงำน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิ กเมื่อต้นปี 1,426 คน ระหว่างปี มีสมาชิ กเพิ่มขึ้ น 160 คน ออกจากสหกรณ์
118 คน
สมาชิ กคงเหลือสิ้ นปี 1,468 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์ฯ มีทุนดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 132,786,950.06 บาท และ ในรอบปี สหกรณ์ มี
รายได้ท้ งั สิ้ น 10,563,827.94 บาท ค่ า ใช้จ่า ยทั้งสิ้ น 5,027,584.28 บาท ในสิ้ นปี บัญชี 2563
ทางสหกรณ์ มีผ ลกาไรสุ ทธิ
5,536,243.66 บาท
3.2 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป
คณะกรรมการดาเนิ นการได้มีการประชุ มประจาเดื อน เดื อนละ 1 ครั้ง มีการแบ่งส่ วนงานและการกาหนดหน้า ที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการและเจ้าหน้าที่ ไว้ตามส่ วนงานที่ กาหนดการปฏิบตั ิ งานส่ วนใหญ่เป็ นไปตามมติที่
ประชุม ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ มีการปรับปรุ งหลักเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ให้เป็ นไปตามคาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์และ
กฎหมายสหกรณ์โดยตลอด
3.3 ด้ำนบัญชี
สหกรณ์ได้บนั ทึกรายการบัญชีเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชี ของสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่
กาหนดไว้ จัดทารายงาน งบทดลองประจาเดือนทุกเดือนเรี ยบร้อยและเป็ นปั จจุบนั พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
ทราบทุกเดือน สหกรณ์ได้ใช้ระบบบัญชีสหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบงานของบริ ษทั
ไอโซแคร์ซิส เตมส์ จากัด ทาให้รายการ
บัญชี ทะเบี ยน งบการเงิ น และรายงานต่าง ๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ ว และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริ หารงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3.4 ด้ำนกำรเงิน
สหกรณ์มีเงินสด คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี จานวนเงิน 16,066.01 บาท ซึ่ งอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
นายภมรพล
กาลอ ตาแหน่งหัวหน้าการเงินและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ตามบัญชี ณ วันสิ้ นปี
จานวน 5,548,561.28 บาท ถูกต้อง
ตามบัญชีและเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
3.5 ด้ำนสินเชื่ อ
สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จานวน 485 สัญญา
จานวนเงิน
17,973,500.00
บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จานวน 640 สัญญา
จานวนเงิน
81,590,218.00
บาท
รวมสหกรณ์ จ่ำยเงินให้ ก้ รู ะหว่ ำงปี
99,563,718.00
บำท
วันสิ้ นปี มีเงินให้สมาชิกกูค้ งเหลือ
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น จานวน 207 สัญญา
จานวนเงิน
5,623,995.11
บาท
2. เงินกูส้ ามัญ
จานวน 929 สัญญา
จานวนเงิน
112,603,436.59
บาท
รวมสหกรณ์ มเี งินกู้ให้ สมำชิกคงเหลือ
118,227,431.70
บำท
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การให้กเู้ ป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม เอกสารสัญญาเงินกู้ ส่ วนใหญ่ถูกต้องเรี ยบร้อย มีขอ้ บกพร่ อง
บ้างเล็กน้อยซึ่ งไม่เป็ นสาระสาคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
3.6 ด้ำนทุนเรื อนหุ้น
ทางสหกรณ์ฯ ได้กาหนดถือใช้ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการถือหุน้ พ.ศ.2563 ใหม่ ซึ่ งระบุให้สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งส่ ง
ค่าหุน้ เป็ นรายเดือน ตามอัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน จากเดิมไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 4 เป็ น ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 3
3.7 ด้ำนกำรลงทุน
สหกรณ์ฯ ได้ลงทุนกับแหล่งเงินทุนภายนอก 3 แห่ง คือ
1. ซื้ อ หุ ้น และเงิ น ฝากประจ าของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย จ ากัด ในระยะสั้ น โดยได้รั บ
ผลตอบแทนในรู ปแบบของเงินปันผลในแต่ละปี และดอกเบี้ยเงินรับฝากประจาในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
2. เงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด เพื่อสารองไว้ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่ งดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจเชี ยงใหม่ จากัด เพื่อรับดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
ในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
3.8 ด้ำนเงินรับฝำก
สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากให้บริ การสมาชิกสหกรณ์
1. เงินรับฝากออมทรัพย์เงินกู้ 2 %
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ(กองทุน) 2 %
3. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 %
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.5 %
รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิกสหกรณ์

4 ประเภท คือ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

2,708,870.79
11,063.39
937,868.28
11,405,222.25
15,063,024.71

บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

3.9 กำรติดตำมผลและกำรแก้ ไขปรับปรุ ง
ในระหว่างปี ข้าพเจ้าได้ให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ระหว่างการตรวจสอบ และ
ในรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการประจาเดือนให้ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการรับทราบ ซึ่ งทางสหกรณ์ฯ
ได้ดาเนินการปฏิบตั ิ
และแก้ไขให้ถูกต้องตามรายงานการตรวจสอบกิจการประจาเดือน เรี ยบร้อยแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

ระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ
(นางระวีวรรณ ธรรมสานุกลุ )
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ณั ฐมน โปกปั น
(นางณัฐมน โปกปัน)
ผูต้ รวจสอบกิจการ

ทีป่ ระชุ ม: .....................................................................................................................................................
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3.3 เรื่ องรับทรำบข้ อเสนอแนะจำกสำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ทีป่ ระชุ ม: ..........................................................................................................................................................

3.4 เรื่ องรับทรำบข้ อเสนอแนะจำกสำนักงำนตรวจบัญชี สหกรณ์เชียงใหม่
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
ทีป่ ระชุ ม: ..........................................................................................................................................................
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ระเบียบวำระที่ 4
เรื่ อง เสนอเพื่อพิจำรณำ
4.1 เรื่ องพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ประจำปี 2563
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มติที่ประชุม : ……………………………………………………………………………………………….…………………………
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4.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563
ในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์มีกาไรสุทธิ จานวน 5,560,804.35 บาท คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 20
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อที่ 28 ดังนี้
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
บาท
%
บาท
%
กาไรสุทธิ
5,560,804.35 100.00 5,567,545.34 100.00
1. ทุนสารอง
613,934.27 11.04
618,928.34 11.11
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
2. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
30,000.00
0.54
30,000.00
0.54
ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.- บาท
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก
3,564,221.00 64.09 3,510,978.00 63.06
ร้อยละ 4.50 ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ปี 2562 ร้อยละ 5.00)
4. เงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 5.00 ให้แก่สมาชิก
452,649.08
8.14
457,639.00
8.22
ตามส่วนจานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างปี
ที่สมาชิกทาไว้กับสหกรณ์ระหว่างปี
(ปี2562 ร้อยละ 5.00)
5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
520,000.00
9.35
520,000.00
9.34
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
50,000.00
0.90
50,000.00
0.90
ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นสมาชิกในวันสิ้นปี
7. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
150,000.00
2.70
200,000.00
3.59
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
8. เป็นทุนสาธารณประโยชน์
30,000.00
0.54
30,000.00
0.54
ไม่เกินร้อยละ10 ของกาไรสุทธิ
9. เป็นทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว
100,000.00
1.80
100,000.00
1.80
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
10. เป็นทุนจัดตั้งสานักงาน
50,000.00
0.90
50,000.00
0.90
รวม
* ส่วนกาไรสุทธิที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จดั สรรเข้าเป็นทุนสารองทั้งสิ้น

5,560,804.35 100.00

5,567,545.34 100.00

มติที่ประชุม: ......................................................................................................................................................
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งบประมาณการายรับ – รายจ่ายประจา ปีบัญชี 2564
คณะกรรมการดาเนินการขอเสนองบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เชียงใหม่ จากัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้
รายรับ
ดอกเบี้ยรับจากให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน
ผลตอบแทนจากการลงทุน

จานวนเงิน

รายจ่าย

12,600,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
100,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
4,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

จานวนเงิน
2,102,800.00
361,000.00
150,000.00

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

10,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงาน

2,129,675.00

รายได้อื่น

39,500.00 ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาสหกรณ์

304,000.00

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย
รวมรายรับ

12,753,500.00

รวมรายจ่าย

1,000,000.00

6,047,475.00

ดังนั้น ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์คาดว่าจะมีกาไรสุทธิประมาณ

6,706,025.00
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บาท
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4.4 เรื่องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 71(5) อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 20 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
กาหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการ
เป็นรายเดือน เดือนละ 2,000.- บาท/คน
โดยให้ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การรายงานผลการตรวจสอบกิ จ การประจ าเดื อ น และประจ าปี รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต
ข้ อ เสนอแนะเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร และเข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ แจ้ ง ผลการตรวจสอบประจ าเดื อ น ต่ อ คณะกรรมการ
ดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาปีต่อที่ประชุม ใหญ่ของสหกรณ์
ด้วย

มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………..
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4.5 เรื่องพิจารณากาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 71(9) อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ของ
กรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบห มาย
โดยคณะกรรมการดาเนินการที่ 20 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
 กาหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม
รายละเอียด
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
ประชุมคณะอนุกรรมการ

ประธานกรรมการ/กรรมการ/อนุกรรมการ/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
600 บาท
600 บาท
600 บาท

 กาหนดค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่น
รายละเอียด
ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรือ
สมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สหกรณ์
คานวณตามระยะทางจากหน่วยงานที่สังกัดอยู่
ภายใน 30 กิโลเมตร ได้รับค่าพาหนะ 300 บาท/คน
ค่าพาหนะ
เกิน 30 กิโลเมตร ได้รับค่าพาหนะ 400 บาท/คน
เกิน 80 กิโลเมตร ได้รับค่าพาหนะ 600 บาท/คน

หมายเหตุ
จาก
ใช้ในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ
แต่ละฝ่าย

กิโลเมตรละ 5 บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าเช่าที่พัก

- ในจังหวัดเชียงใหม่
- นอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

200 บาท
500 บาท

เหมาจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินอัตราวันละ 1,000 บาท
กรณีเบิกจ่ายจริงให้เบิกได้ไม่เกินอัตราวันละ 1,500 บาท ทั้งนี้ให้ใช้
จ่ายโดยประหยัด

มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………..
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ใช้ในกรณีที่ออกเดินทางไป
ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ตามที่
ได้รับมอบหมาย

4.6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้าประกัน ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 71(6) อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่เป็น ผู้พิจารณากาหนด
วงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือ ค้าประกัน มาเพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ตามที่จาเป็น
กรมส่ งเสริมสหกรณ์ได้กาหนดหลั กเกณฑ์ การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงิน กู้ยืม ของสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสารองของสหกรณ์ไม่เกิน 200 ล้านบาทให้ใช้วงเงินกู้ยืมฯ เป็น
จานวน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสารองของงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนการประชุมใหญ่ ซึ่งงบ
ทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 88,186,320.00 บาท เมื่อรวมกับทุนสารอง 4,321,366.06
บาท เป็นเงิน 92,507,686.06 บาท เมื่อคานวณ 1.5 เท่าตามที่กรมส่งเสริมกาหนด เท่ากับ 138,761,529.09 บาท
ในปี 2563 นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบการถือใช้เงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี เป็นจานวน
100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยหนึ่งล้านบาท)
ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 20 ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติกาหนดวงเงิน ซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกัน ประจาปี 2564 จานวนเงิน 100,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เท่าปีก่อน ซึ่ง
เพียงพอต่อการบริหารสหกรณ์

มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………..
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4.7 เรื่องพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
และกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับ การตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่ ในทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ในปีบัญชี 2564 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จานวน 3 รายเสนอเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
ขอบเขตการตรวจสอบและ
ชื่อผู้สอบบัญชี/ที่อยู่
ค่าธรรมเนียม
ที่
ระยะเวลารายงาน
1 นายอัครพล ตุย้ ดง
- เข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
50,000 บาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- เข้าตรวจสอบ โดยผู้ช่วยสอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 คน **เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการ
เลขทะเบียน 12763
เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่
ขอคายืนยันยอดและ
บริ ษั ท เอพี ออดิ ท แอนด์ น้อยกว่า 3-5 วันทาการ
สอบทานหนี้ ทุนเรือนหุ้น
คอนซัลแทนท์ จากัด
และเงินรับฝาก**
2 นายอรรถพงศ์ พีระเชื้อ
- เข้าตรวจสอบ ณ สานักงานของสหกรณ์เป็นระยะ ๆ
70,000 บาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
อย่างน้อยสม่าเสมอ
**เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการ
เลขทะเบียน 5073
- จัดส่งทีมงาน 2-4 คน เข้าปฏิบัตงิ านตั้งแต่ได้รับ
ขอคายืนยันยอดและ
บริษัทสานักงานสอบบัญชี แต่งตั้งไม่ตากว่
่ า 4-5 ครั้ง/ปี หรือมากกว่าตามความ
สอบทานหนี้ทุนเรือนหุน้
นครพิงค์ จากัด
เหมาะสม
และเงินรับฝาก**
-การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งอื่น ๆตามที่
สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครั้งละ 3,000บาท
3 นายวรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ - เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
50,000 บาท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
มอบหมายให้ผู้ช่วยสอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี อย่าง **เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการ
เลขทะเบียน 10491
น้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ โดย ขอคายืนยันยอดและ
บริษัทสอบบัญชี
มีจานวนผู้ช่วยผูส้ อบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน
สอบทานหนี้ทุนเรือนหุน้
บีดับบลิว เอฟ แอนด์
และเงินรับฝาก**
แอดไวเซอรี่ จากัด

มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 20 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา
1. เห็นชอบให้ลาดับที่ 3 นายวรศักดิ์ หงส์สุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10491 บริษัทสอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ
แอนด์แอดไวเซอรี่ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2564 ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
2. เห็นชอบให้สารองผู้สอบบัญชีลาดับที่ 1 นายอัครพล ตุ้ยดง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12763 บริษัทเอพี ออดิทแอนด์
คอนซัลแทนท์ จากัด ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กรณีลาดับที่ 1 ไม่ได้รับ การแต่งตั้งจากนายทะเบียน
มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………

62

4.8 เรื่ องพิจำรณำกำรแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 หมวด 11 การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 110 และมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 20 มีมติเป็ นเอกฉันท์เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดาเนิ นงานของสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่กาหนดไว้ จึงเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2563
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเป็ นต้นไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลำดับที่
1

ข้ อควำมเดิม
กำไรสุ ทธิประจำปี
ข้ อ 28. กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญ ชี แ ละได้ปิ ดบัญ ชี ต ามมาตรฐานการสอบ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
กาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ และเป็ นค่ า บ ารุ ง สัน นิ บ าต
สหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย อัต ราร้ อ ยละหนึ่ ง ของ
ก าไรสุ ท ธิ แต่ไ ม่เ กิ น สามหมื่ น บาทตามอัต ราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ที่ เ หลื อ จากการ
จัด สรรตามความในวรรคก่ อ นนั้น ที่ ป ระชุ มใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ว
ให้ แ ก่ ส มาชิ ก แต่ ต้อ งไม่ เ กิ น อัต ราที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิ ดให้ตามส่ ว นแห่ ง ระยะเวลา
อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ตาม (4) ออกจ่ า ยเป็ นเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ปี ใดด้ว ย
จานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่
เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็ นเงิ น เฉลี่ ย คื น ให้แ ก่ ส มาชิ ก
ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท าไว้ก ับ สหกรณ์ ใ น
ระหว่างปี ตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่สมาชิ กที่ผิด
นัด การช าระหนี้ สหกรณ์ มิ ใ ห้ ไ ด้รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น
สาหรับปี นั้น

ข้ อควำมใหม่

เหตุผลทีแ่ ก้

เพื่อให้สอดคล้อง
กับการ
ข้ อ 28. กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี
ดาเนินงานของ
ทางบัญ ชี แ ละได้ปิ ดบัญ ชี ต ามมาตรฐานการสอบ
สหกรณ์
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
กาไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ และเป็ นค่ า บ ารุ ง สัน นิ บ าต
สหกรณ์ แ ห่ งประเทศไทย อัต ราร้ อ ยละหนึ่ ง ของ
ก าไรสุ ท ธิ แต่ไ ม่เ กิ น สามหมื่ น บาทตามอัต ราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี ที่ เ หลื อ จากการ
จัด สรรตามความในวรรคก่ อ นนั้น ที่ ป ระชุ มใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) คงเดิม
กำไรสุ ทธิประจำปี

(2) เป็ นเงิ นเฉลี่ ยคื นให้แก่สมาชิ กตาม
ส่ วนจานวนรวมแห่ งดอกเบี้ยเงินกู้ซ่ ึ งสมาชิ กนั้น ๆ
ได้ส่ ง แก่ ส หกรณ์ ใ นระหว่ า งปี ส าหรั บ สมาชิ ก ที่
ผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ย แต่สามารถ
ช าระหนี้ ที่ ถึ ง ก าหนดครบถ้ว นแล้ว เสร็ จ ภายใน
วัน สิ้ น ปี ทางบัญ ชี น้ ัน ให้ ถื อ ว่า ได้รั บ เงิ น เฉลี่ ย คื น
ในปี นั้นด้วย
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ลำดับที่
1 (ต่อ)
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ข้ อควำมเดิม

ข้ อควำมใหม่

(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและ
(3) - (7) คงเดิม
เจ้าหน้าที่ ข องสหกรณ์ ไม่เ กิ นร้ อ ยละสิ บของก าไร
สุทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปัน
ผล ไม่เกินร้อยละสองแห่ งทุนเรื อนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงิ น
ปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแ ห่ งที่ ประชุ มใหญ่ เพื่อ
จ่ายเป็ นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ ไ ม่
เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของก าไรสุ ท ธิ ตามระเบี ย บของ
สหกรณ์
(7) เป็ นทุนส่ งเสริ มสวัสดิ ก ารของ
สมาชิ ก และครอบครั ว ไม่เ กิ นร้ อยละสิ บของก าไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรื อ
(8) เป็ นทุนจัดตั้งสานักงาน หรื อ
ทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
ทุนอื่น ๆ เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ให้
(9) เป็ นทุนสวัสดิการเพื่อ
จัดสรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้น
ช่วยเหลือผูค้ ้าประกัน ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
กาหนด
(10) กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เหลือ(ถ้ามี)
ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้น

เหตุผลทีแ่ ก้

ลาดับที่
2

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

ข้อ 71. อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุม
ใหญ่ มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย เรื่ อ งทั้ ง ปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
(1) รั บ ทราบเรื่ อ งการรั บ สมาชิ ก เข้ า ใหม่
สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิ ก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับ เลือ กเข้า
เป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี และ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปีแสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการ
และผลการตรวจสอบประจาปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิ จ ารณาก าหนดวงเงิ น ซึ่ งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือค้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบ ประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์
(8) พิ จ ารณาการแยกสหกรณ์ การควบ
สหกรณ์
(9) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พั ก และค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของกรรมการด าเนิ น การ
กรรมการอื่ น ๆ ที่ ป รึ ก ษา ที่ ป รึ ก ษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ หรื อ สมาชิ ก สหกรณ์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รั บ ทราบเรื่ อ งการด าเนิ น งานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
(12) พิ เ คราะห์ แ ละปฏิ บั ติ ต ามบั น ทึ ก หรื อ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบี ย น
สหกรณ์ ผู้ ต รวจการสหกรณ์ ผู้ ส อบบั ญ ชี หรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) กาหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทา
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

ข้ อ 71. อ านาจหน้ า ที่ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)-(4) คงเดิม

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์

(5) พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจ การและค่า ตอบแทน
ของที่ปรึกษาสหกรณ์
(6)-(13) คงเดิม
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ข้อ 79. อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 79. อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ
คณะกรรมการด าเนิ นการมีอ านาจหน้ า ที่ ดาเนินการ
ด าเนิ น กิ จ การทั้ ง ปวงของสหกรณ์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่
กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ และค าสั่ ง ของ ด าเนิ น กิ จ การทั้ ง ปวงของสหกรณ์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่ กฎหมาย ข้ อ บั งคับ ระเบี ย บ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญ
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิก แก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง
(1)-(13) คงเดิม
ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคั บ ระเบียบ มติและค าสั่งของ
สหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่ การเสนองบการเงินประจาปีและรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีต่อที่
ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง หรื อ จ้ า งและ
กาหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิจารณาด าเนินการแต่ งตั้ง และกาหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จั ด ให้ มี แ ละดู แ ลให้ เ รี ย บร้ อ ยซึ่ ง บรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออก
จากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิ จ ารณาด าเนิ นการแต่ง ตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ
คณะท างานเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น กิ จ การของ
สหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิ บัติต ามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิ จ ารณาให้ ค วามเที่ ย งธรรมแก่ บ รรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดู แ ล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
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(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อื่ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ความเห็ น ของผู้ จั ด การ
สมาชิกและผู้แทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทน
ให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อ ง ต่อ สู้ หรือ ดาเนินคดีเกี่ย วกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
(17) พิจารณาดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
เป็นผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียง
ในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ และ
องค์การนั้นกาหนดไว้
(19) ค้าประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรม
ส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยรั บ ผิ ดชอบการ ค้ าประกันใน
ฐานะส่วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ใน
การดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

(14) คงเดิม

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์

(15) เชิญบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็น
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนด
ค่า
เบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก
ให้ตามที่เห็นสมควร
(16)-(20) คงเดิม
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ข้อความเดิม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 103. ผู้ต รวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุม
ใหญ่เลือกสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บั ญ ชี การบริ ห ารจั ด การ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับสหกรณ์ และมี
คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ผู้ ผ่ า นการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวนสองคน

ข้อความใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการ

ให้เป็นไปตาม
ข้อ 103. ผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุม ระเบียบ
ใหญ่เลือกสมาชิก หรือบุคคลภายนอก จานวนสอง นายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
คน โดยกาหนด ดังต่อไปนี้
การตรวจสอบ
ข้ อ 103/1 ผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ งมี
กิจการของ
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
สหกรณ์ พ.ศ.
1) เป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งนี้หรือ
2563 ประกาศ
บุคคลภายนอกที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ณ วันที่ 12
ของสหกรณ์
ตุลาคม 2563
2) ต้องมีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์
3) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
ข้อ 103/2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถ
2) เป็ น บุ ค คลล้ ม ละลายหรื อ เคยเป็ น บุ ค คล
ล้มละลายทุจริต
3) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4) เคยถู ก ไล่ อ อก ปลดออก หรื อ ให้ อ อกจาก
ราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่ง
นี้หรือสหกรณ์อื่น
6) เคยถูกให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการหรือขาด
จากการเป็นผู้ต รวจสอบกิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็ น
ที่สุดให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แห่งนี้หรือสหกรณ์อื่น
7)เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์แห่งนี้หรือสหกรณ์อื่น
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8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แห่งนี้
หรื อ สหกรณ์ อื่ น หรื อ เคยถู ก ให้ อ อกจากต าแหน่ ง
ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์แห่งนี้ หรือสหกรณ์อื่น
ฐานทุจริตต่อหน้าที่
9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ
หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แห่งนี้
10) เป็นกรรมการของสหกรณ์แ ห่ งนี้ เว้นแต่ได้
พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปี
บัญชีของสหกรณ์
11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือ
บุคคลที่อยู่ในสังกัด นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบ
บัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคล
ที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์แห่งนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี
12) เป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก หรื อ เพิ ก ถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออก
จากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคล
อื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้อ 103/3 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพึง
ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
1) ความซื่ อ สั ต ย์ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความไว้วางใจ และ
ท าให้ ส มาชิ ก ยอมรั บ และเชื่ อ ว่ า รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการน่าเชื่อถือ โดยผู้ตรวจสอบกิจการ
จะต้อง
1.1) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสานักรับผิดชอบ
1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบีย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่ระเบียบนี้
กาหนด
1.3) ไม่มีส่วนร่วมในเจตนาในกิจกรรมที่
ขัดต่อกฎหมายหรือกระทาที่อาจเสื่อมเสียต่อสมาชิก
หรือสหกรณ์
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ลาดับที่
4 (ต่อ)

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
1.4) ให้ ก ารสนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ดาเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์
2) ความเที่ ย งธรรม ผู้ ต รวจสอบกิจ การ
จะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมิ น ผลการ
ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกลางไม่ลาเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือ
ไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น มีอิ ทธิพ ลเหนื อ การตั ดสิ นใจในการ
ประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้อง
2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่น
ทอดหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่
ลาเอียง รวมไปถึงการกระทาหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย
2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งหากละ
เว้ น ไม่ เ ปิ ด เผยแล้ ว อาจท าให้ ร ายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป
3) การรั ก ษาความลั บ ผู้ ต รวจสอบ
กิ จ การต้ อ งไม่ เ ปิด เผยข้อ มูล โดยปราศจากอ านาจ
หน้าที่ที่กาหนด เว้นแต่กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง
3.1) รอบคอบในการใช้ แ ละปกป้ อ ง
ข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์
ส่ ว นตนหรื อ เพื่ อ การใด ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับสหกรณ์
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การจะต้ อ งใช้ ค วามรู้
ทัก ษะและประสบการณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความ
ชานาญของตนอย่างต่อเนื่อง
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ลาดับที่
5

6

ข้อความเดิม
ข้อ 104. ขั้น ตอนและวิธีก ารเลือกตั้ง
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ กิจ ก า ร ใ ห้ค ณ ะ ก ร ร มการ
ด าเนิน การประกาศรับ สมัค รผู ้ต รวจสอบ
กิจ การ และพิจ ารณาคัด เลือ กผู ้ต รวจสอบ
กิจ การที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด และ
น าเสนอชื ่อ ผู ้ต รวจสอบกิจ การที ่ผ ่า นมา
คัด เลือ กให้ที ่ป ระชุม ใหญ่เ ลือ กตั ้ง โดยวิธี
เปิด เผย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด
จ านวนสองคนเป็น ผู้ต รวจสอบกิ จ การ หากมี
คะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง
เสี ย ง และให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ล าดั บ คะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารองจานวน
สองคน

ข้อความใหม่
ข้อ 104. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง
ผู ้ต ร ว จ ส อ บกิจ ก าร ใ ห้ค ณะกรรมการ
ด าเนิน การประกาศรับ สมัค รผู ้ต รวจสอบ
กิจ การ และพิจ ารณาตรวจสอบผู้ต รวจสอบ
กิจ ก า ร ที ่ม ีค ุณ ส ม บัต ิแ ล ะ ไ ม่ม ีล ัก ษ ณะ
ต้อ งห้า มตามระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ์
กาหนด และนาเสนอชื่อ ผู้ตรวจสอบกิจ การที่
ผ่า นการตรวจสอบเข้า รับเลือ กตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจ การโดยแสดงตนต่อที่ประชุมใหญ่ ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือ กตั้งโดยวิธีเปิดเผย และให้
ผู้ที่ได้รับเลือ กตั้งคะแนนสูงสุดจ านวนสองคน
เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้
ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ล าดั บคะแนนรองลงมาเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสารองจานวนสองคน

เหตุผลที่แก้
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.
2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12
ตุลาคม 2563

กรณีผู้ต รวจสอบกิจ การได้พ้น จากตาแหน่ง
ด้ว ยเหตุต ามข้อ 106(2)(3)(4)(5) ให้ผู ้ต รวจสอบ
กรณีผู ้ต รวจสอบกิจ การได้พ ้น จาก
กิจ การส ารองปฏิ บั ติ งานได้ ทั นที เท่ าระยะเวลาที่ ผู้ ตาแหน่งด้วยเหตุตามข้อ106(2)(3)(4)(5) ให้ผู้ตรวจ
ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการ สอบกิจการสารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 105. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบ
ข้อ 105. การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มี
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้ไม่
กาหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบ
เกิ นสองวาระติ ดต่ อ กั น โดยก าหนดวาระการ
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งวาระละสามปีทางบัญชี เมื่อครบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจ การซึ่งออกไปนั้ น
ยั ง คงมี ห น้ า ที่ ต้ อ งน าเสนอรายงานผลการ
อาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้
ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกิ จ การจะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ได้ เ สนอ
รายงานผลการตรวจสอบกิจ การต่อ ที่ประชุม
ใหญ่แล้ว
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การที่ พ้ น จากต าแหน่ ง ตาม
วาระอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน
กรณี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การขาดจากการเป็ น ผู้
ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระให้กาหนดระเบียบวาระ
การประชุ ม ใหญ่ เ พื่อ เลือ กตั้ งผู้ต รวจสอบกิ จการใหม่ใน
คราวประชุ ม ใหญ่ ค รั้ งแรกหลัก จากผู้ต รวจสอบกิ จ การ
ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดารงตาแหน่งแทน
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ลาดับที่
7

8

ข้อความเดิม
ข้อ 106. การพ้นจากต าแหน่งผู้ต รวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ
ยื่ น ต่ อ ประธานคณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การหรื อ ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคล ออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้อ 107. อานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิ จ การ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การมี อ านาจหน้ า ที่
ตรวจสอบการดาเนินงาน ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด
บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะ
และข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
(2) ตรวจสอบหลักฐานและความ
ถูกต้องของการดาเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ
สหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้ข้อแนะนา
แก่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การ ผู้ จั ด การและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทาง
ปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจั ด จ้ า งและ
แต่งตั้งเจ้ าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนั งสื อ
สัญญาจ้างและหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของสหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของ
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทาง
ปรั บ ปรุ ง แผนงาน ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ
ตลอดจนคาสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
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ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

ข้ อ 106. ผู้ ต รวจสอบกิ จการต้อ งขาดจาก ให้เป็นไปตาม
การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการเมื่อ
ระเบียบ
นายทะเบียน
(1) พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
สหกรณ์ว่าด้วย
(2) ตาย
การตรวจสอบ
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ กิจการของ
ยื่นต่อประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ การ สหกรณ์ พ.ศ.
ลาออกมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ 2563 ประกาศ
ดาเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบหนังสือลาออก
ณ วันที่ 12
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ ถอด ตุลาคม 2563
ถอน
(5) อธิบดีก รมตรวจบัญชีวินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัติการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรื อมีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้ อ 107. อ านาจหน้ าที่ ของผู้
ตรวจสอบกิ จการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจ
หน้ า ที่ ตรวจสอบการด าเนิ น งาน ทั้ ง ปวงของ
สหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การ
บัญชี และด้านการปฏิบัติการในการดาเนินธุรกิจ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึง
การประเมินผลการควบคุมภายใน การรัก ษา
ความปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศของส
หกรณื และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2) ประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ เ พื่ อ ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
บริ ห ารงานของคณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับและ
ระเบียบสหกรณ์
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ เพื่ อให้ เป็ นตามกฎหมาย ระเบี ยบนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ข้ อ บั งคั บ และระเบี ย บของ
สหกรณ์ รวมถึงคาสั่งของส่วนราชการที่กากับดูแล
กาหนดให้ต้องปฏิบัติ

ลาดับที่
8 (ต่อ)

ข้อความเดิม
(6) ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์ หรือ กิจ การอื่ น ๆ เพื่อ ให้ เกิดผลดีแ ก่
การดาเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบกิจการและการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม
แนวปฏิบัต ิก ารตรวจสอบกิจ การที่ ก รมตรวจบัญชี
สหกรณ์กาหนด

9

ข้อ 108. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผู ้ต รวจสอบกิจ การรายงานผลการตรวจสอบ
ป ร ะ จ า เ ดือ น แ ล ะ ประจ าปี ร วมทั้ ง ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร และเข้าร่วมประชุม
เ พื่ อ แ จ้ ง ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป ร ะ จ า เ ดื อ น ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือน
คราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบประจาปีต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
ก ร ณ ีที ่ผู ้ต ร ว จ ส อ บ ก ิจ ก า ร พ บ ว า่ มี
เหตุก ารณ์ที่อ าจก่อ ให้เ กิด ความเสีย หายแก่สมาชิก
ของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่
เป็น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ คาสั่ ง ประกาศหรื อ
คาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมหรือคาสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้ง
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการทันที
เพื่ อ ด าเนิ น การแก้ ไ ข และให้ จั ด ส่ ง ส าเนารายงาน
ดั ง กล่ า วต่ อ ส านั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ และ
สานักงานสหกรณ์จังหวัดที่กากับดูแลโดยเร็ว
ให้ผู ้ต รวจสอบกิจ การติด ตามผลการ
แก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ และสาเนารายงาน
ผลการแก้ไ ขและผลการติ ด ตามของผู้ ต รวจสอบ
กิ จ การต่ อ สานัก งานตรวจบั ญ ชีส หกรณ์ ส านั ก งาน
สหกรณ์จังหวัดที่กากับดูแล

ข้อความใหม่
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบ
การควบคุ ม ดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ นของสหกรณ์
วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพใน
การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ เพื่ อ ให้ ก ารใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ผู้ ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า หนั ง สื อ จากส่ ว น
ราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์ และจาก
ผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ ที่ แ จ้ ง ข้ อ สั ง เกตหรื อ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดาเนินงานของสหกรณ์
ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว

เหตุผลที่แก้
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบ
กิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.
2563 ประกาศ
ณ วันที่ 12
ตุลาคม 2563

ข้อ 108. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้
ผู้ต รวจสอบกิจ การรายงานผลการตรวจสอบเป็น
ลายลัก ษณ์อัก ษรเพื่อ สรุปผลการตรวจสอบรวมทั้ง
ข้อ สังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อ
ที่ป ระชุม คณะกรรมการดาเนิน การและที่ป ระชุม
ใหญ่ข องสหกรณ์ โดยให้เ สนอผลการตรวจสอบ
กิจการ ดังต่อไปนี้
(1)รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจ าเดือน ให้ เสนอต่อ คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ในการประชุมประจาเดือน
(2)รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การ
ประจาปีให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รายงานผลการตรวจสอบกิจการกรณี
เร่ ง ด่ ว น ในกรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การพบว่ า มี
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์
หรื อ สหกรณ์ มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศ หรื อ ค าแนะน าของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือ
คาสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบกิ จ การต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การ
สหกรณ์ทันที
ให้จัดส่งสาเนารายงานตามวรรคหนึ่งต่อ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์
จังหวัดที่กากับดูแลโดยเร็ว
ใ ห้ ผู้ ต ร ว จสอ บกิ จ กา รติ ด ตามผลการ
ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผล
การติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
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ลาดับที่
9 (ต่อ)

10

ข้อความเดิม
ข้อ 109. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ว ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายอัน
จะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น การพิจารณา
ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่
หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 111. ระเบียบของสหกรณ์
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจ
หน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก
สหกรณ์
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์
อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น
(4) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษา
เงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน
(7) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์
(8) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและทีป่ รึกษา
กิตติมศักดิ์
(9) ระเบียบอื่น ๆที่คณะกรรมการดาเนินการ
เห็นสมควรกาหนดไว้ให้มี เพือ่ สะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
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ข้อความใหม่

เหตุผลที่แก้

ข้อ 109. คงเดิม

หมวด 12
ข้อเบ็ดเสร็จ
ข้อ 111.ระเบียบของสหกรณ์
ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมี อ านาจ
หน้าที่กาหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อ
ความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง านของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)– (8) คงเดิม

(9) ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ค้าประกัน

เพื่อให้
สอดคล้องกับ
การดาเนินงาน
ของสหกรณ์

ลาดับที่
10 (ต่อ)

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

10) เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะ
ใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

(10)ระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรม ก า ร
ดาเนินการเห็นสมควรกาหนดไว้ให้ มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
(11) เฉพาะระเบี ย บใน (1) (2) (4) ต้ อ ง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน
จึ ง จ ะ ใ ช้ บั ง คั บ ไ ด้ ส่ ว น ร ะ เ บี ย บ อื่ น เ มื่ อ
คณะกรรมการด าเนิ น การก าหนดใช้ แ ล้ ว ให้ ส่ ง
สาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

เหตุผลที่แก้
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4.9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 21 ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2563 ข้อ 74 ความว่า “คณะกรรมการดาเนินการ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราว
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออกจาก
ตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสองของกรรมการดาเนินการทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็น
การพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจาก
ตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
เมื่อครบกาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ กรรมการดาเนินการซึ่งต้องพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
ในกรณีที่กรรมการดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ อยู่ใน
ตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ในปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 20 ดารงตาแหน่งครบวาระ จานวน 8 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการดาเนินการที่อยู่ครบสองวาระ ต้องว่างเว้น 1 ปี จานวน 5 คน
1. นางณิสรา
มีราจง
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. นางศิริลักษณ์
ทรายเหนือ
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
3. นางสาวภาวิณี โพธิ์มั่น
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
4. นางศิรินภา
วิเชียรโชติ
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
5. นางจินตนา
หวันแดง
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 2
2. คณะกรรมการดาเนินการที่อยู่ครบหนึ่งวาระ สามารถเลือกเข้ามาเป็นกรรมการดาเนินการใหม่ได้อีก 1
วาระ จานวน 2 คน
1. สิบเอกเจตนิพัทธ์ จริยา
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
2. นางสาวจันทิมาพร ทองนาค
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2
3. คณะกรรมการดาเนินการลาออก จานวน 1 คน
1. นายชินวัตร
นิลบรรพต
กรรมการดาเนินการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้มีความรู้ความสามารถ เสียสละเพื่อส่วนรวมและ มีเวลาพอสมควร
เป็นกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่ว่าง โดยจะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการที่ว่างลงตามวาระ จานวน 8 คน
ตามลาดับ

76

1. เลือกตั้งจากรายชื่อที่ทางสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง
โดยวิธีเปิดเผย
2. ใช้วิธีการเลือกตั้งโดยการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมหลักและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. สมาชิกคนหนึ่งสามารถยกมือเลือกตั้งได้ไม่เกิน 8 ครั้ง สาหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิน ที่ว่างลง
4. ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับจนครบจานวนที่เลือกตั้ง ถือว่าได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
5. หากมีผู้ถูกเสนอชื่อ มีไม่เกินจานวนที่จะเลือกตั้ง ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อได้รับการเลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่โดย
ไม่ต้องลงคะแนนเสียง
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม:

……………………………………………………………………………………………..
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4.10 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 103 ความว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลื อกตั้งสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มี ลักษณะต้องห้ามของผู้
ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวนสองคน”
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีบัญชี 2561 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ได้คัดเลือกสมาชิก สหกรณ์ จานวน
2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ มีรายชื่อดังนี้
1. นางระวีวรรณ
ธรรมสานุกูล
อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง
2. นางณัฐมล
โปกปัน
ทต.สุเทพ อ.เมือง
ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ทั้ง 2 คน ได้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการครบวาระ เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และปฏิบัติหน้าที่ไปพลางจนกว่าจะมีผู้ดารงตาแหน่งแทนตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 105 ความว่า
“การดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อ
ครบกาหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ใ ห้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้าได้”
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ ตามขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ข้อที่ 104 ดังนี้
1. เลือกตั้งจากรายชื่อที่ทางสหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการเสนอที่ประชุมเลือกตั้ง
โดยวิธีเปิดเผย
2. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดจานวน 2 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
3. ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลาดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสารองจานวน 2 คน

มติที่ประชุม: ………………………………………………………………………………………………..
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง อื่น ๆ
เรื่อง.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรื่อง.................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญ
สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจา

ประเภทสินเชื่อ

วงเงินกู้(บาท)

งวด
ชาระหนี้

ผู้ค้าประกัน

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม
ใช้ผู้ค้าประกัน
1 คน

สะสมหุ้นมาแล้ว
6 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน100,000

12 งวด

สะสมหุ้นมาแล้ว
6 งวดขึ้นไป

ไม่เกิน 150,000

36 งวด

6 เดือน – 1 ปี

ไม่เกิน 150,000

100 งวด

2 เงินกู้สามัญ 1 ปีขึ้นไป – 2 ปี ไม่เกิน 300,000

100 งวด

1

เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน

คุณสมบัติ

ทั่วไป

เงินกู้สามัญ
3 ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝาก

2 ปีขึ้นไป – 4 ปี

ไม่เกิน 500,000

120 งวด

4 ปีขึ้นไป – 8 ปี

ไม่เกิน 800,000

120 งวด

8 ปีขึ้นไป

800,001 ขึ้นไป

130 งวด

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ
เงินฝากรวมกัน

130 งวด

ค่าหุ้นรวม
อัตรา
เงินฝาก
ไม่ต่ากว่า ดอกเบี้ย
.....ของ ร้อยละ/ปี
วงเงินกู้

-

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

7.50%

8.00%

1 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

1 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

2 คน

20%

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

8.75%

2 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

3 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา

4 คน
ทุนเรือนหุ้นและ
เงินฝากค้าประกัน

-

5.00

ประเภทเงินกู้สามัญ
สาหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประเภทสินเชื่อ

1

เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน

งวด
ชาระหนี้

ผู้ค้าประกัน

สะสมหุ้นมาแล้ว
ไม่เกิน100,000
6 งวดขึ้นไป

12 งวด

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม
ใช้ผู้ค้าประกัน
1 คน

สะสมหุ้นมาแล้ว
ไม่เกิน 100,000
6 งวดขึ้นไป

36 งวด

คุณสมบัติ

6 เดือน -1 ปี

2 เงินกู้สามัญ
ทั่วไป

วงเงินกู้(บาท)

ไม่เกิน 100,000

60 งวด

1 ปีขึ้นไป – 2 ปี ไม่เกิน 150,000

72 งวด

2 ปีขึ้นไป – 4 ปี ไม่เกิน 150,000

เงินกู้สามัญ
3 ทุนเรือนหุ้นและ
เงินฝาก

84 งวด

4 ปีขึ้นไป

200,001 ขึ้นไป

96 งวด

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ
เงินฝากรวมกัน

130 งวด

ค่าหุ้นรวม อัตรา
เงินฝาก
ดอกเบี้ย
ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ/
.....ของ
ปี
วงเงินกู้

-

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนง.จ้างภารกิจ

7.50%

8.00%

จานวน 2 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 2 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 3 คน

20%

8.75%

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 3 คน
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา /พนง.จ้างภารกิจ

จานวน 4 คน

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้าประกัน

-

5.00%

ประเภทเงินกู้สามัญ
สาหรับพนักงานจ้างทั่วไป

ประเภท
สินเชื่อ

คุณสมบัติ

วงเงินกู้(บาท)

เงินกู้เพื่อ สะสมหุ้นมาแล้ว
1
เหตุฉุกเฉิน
6 งวดขึน้ ไป

ไม่เกิน100,000

6 งวดขึ้นไป-1ปี

ไม่เกิน 80,000

2

เงินกู้
สามัญ
ทั่วไป

เงินกู้สามัญ
3 ทุนเรือนหุ้น
และเงินฝาก

1 ปีขึ้นไป

80,001 ขึ้นไป

-

ร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้นและ
เงินฝากรวมกัน

ค่าหุ้นรวม
อัตรา
เงินฝาก
ไม่ต่ากว่า ดอกเบี้ย
.....ของ ร้อยละ/ปี
วงเงินกู้

งวด
ชาระหนี้

ผู้ค้าประกัน

12 งวด

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม
ใช้ผู้ค้าประกัน
1 คน

-

7.50%

ไม่เกิน
24 งวด

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
/พนง.จ้างภารกิจ /พนง.จ้างทั่วไป
จานวน 2 คน

20%

8.00%

130 งวด

ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้าประกัน

-

5.00%

ภาคผนวก ข
เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์
สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้
 สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารมายังบัญชีสหกรณ์ได้ ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาช้างคลาน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 533-0-21062-3
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาเมืองเชียงใหม่
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 023-2-519644
 สมาชิกสามารถแจ้งการโอนเงินหรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง

Line ID : 330910cm

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จากัด

