


















 
ประวัติความเป็นมา 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
 
 ปี พ.ศ.2525 พล.อ.สายหยุด เกิดผล ผบ.ทหารสูงสุด ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหาร  
มีแนวความคิดว่าเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเงินของข้าราชการ จึงเห็นสมควรชักชวนหน่วยขึ้นตรงเหล่าทัพ 
หรือหน่วยรองที่มีกำลังพลตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป และมีนายทหารการเงินประจำหน่วย จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น 
พล.ร.อ.สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์ ผบ.ทร. จึงมีบัญชาให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารขึ้นในบริเวณพระราชวังเดิม ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล เป็นประธานกรรมการ และมี 
น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์ เป็นเลขานุการเพ่ือดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิมข้ึน โดยมีนโยบายเพื่อเป็น
การส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกและครอบครัว แก้ปัญหาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและครอบครัว
อย่างแท้จริง มิได้มีความมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรแต่อย่างใด โดยเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยจะได้รับประโยชน์จาก
การเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ อย่างมาก 

 วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 
 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์จากเงินได้รายเดือน โดยถือหุ้นเป็นประจำทุกเดือน และฝากเงินไว้กับ
สหกรณ ์
 2. ให้สมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์โดยเสียดอกเบี้ยอัตราต่ำ เพ่ือนำไปใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น หรือมีประโยชน์ 

 การดำเนินการในระยะแรก 
 มีสมาชิกริเริ่ม จำนวน 150 คน โดยรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สังกัดหน่วยใน
พระราชวังเดิม รวม 14 หน่วย คือ สลก.ทร.  สบ.ทร. กพ.ทร. กบ.ทร.  ขว.ทร.  ยก.ทร.  สส.ทร.  จร.ทร.  สปช.ทร.  
กง.ทร.  อศ.  วศ.ทร.  รร.นร.  ยศ.ทร.(เฉพาะ บก.ยศ.ทร.,รร.พจ.,และศูนย์ภาษา เท่านั้น) ต่อมาได้ขยายการรับ
สมาชิกจากหน่วยต่าง ๆ เพิ่มขึ้น  

 การดำเนินธุรกิจ 
       คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พระราชวังเดิม ได้ขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ เมื่อ 23 ก.พ.2526 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด” มีชื่อย่อว่า “สอ.วด.” เริ่มประกอบธุรกิจ
ครั้งแรกเมื่อ 22 เม.ย.2526 ซึ่งเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นครั้งแรก เริ่มเก็บเงินค่าหุ้นครั้งแรกเมื่อ  
31 พ.ค.2526 ทุนที่ใช้ในการดำเนินการครั้งแรก ได้ขอกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหารรวม 2 ครั้ง ๆ ละ 
200,000 บาท ได้รับเงินค่าหุ้นจากสมาชิกเดือนละประมาณ 150,000 บาท (ขณะนั้น) ยืมเงินนอกงบประมาณจาก 
ทร. เป็นเงิน 500,000 บาทและขอเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น (ปลอดดอกเบี้ย 1 เดือน) 
เดือนละ 100,000 บาท เริ่มให้สมาชิกกู้กรณีฉุกเฉินได้ตั้งแต่ 8 มิ.ย.2526 กู้ได้ ไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับการกู้สามัญ
เริ่มให้สมาชิกกู้ได้ 8 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ ส.ค.2526 เป็นต้นมา  

 
 



 
รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดก่อตั้งในปี 2526 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
 

1. พล.ร.ต.อนันต์ จันทรกุล  ประธานกรรมการ 
2. น.อ.เสวก ตาดทอง  รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.บรรจง ทรัพย์แสนดี  กรรมการ 
4. น.อ.สนอง ฉิมเฉลิม  กรรมการ 
5. น.อ.ศรีรัตน์ ศักดิ์สุนทร  กรรมการ 
6. น.อ.กังวาฬ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
7. น.อ.ประพาย หมีทอง  กรรมการ 
8. น.อ.จำลอง กิติกัมรา  กรรมการ 
9. น.อ.สามารถ พานิชการ  กรรมการ 
10. น.อ.มานิตย์ อำไพ  กรรมการ 
11. น.อ.เกษม แก้วแจ่ม  กรรมการ 
12. น.อ.นเรศ กัณฑะพงศ์  กรรมการ และเลขานุการ 
13. น.อ.หญิง พูลศรี เจนอบรม  กรรมการ 
14. น.อ.หญิง สุดา เสียงสุขา  กรรมการ 
15. น.ท.สวัสดิ์ อ่างทอง  กรรมการ 

 

…………………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายนามประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

อดีต - ปัจจุบัน 
 

1. พล.ร.ท.อนันต์ จันทรกุล พ.ศ.2526 - พ.ศ.2527 
2. พล.ร.ท.เสวก ตาดทอง พ.ศ.2528 - พ.ศ.2530 
3. พล.ร.อ.ดุสิต สิทธิศิริ พ.ศ.2531 - พ.ศ.2532 
4. พล.ร.อ.วเิชษฐ การุณยวนิช พ.ศ.2533 
5. พล.ร.ท.คนึง เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2534 
6. พล.ร.อ.วิญญาณ สันติวิสัฎฐ ์ พ.ศ.2535 
7. พล.ร.ท.กมล กู้ประเสริฐ พ.ศ.2536 - พ.ศ.2537 
8. พล.ร.อ.ประจวบ ชัยประสาธน์ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2539 
9. พล.ร.อ.พิทักษ์ จุลกะทัพพะ พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541 
10. พล.ร.ท.ทวีศักดิ ์ โสมาภา พ.ศ.2542 
11. พล.ร.ท.ชุมพล ปัจจุสานนท์ พ.ศ.2543 - พ.ศ.2544 
12. พล.ร.อ.สัญญา ภูติโยธิน พ.ศ.2545 
13. พล.ร.ท.สงัด อ่ำชิต พ.ศ.2546 
14. พล.ร.ท.สุชาต ิ หงษ์ประสงค์ พ.ศ.2547 
15. พล.ร.อ.สินาด หงสกุล พ.ศ.2548 - พ.ศ.2551 
16. พล.ร.อ.เถกิงศักดิ์ วังแก้ว พ.ศ.2552  
17. พล.ร.อ.ชัยวัฒน ์ ศรีอักขรินทร์ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 
18. พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 
19. พล.ร.อ.กิตตินันท์ ศิรินาวิน พ.ศ.2558  
20. พล.ร.ท.สัมพันธ์ สุนทรครุธ พ.ศ.2559 
21. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน พ.ศ.2560 
22. พล.ร.ท.อนุสรณ์  ศรีศิริวิบูลย์ พ.ศ.2561 
23. พล.ร.ท.อณุวัฒ  สัมภวะผล พ.ศ.2562 
24. พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ พ.ศ.2563 
25. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์ พ.ศ.2564 
26. พล.ร.อ.ณพ พรรณเชษฐ์ พ.ศ.2565 

……………………………………….. 
 
 

 

 



 

โครงสร้างการบริหารงานของ สอ.วดโครงสร้างการบริหารงานของ สอ.วด  
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                                                สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  Wangderm Saving Cooperative Ltd.Wangderm Saving Cooperative Ltd.  
กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นท่ีวังนันทอุทยาน) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้กองบัญชาการกองทัพเรือ (พื้นท่ีวังนันทอุทยาน) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุอย กรุงเทพงเทพฯ ๑๐๗ฯ ๑๐๗๐๐๐๐    
Royal Thai Navy Headquarters (Nanta-U-tayan) Banchanglaw, Bangkoknoi District, Bangkok Thailand 10700   

โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒โทร/โทรสาร ๐ ๒๔๗๕ ๕๐๘๘ , ๐ ๒๔๖๕ ๖๓๖๒      TTeell//FFaaxx  00  22447755  55008888  ,,  00  22446655  66336622     

 

ท่ี สอ.วด.  16/2566     

                                                   19 มกราคม 2566 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ใน
วันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 0930 ณ นันทอุทยานสโมสร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย
มีระเบียบวาระการประชุม และกำหนดการประชุม ดังน้ี  

 1.  ระเบียบวาระการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
   เรื่องท่ี 3.1 สถานภาพสมาชิก สอ.วด. 
   เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
   เรื่องท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 3.5 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   เรื่องท่ี 3.6 การร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี และถูกลงโทษของสหกรณ์ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 3.7 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 
  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   เรื่องท่ี 4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.2 อนุมัตกิารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 
   เรื่องท่ี 4.3 อนุมัติแผนงาน และประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566 
    เรื่องท่ี 4.4 การโอนเงินท่ีค้างจ่ายเกินกว่า 5 ปี เข้าเปน็ทุนสำรอง 
   เรื่องท่ี 4.5 อนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ 
   เรื่องท่ี 4.6 กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 
   เรื่องท่ี 4.7 อนุมัติแผนการฝากและการลงทุนของสหกรณ์ประจำปี 2566 
   เรื่องท่ี 4.8 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
   เรื่องท่ี 4.9  คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนญุาต และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 
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   เรื่องท่ี 4.10  เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 
   เรื่องท่ี 4.11  เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 2. กำหนดการประชุม 
  เวลา 0800 - ผู้ เข้ าร่วมประชุม ทุกท่านเข้ ารับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit)  

  ณ ห้องวิไลลักษณ์ ชั้น 1 
    - ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2  
  เวลา 0930  - เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  
    - ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
  เวลา 1130 - ปิดการประชุม   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามวัน เวลา  
และสถานท่ีดังกล่าว    

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
   พลเรือตรี 

                (เกียรติศักดิ์  จีนอ่ำ) 
   เลขานุการกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
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เริ่มประชุมเวลา  0930 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้แทนสมาชิก และผู้เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ในวันนี้ 
และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
เรือ่ง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
 
ประธานฯ การประชุมที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563  
ข้อ 61 ที่กำหนดให้มีการประชุมใหญ่อย่างน้อยปีละครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ฯ เพ่ือ
รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีของคณะกรรมการดำเนินการ  
 ............................................................................ ....................................................................
.................................................................. .......................................................................................................................
......................................................................................................................................... ................................................
.......................................................................... ...............................................................................................................
................................................................................................................................................. ........................................
.............................................................................................. ...........................................................................................
..................................................................................................................................................................... ....................
...................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................................................................. ............
.......................................................................................................................... ...............................................................
........................................................... ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................. .......................................................
............................................................................... ..........................................................................................................
...................................................................................................................................................... ...................................
.........................................................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  

 
 

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

ที่ประชุม                   ................................................................................... ............................................................. 
........................................................................................ .................................................................................................
...................................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................... ........................................................................................ .................. 
................................................................................................................................................ ......................................... 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 เม่ือวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  

ณ ห้องพิไชยญาติ ชัน้ 2 นันทอุทยานสโมสร 
------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ  

 2. พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร รองประธานกรรมการ 
 3. พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์ กรรมการ 
 4. พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ 
 5. พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ กรรมการ 
 6. พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ กรรมการ 
 7. พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ 
 8. พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ กรรมการ 
 9. พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์ กรรมการ 
 10. พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ กรรมการ/เลขานุการ 
 11. พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม  กรรมการ 
 12. ผู้แทนสมาชิก สอ.วด.ที่มาประชุม 122 คน จากจำนวนผู้แทนสมาชิกที่เชิญมาประชุม 138 คน (จำนวนสมาชิก 
สอ.วด. ทั้งหมด 15,412 คน) 

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ 
 1. พล.ร.ท.ชัยณรงค ์ บุณยรัตกลิน กรรมการ 
 2. พล.ร.ท.สุนทร  คำคล้าย กรรมการ/เหรัญญิก 
 3. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ กรรมการ 
 4. พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์  ฉัตรเงิน ที่ปรึกษา 
 2. พล.ร.ต.ก้องศักดิ์  ปรีดีคณิต ที่ปรึกษา 
 3. น.อ.เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง ที่ปรึกษา 
 4. น.อ.วิสิทธิ์  เดชพิริยะภัทร ที่ปรึกษา 
 5. น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์  ที่ปรึกษา 
   6. น.อ.ณัฎฐ์  เปรมบุตร  ที่ปรึกษา 
   7. น.อ.สมชาย  สุวรรณวัฒน์ ที่ปรึกษา 
   8. น.อ.ชิราวุธ  อติสุคนธ์  ผู้จัดการ 
   9. น.อ.ประสพ  สงค์ประเสริฐ เจ้าหน้าที่กฎหมาย 
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 10. น.ท.หญิง สวรรยา พิริยะการย์ รองผู้จัดการ 
 11. น.ส.ปิยะพร  นิมาดร  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 12. นายสุทธิรักษ์  แซ่ขวย  เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ ์
 13. นายวันชัย  เลิศบุศยมาส ผู้แทนสอบบัญชี 
 14. น.ส.คณพิชญ์  นาคคง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 15. น.อ.สมริทธิ์  งามสวย  ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ 
 16. น.ต.ชยุต  กาสีพูน  ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ 
 17. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 19 คน 

เริ่มประชุมเวลา  0930 

การดำเนินการประชุม  พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์  ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในที่ประชุม  และกล่าวเปิด
ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องที่ประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ   ผมขอขอบคุณผู้แทนสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในวันนี้ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ที่กำหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และแผนปฏิบัติงานในปี 2565 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
และอนุมัติ  
   วัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้ง คือส่งเสริม 
การออม จัดสวัสดิการที่เหมาะสม และไม่ได้มุ่งหวังผลกำไรเป็นหลัก มีการลงทุนที่เน้นถึงความมั่นคง ปลอดภัย และมีความ
เสี่ยงต่ำ เช่น การลงทุนในพันธบัตรกระทรวงการคลัง (ผลตอบแทนสหกรณ์จะเริ่มได้รับในปี 2565) 
   ท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 ทำให้คณะกรรมการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จึงมีนโยบายการบริหารงานด้วยความ
ประหยัด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น และเกิดประโยชน์ โดยมีรายได้สูงกว่าประมาณการ และมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ 
สำหรับการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนในปีนี้ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เน้นเรื่องการออมเงินมากกว่าการกู้
เงิน ส่วนการลงทุนก็ยังมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายสหกรณ์ รวมถึงภาระทางด้านดอกเบี้ยเงินฝาก สำหรับรายละเอียดใน
ด้านการดำเนินงาน และผลประกอบการต่าง ๆ  นั้น ผมจะขอให้เลขานุการ เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
เลขานุการฯ  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวน 23 หน้า  
ทีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กมุภาพันธ์ 2564 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
เลขานุการฯ   ขอนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับ เรื่องที่  3.1 สถานภาพสมาชิก เรื่องที่  3.2 ผลการ
ดำเนินงาน  เรื่องที่ 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง  เรื่องที่ 3.4 รายงานการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์ประจำปี 2564  และเรื่องที่ 3.5 การแก้ไขปรับปรุงระเบียบ สอ.วด. ในรปูแบบ Multimedia โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
  สมาชิกสามัญ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2563  15,070     คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                               352   คน 
  สมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี                                    288 คน 
  (ลาออก ให้ออก เสียชีวิต และโอนไปสหกรณ์อ่ืน)       
  สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 15,134 คน 
  สมาชิกสมทบ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2563                                      263 คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                                      31 คน 
  สมาชิกออกระหว่างปี                                                          16 คน 
  (ลาออก ให้ออก และเสียชีวิต) 
  สมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564      278 คน 
  รวมมีสมาชิกทัง้สิ้น ณ 31 ธันวาคม 2564               15,412 คน 
 

อัตราการเพิ่ม - ลด ของสมาชิกในรอบ 5 ปี 
ปี จำนวนสมาชิก เพิ่ม / (ลด) จากปีก่อน ร้อยละ 

2560 14,758 267 1.84 
2561 14,969 211 1.43 
2562 15,162 193 1.29 
2563 15,333 171 1.13 
2564 15,412  79 0.51 

 
สมาชิก ณ 31 ธ.ค.64 แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

กลุ่ม หน่วย จำนวนสมาชิก 
1 ส่วนบัญชาการ (บก.ทร.  สปช.ทร.  สตน.ทร.  จร.ทร.  

สบ.ทร.  กง.ทร.  ขว.ทร.  กพ.ทร.  สลก.ทร.  กบ.ทร.  
กพร.ทร.   ยก.ทร.  สธน.ทร. สยป.ทร.และ สง.ปรมน.ทร.) 

1,820 
 

2 สสท.ทร. 652 
3 ชย.ทร. 137 
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กลุ่ม หน่วย จำนวนสมาชิก 
4 กรม สห.ทร. 344 
5 อร. 536 
6 กลน.กร. 250 
7 ฐท.กท. 467 
8 ขส.ทร. 1,019 
9 สก.ทร. 328 
10 พธ.ทร. 502 
11 พร. 1,602 
12 อศ. 302 
13 รร.นร. 383 
14 อล.ทร. 158 
15 สพ.ทร. 55 
16 กยพ.กร. 115 
17 กทบ.กร. 102 
18 วศ.ทร. 127 
19 ยศ.ทร. 483 
20 สวพ.ทร. 83 
21 หน่วยอ่ืน ๆ   1,402 
22 ข้าราชการบำนาญ 4,545 

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 15,412 
 
เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
ผู้จัดการฯ ขอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดังนี้ 
    3.2.1 ผลการดำเนินงานในปี 2564 

รายการ 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1. จำนวนสมาชิก 15,412 15,333 79 0.52 
2. สินทรัพย์รวม 9,972,137,587.20 9,776,258,885.49 195,878,701.71 2.00 
3. ทุนเรือนหุ้น 3,734,413,530.00 3,550,706,220.00 183,707,310.00 5.17 
4. ทุนสำรอง 498,263,896.51 463,070,475.39 35,193,421.12 7.60 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 22,162,127.34 23,003,059.28 (840,931.94) (3.66) 
6. เงินรับฝากออมทรัพย์ 5,384,477,111.87 5,366,301,770.86 18,175,341.01 0.34 
7. เงินให้กู้ระหว่างปี 2,227,037,900.00 1,914,947,300.00 312,090,600.00 16.30 
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รายการ 31 ธ.ค.64 31 ธ.ค.63 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 

8. ชำระคืนเงินให้กู้
ระหว่างปี 

2,098,941,190.00 1,964,655,439.00 134,285,751.00 6.84 

9. ลูกหนี้เงินกู้ 8,540,873,374.00 8,407,122,040.00 133,751,334.00 1.59 
10. ทุนดำเนินการ 9,972,137,587.20 9,776,258,885.49 195,878,701.71 2.00 
11. กำไรสุทธิประจำปี 307,843,106.99 351,595,211.18 (43,752,104.19) (12.44) 

 
    3.2.2 เงินให้กู้แก่สมาชิก 
  เงินให้กูฉุ้กเฉิน         705 สัญญา    จำนวนเงิน         27,268,900.00 บาท 
  เงินให้กู้ฉุกเฉิน-บุตร          1 สัญญา    จำนวนเงิน              90,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญ                        1,523 สัญญา    จำนวนเงิน     1,592,384,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพ่ิมยอด      223 สัญญา    จำนวนเงิน         56,877,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษโควิด-19       42 สัญญา    จำนวนเงิน           9,467,000.00 บาท 
  เงินกูส้ามัญโครงการพิเศษ 30 เท่า     1,073         สัญญา          จำนวนเงิน      512,703,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 3%                    57         สัญญา          จำนวนเงิน        28,248,000.00 บาท 
           รวมเงินกู้     3,624 สัญญา     จำนวนเงิน    2,227,037,900.00 บาท 

    3.2.3 สวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
  ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ งบสำรอง และจาก
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงส่งเสริม
การศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,754,111 บาท ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. สวัสดิการสมาชิก 
1.1 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี 2564 จำนวน 747 ราย เป็นเงิน 2,337,000  

บาท 
1.2 เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 91,000 บาท 
1.3 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยและเสียชีวิต จำนวน 186 ราย เป็นเงนิ 5,874,111 บาท 
1.4 เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน  390 ราย เป็นเงิน 780,000 บาท 
1.5 เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 6,000 

บาท 
2. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จำนวน 26 หน่วย เป็นเงิน 104,000 บาท 
3. บริจาคเงินสมทบการกุศล จำนวน 9 หน่วย เป็นเงิน 562,000 บาท 
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    3.2.4 สมาชิกภาพ 

จำนวนสมาชิกสามัญเมื่อต้นปี                          15,070   คน 
บวก สมาชิกสามัญเข้าใหมร่ะหว่างปี                                        352   คน 
 รวม                        15,422   คน 
หัก สมาชิกสามัญที่พ้นสภาพ (ลาออก ให้ออก โอนสมาชิก)                     202   คน 
 สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม                         86   คน 
 คงเหลือสมาชิกสามัญ เมื่อสิ้นปี                   15,134   คน 

จำนวนสมาชิกสมทบเมื่อต้นปี                              263   คน 
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี                        31   คน 
 รวม                                 232  คน 
หัก สมาชิกสมทบที่พ้นสภาพ (ลาออก ใหอ้อก)                                                 16  คน 
 สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม                             -  คน 
 คงเหลือสมาชิกสมทบ เมื่อสิ้นปี                       278  คน 
รวมจำนวนสมาชิกท้ังหมด เม่ือสิ้นปี                                         15,412  คน    

    3.2.5 ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี                                     3,550,706,220.00    บาท 

บวก ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี                249,196,770.00    บาท 
หัก จ่ายคืนค่าหุ้นเนื่องจากสมาชิกพ้นสภาพ          65,489,460.00   บาท 
 คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้น เมื่อสิ้นปี                             3,734,413,530.00    บาท 

    3.2.6 เงินรับฝาก 
ยอดเงินรับฝาก เมื่อต้นปี                                              5,366,301,770.86  บาท 

บวก รับฝากระหว่างปี                                 416,395,865.82  บาท 
หัก เงินถอนระหว่างปี                                 398,220,524.81  บาท 
 คงเหลือเงินรับฝาก เมื่อสิ้นปี                                 5,384,477,111.87  บาท 

เรื่องท่ี 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
เลขานุการฯ  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
ประจำปี 2564 ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สอ.วด. ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต 
ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ  ให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 
  ด้วยกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 5 (3) บัญญัติให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องจัดให้มีนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์  โดยอย่างน้อย  จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง  ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน  
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ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อม
ทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ และข้อ 6 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือทำหน้าที่และรับผิดชอบการดำเนินการเฉพาะด้าน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์นั้น คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จึงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหารกิจการสหกรณ์ โดย
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการควบคุมดูแลและ
ทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ ถือเป็นการบริหารเชิงรุกท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต้องทำและนำมาปฏิบัติ 

  คณะกรรมการดำเนินการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564 จาก
กรรมการดำเนินงาน เพ่ือจัดทำเอกสารแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแล 
ตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง 
และด้านปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์สหกรณ์ อันจะเป็นการป้องกันหรือลดความเสียหายจากความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
ได้จัดทำขึ้นโดยยึดถือตามเอกสารแนวทางปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และเอกสารคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมการบริหาร
เชิงรุก รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นในการแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สอ.วด. ได้นำความรู้การบริหารความเสี่ยง 
มาเป็นกรอบในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้การดำเนินกิจการสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ โดยมีการประชุมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือพิจารณาเรื่องท่ีสำคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1. กำหนดทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนแผนบริหารความเสี่ยงของ สอ.วด. 
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เพ่ือให้มั่นใจได้
ว่า สอ.วด. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  2. ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง ให้กับกรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง จนก่อให้เกิดเป็น
วัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง 
  3. พิจารณาแนวโน้มประเด็นด้านความยั่งยืน ที่มีผลกระทบต่อกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์  
วังเดิม จำกัด เพ่ือให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการ และมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และเพียงพอ ทีจ่ะให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยจัด
ให้มีการจัดทำรายงานความเสี่ยง และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบ 
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การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ในปัจจุบัน 
  ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นโยบายบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  1. จัดวางระบบและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 
  2. คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการทุกคนเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการระบุและประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
  3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ทั้งหมด
ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้ 
        3.1 ระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกอย่างทันเวลา 
        3.2 การกำหนดปัจจัยเสี่ยง การประเมินระดับความเสี่ยงและโอกาสของการเกิดความเสี่ยง เพ่ือ
พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 
        3.3 การบริหารจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดได้ 
       3.4 กำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม กำกับดูแล และทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
  4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งมีความเสี่ยง
สูงหรือสูงมาก ทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการดำเนนิการทราบ 

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 
  1. การกำหนดวัตถุประสงค ์: เป็นการเตรียมการวางแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และการ
จัดทำแผนรองรับความสูญเสียล่วงหน้า 
  2. การระบุปัจจัยเสี่ยง : เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่อาจเกิดความไม่แน่นอนที่
คาดว่าจะทำให้ตัวชี้วัดไม่บรรลุเป้าหมายและมีผลกระทบทางลบในอนาคต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก 
  3. การประเมินความเสี่ยง : เป็นการวิเคราะห์ประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง โดยประเมิน
จากโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์  
  4. การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ : เป็นการกำหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง ที่สามารถ
ยอมรับได้หากไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได ้

5. การกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง : เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์กำหนดขึ้น อาจ
เป็นกิจกรรมคิดริเริ่มใหม่ ๆ กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นงานประจำ หรือกิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากงานประจำที่ช่วยลด
เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมที่กำหนดขึ้นสามารถทำให้ความเสี่ยงลดลงหรือ
หายไปได้ 

 6. การติดตาม ประเมินผล : เป็นการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงจากผู้รบัผิดชอบที่สหกรณ์กำหนดให้เป็นผู้ดำเนินการตามกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง ปีละ 2 
ครั้ง (วงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 
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7. การรายงานผล : เป็นการรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน

และท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง (วงรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน) 

การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
  1. การยอมรับความเสี่ยง : เป็นการยอมรับความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่จะควบคุมหรือป้องกัน
ความเสี่ยง ใช้ในกรณีที่ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ 
  2. การลดความเสี่ยงหรือการควบคุมความเสี่ ยง : เป็นการปรับกระบวนการทำงานหรือ 
วางรูปแบบการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
  3. การกระจายความเสี่ยงหรือการโอนความเสี่ยง : เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืน 
เช่น การทำประกันภัย การจ้างเหมาบริษัทเข้ามาดำเนินการแทน ฯลฯ 
  4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง : เป็นการเลิก ลด หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากวิเคราะห์
แล้วพบว่าดำเนินการแล้วไม่คุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น  

ประเภทของความเสี่ยง 
  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  2. ความเสี่ยงด้านเครดิต 
  3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
  4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติ 

ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง 
  ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง
สหกรณ์ ตามคู่มือประเมินเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี
รายละเอียดในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้การดำเนินงาน

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้ง

1. ไม่มีการจัดทำแผน 
กลยุทธ์และหรือไม่มีการนำ
แผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1. มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่าง
ครบถ้วน 
2. แผนกลยุทธ์ถูกนำไปใช้ในการจัดทำ
แผนงานและงบประมาณประจำปี 

✓ 
 
 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
ภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 

3. มีการถ่ายทอดและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

 

2. ไม่มีการติดตามประเมิน 
ผลและทบทวนแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. มีการติดตามประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งปี และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2 . มี ก า รน ำผ ล ก า รป ระ เมิ น แ ล ะ
ข้ อ เสนอแนะมาใช้ ใน การท บทวน
ปรับปรุงแผนงานประจำปี 

✓ 
 

 4 

2. เพื่ อ ใ ห้ ก า ร อ อ ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
หรือสวัสดิ ก าร  มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ยั่งยืน 

ไม่มีการศึกษาความเป็นไป
ได้ของโครงการและข้อมูลที่
เกี่ ย วข้ อ งอ ย่ า งละ เอี ย ด
รอบคอบ 

1. ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ
สวัสดิการ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และออกแบบ
สอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การวิ เคราะห์ แผนการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงิน ต้ นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของสหกรณ์  การวิเคราะห์  
โครงสร้ างอายุ ของสมาชิ กอั ตราการ
เสียชีวิต และแผนการดำเนินงาน  เป็นต้น 
2. มีการประเมินผล และนำผลการ
ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า
เงินฝาก เงินกู้  ไปปรับปรุงโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ 

✓ 
 

 4 

3. เพื่อให้มีคณะกรรมการ
ดำเนินการที่มีความรู้ 
ความสามารถในการ
บริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่อง 

ไม่มีแผนพัฒนากรรมการให้มี
ความรูท้ี่เพียงพอตอ่การ
บริหารกิจการ 

1. มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ 
2. กำหนดองค์ความรู้ที่สำคัญของ
กรรมการแต่ละคณะ 
3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร บรรจุ 
อยู่ในแผนประจำปี 
4. ให้ความรู้แก่กรรมการในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

✓ 
 

 4 

4. เพื่ อ ให้ มี เจ้ าหน้ าที่
ระดบับริหาร (ผู้จัดการ 
รอ งผู้ จั ด ก าร และ
หั วห น้ าฝ่ าย ) ที่ มี
ความรู้ ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีแผนการสร้างเจ้าหน้าที่
ระดั บบริ หารและพั ฒนา
เจ้ าหน้ าที่ ระดับริหารให้มี
ความรู้เพียงพอ 

1. มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน 
(JD) และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งงาน 
(JS) ให้สอดคล้องกับภารกิจงานในแต่ละ
ตำแหน่ง 
2. มีการประเมินความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานในแต่ละตำแหน่ง 
3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรบรรจุอยู่
ในแผนประจำปี 
4. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับบริหาร 
ในหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานในแต่
ละตำแหน่ง 

✓ 
 

 4 
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ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ พบวา่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จำกัด 

ด้านเครดิต 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ได้รับ
ชำระหนี้เงินกู้จาก
สมาชิกอย่างครบถ้วน 
ตามกำหนดสัญญา 

1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกไม่ละเอียดรอบคอบ
ชัดเจน และ/หรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กำหนดไว้ 

1. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิกอย่างรอบคอบชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กู้
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
3. การพิจารณาอนุมัติเป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
4. จัดทำสญัญาเงินกู้และค้ำประกันให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

✓ 
 

 4 

  2. การให้ความสำคัญกับ
หลักประกันมากกว่า
ความสามารถในการชำระหนี้
ของผู้กู้ 

1. การให้เงินกู้อยู่บนฐานของ
ความสามารถในการชำระหนี้ ซ่ึงพิจารณา
จากรายได้ประจำคงเหลือหลังจากหัก
ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ แล้ว และ
เมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์แล้ว ยังมีรายได้
ประจำคงเหลือเพื่อการดำรงชีพเป็นไป
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
2. ใช้ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกจาก
เครดิตบูโร เมื่อมีการขอกู้เงินในวงเงินที่สูง
เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป มาประกอบการ
พิจารณาคำขอกู้ 

✓ 
 

 4 

  3. ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการ
บริหารลูกหนี้ที่หลักประกัน
บกพร่องและ/หรือผิดนัดชำระ
หนี้ 
 

1. สหกรณม์ีฐานข้อมูลลูกหนี้ที่ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. มีการรายงานขอ้มูลที่เกีย่วข้องกบัความ
สมบูรณ์ของหลกัประกันและผู้ค้ำประกัน 
และการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ เช่น 
รายชือ่ลูกหนี้ จำนวนเงิน ระยะเวลาการ 
ผิดนัดชำระหนี้ เหตุผลการผิดนัดชำระหนี ้
การติดตามหนี ้เป็นต้น 
3. สหกรณ์มีการบริหารลูกหนี้กับลูกหนี้ 
ที่จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่าง
ดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 4 

  4. ผู้กู้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว 
มีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การชำระหนี้และการดำรงชีพ 

สมาชิกผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำคงเหลือ
หลังจากหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว เป็นไป 
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

✓ 
 

 4 

  5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ส่ง
รายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ให้

สหกรณ์ต้องมีกลไกในการประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและกรมการเงิน

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

กรมการเงินทหารเรือเพื่อหัก
ส่งเงินให้แก่สหกรณ์ 

ทหารเรือเพื่อหักส่งเงินให้แก่สหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  6. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อาจไม่
มีความมั่นคงในอาชีพ หรือมี
การโยกย้ายไปต่างองค์กร 

สหกรณ์ต้องกำหนดวงเงินกู้ให้ผนัแปรตาม
อายุของการเปน็สมาชกิ หรอืความมัน่คง
ตามตำแหน่งงาน เช่น เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ป ี
ให้กู้ได้..................บาท เปน็สมาชกิ  2 -  4 ป ี
ให้กู้ได้.................บาท เปน็ต้น 

✓ 
 

 4 

  7. งวดการชำระเงินกู้ไม่
เหมาะสมกับประเภทเงินกู้ 

กำหนดระเบียบให้ระยะเวลาการชำระคืน 
เงินกู้ของสมาชกิเป็นไปตามคำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน (12 เดอืน) เงินกู้สามัญ (120 เดือน) 
เงินกู้พิเศษ (360 เดือน) 

✓ 
 

 4 

  8. ไม่มีมาตรการลดจำนวน
สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญวนซ้ำ 

มีมาตรการในการลดจำนวนสมาชิกที่กู้ 
วนซ้ำจนทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำ 
ในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับ
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา เช่น เพิ่มระยะเวลา
การกู้วนซ้ำจาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน 

✓ 
 

 0 

2. เพื่อให้สหกรณ์ได้รับ
เงินฝากคืน และชำระ
หนี้เงินกู้จากสหกรณ์
อื่นอย่างครบถ้วนตาม
สัญญา 

1. ระเบยีบว่าดว้ยการให้เงินกู้
แก่สหกรณ์อื่น ๆ  ไม่ละเอยีด
รอบคอบชดัเจน และ/หรอืไม่
ปฏิบัติตามระเบยีบทีก่ำหนดไว ้

1. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นอย่างรอบคอบชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ได้แก่ คุณสมบัติเฉพาะตัวของผู้กู้ 
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
3. การพิจารณาอนุมัติต้องเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
4. จัดทำสัญญาเงินกู้และค้ำประกันให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้บุคคลค้ำ
ประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงราคา
ประเมินของทางราชการ หรือหลักประกัน
ที่มีความมั่นคงมีสภาพคล่อง เช่น 
พันธบัตรรัฐบาลมาค้ำประกัน 

✓ 
 

 4 

 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ยกเว้น ในวัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้สหกรณ์ได้รับชำระหนี้เงินกู้จากสมาชิกอย่างครบถ้วนตาม
กำหนดสัญญา ปัจจัยเสี่ยงที่ 8 ไม่มีมาตรการลดจำนวนสมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญวนซ้ำ พบว่าถึงแม้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด จะมีมาตรการในการลดจำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำเพ่ือทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อ
เทียบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่สามารถลดจำนวนผู้กู้วนซ้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ เนื่องจากสมาชิกมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายในภาวะวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
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(โควิด - 19) ในห้วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด แต่อย่างใด เนื่องจากมีมาตรการ และระเบียบข้อบังคับอ่ืน ๆ รองรับอยู่แล้ว 

ด้านตลาด 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้ผลตอบแทน

ต้นทุนและรายไดข้อง
สหกรณ์ไม่เกิด
ผลกระทบในทางลบ
จากการเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย และ
ราคาตราสารในตลาด
เงินและตลาดทุน 

1. การกำหนดเป้าหมายเงิน
ปันผลที่ไม่สอดคลอ้งกับ
ต้นทุน/ผลตอบแทนของ
สหกรณ ์และอัตรา
ผลตอบแทนในระบบการเงิน 

1. มีการจัดทำแผนการบริหารการเงิน และ
ประมาณการกำไรประจำปี โดยวิเคราะห์
แนวโน้มในอัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
และตลาดทุน 
2. มีการกำหนดเป้าหมายเงินปันผลใน
ระดับที่สอดคล้องกับต้นทุน/ผลตอบแทน 
และผลการดำเนินงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

✓ 
 

 4 

  2. การไม่ติดตามสถานะต้นทุน 
และผลตอบแทนทางการเงิน
ของสหกรณ์อย่างใกล้ชิด
สมำ่เสมอ 

1. มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน 
2. มีการเปรยีบเทียบผลการดำเนินงานกับ
เป้าหมาย 

✓ 
 

 4 

  3. การปรับเปลีย่นนโยบาย 
หรือแผนการลงทุนไม่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงอัตราดอกเบี้ย
ทั้งเงินกู้ เงินฝาก และผล 
ตอบแทนการลงทุนในตลาด 

1. มีการกำหนดนโยบายการฝากและลงทุน
โดยพิจารณาถึงอันดับความน่าเชื่อถือ 
อัตราผลตอบแทน และอายุของตราสาร
ของหลักทรัพย์ต่างๆ 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถ
ด้านการลงทุน และทำหน้าที่ติดตามข่าว 
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
3. มีการรายงานผลวิเคราะห์ และปรับปรุง
แผนการลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ 
4. มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้ทัน
ต่อสถานการณ ์(ถ้าจำเป็น) 

✓ 
 

 4 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านตลาด พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด 

ด้านสภาพคล่อง 

ข้อ วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไมมี่ ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้สหกรณ์สามารถ

ชำระหนี้สิน และภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกำหนด 
โดยสามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 
หรือสามารถจัดหาทุน

1. ไม่มีการจัดทำประมาณ
การเงินสดรับ - จ่าย (Cash 
Flow Projection) ติดตาม 
ประเมิน และทบทวนสถานะ
การเงิน และสภาพคลอ่งของ
สหกรณ์อย่างใกล้ชิดเป็น

1. มีการจัดทำประมาณการเงินสด 
รับ - จ่าย (Cash Flow Projection) รายปี 
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ให้ผู้จัดการ
ได้ทราบ 
2. มีการนำข้อมูลจริงทุกสิ้นเดือนมา
พิจารณาปรับปรุงประมาณการเงินสด 

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถปุระสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไมมี่ ความเสี่ยง 
ได้เพียงพอด้วยต้นทุน
ที่ไม่สูงเกินกว่าระดบัที่
ยอมรบัได้ 
 

ประจำสม่ำเสมอ 
 

รับ - จ่าย (Cash Flow Projection)   
 

2. แผนการจัดหาทุน และการ
ใช้ทุนไม่สัมพันธ์กัน 

มีแผนระดมเงินฝาก เงินกู้ยืม ค่าหุ้นที่
สอดคล้องกับแผนการให้กู้ ฝาก หรือลงทุน
ประจำปี และมีการทบทวนแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ 

✓ 
 

 4 

  3. ไม่ดำเนินการตามแผนการ
จัดหาทุน และการใชทุ้นที่
สัมพันธ์กัน 

มีการจัดหาทุน (เงินฝาก เงินกู้ยืม เงิน 
ค่าหุ้น) และการใช้ทุน (เงินให้กู้ ฝาก หรือ
ลงทุน) ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 

✓ 
 

 4 

  4. ไม่มีแผนจัดการสภาพคล่อง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. มีการศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผล
ข้อมูลเงินฝาก และทุนเรือนหุ้นแยกตาม
จำนวนเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้น และ
พฤติกรรมการฝาก/ถอนเงิน และการถือ
หุ้น/การถอนหุ้นคืน และนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการสภาพคล่อง 
2. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤต เช่น จัดทำ
รายการ และจัดลำดับหลักทรัพย์ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เพื่อให้
องค์กรไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินที่สหกรณ์สามารถกู้ยืมได้อย่างเร่งด่วน 

✓ 
 

 4 

 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 

ด้านปฏิบัติการ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่ม ี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ไม่เกิด
ความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขาด
การกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดี (ธรรมาภิบาล) 

1. การจัดโครงสร้างองค์กร 
อำนาจ หน้าที่ และคู่มือ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มี
ความชัดเจน 
 

1. มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรของ 
ฝ่ายจัดการ พร้อมระบุคำบรรยายลกัษณะ
งาน (JD) และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่ง
งาน (JS) และคู่มือการปฏิบัติงาน 
2. มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างฯ และ
คู่มือฯ เป็นประจำทุกปี 

✓ 
 

 4 

2. ไม่มีการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง และควบคุมภายใน 
2. มีนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
3. มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุง
แผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

✓ 
 

 4 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่ม ี ความเสี่ยง 

ภายใน 
4. มีการจัดทำรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติ 
(Incident Report) ที่เกิดขึ้นจริง และ
รายงานให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาทุกเดือน และนำมาเป็นกิจกรรม
ควบคุมภายในเพิ่มเติม 

   5. นำผลการประเมินคุณภาพการควบคุม
ภายในโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาแจ้ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณา
อย่างจริงจังในการปรับปรุงการบริหาร
จัดการ 

   

3. ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน 
นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน 

1. มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
และง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
2. มีการพิจารณาทบทวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี 

✓ 
 

 4 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การขัดข้อง และหยุดชะงัก
ของการทำงานที่เกิดจาก
เหตุการณ์ความเสียหายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร 
การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติ
ต่างๆ หรอืแม้แต่การนัดหยุด
งาน เป็นต้น 

1. จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เมื่อ
เกิดเหตุขึ้น เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว หรือ
อุบัติเหตุ 
2. จัดทำแผนสำรองระบบงานและข้อมูล 
(Back-up Plan) 
3. ใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 3 

2. ไม่มีการกำหนดสิทธิในการ
เข้าใช้ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน 

กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ
ความรบัผิดชอบ (Username และ 
Password) และยกเลิกสิทธิเมื่อพ้นหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

✓ 
 

 4 

3. การเข้าใช้ระบบเครือข่าย
โดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับ
อนุญาต 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวัง
การถูกเข้าใช้งานระบบเครือข่ายโดยบุคคล
อื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
2. กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ 

✓ 
 

 4 

4. มีภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีระบบ Firewall และ Anti-Virus ✓  4 

5. การลักลอบเข้าห้อง Server
และทำให้ระบบข้อมูล
ผิดพลาดเสียหาย 

1. กำหนดสิทธิ และรหัส สำหรับผู้ที่มี
อำนาจในการเข้าไปยังห้อง Server และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลห้อง Server 
2. กำหนดระยะเวลาที่ต้องเปลีย่นรหัสตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม 

✓ 
 

 4 

 

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้เป็นไปตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด ยกเว้น ในวัตถปุระสงค์ท่ี 2 เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจัยเสี่ยง 
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ที่  1 การขัดข้องและหยุดชะงักของการทำงานที่ เกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ หรือแม้แต่การนัดหยุดงาน เนื่องจากปัจจุบันระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  ที่ได้ว่าจ้างบรษัิท  ซันไรซ ์ เนทเวิร์ค จำกัด ดำเนินการได้
หมดสัญญาลงเมื่อ 7 มิ.ย.64 ประกอบกับเจ้าหน้าที่โปรแกรมได้ลาออกจากบริษัทฯ ทำให้ไม่สามารถท่ีจะต่อสัญญาการ
ให้บริการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่าง ๆ (Maintenance Service Agreement : MA) ได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระบบ
สารสนเทศ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกโดยขอให้มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.64 แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้
ขอรับการสนับสนุนข้าราชการจาก สปช.ทร. มาช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการดูแลระบบโปรแกรม
สหกรณ์เป็นครั้งคราวระหว่าง 1 พ.ย.64 - 28 ก.พ.65 ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ในบางปัญหาก็แก้ไขปัญหาให้ได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดหาระบบสารสนเทศขึ้นใหม่ 
เพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานของสหกรณ์ ในปี 2565 ต่อไป 

เรื่องท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 
เลขานุการฯ  ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2564 – 2568 ได้กำหนดเป็นแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 ซึ่งการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และปัญหา
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศของ สอ.วด. จึงได้ดำเนินการตามที่สามารถดำเนินการได้ ผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ประจำปี 2564 มดีังต่อไปนี้ 
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วงเงิน 

(บาท)

1. สหกรณ์มสีถานะทางการเงิน 1. สมาชิกมคีวามเชื่อมัน่และ 1. จัดท ารายงานประจ าปี 1 ครั้ง             50,000 ผู้จัดการ จัดท ารายงานประจ าปีแล้วเมือ่วันที่ 19 ก.พ.64

และการเจริญเติบโตอย่างมัน่คง

ยั่งยืน

ศรัทธาในความมัน่คงของสหกรณ์ 2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลการ

ด าเนินงาน หรือข่าวสารของสหกรณ์

2 เดือน/ครั้ง              6,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ด าเนินการเป็นประจ าทุก 2 เดือน

3. ศึกษาและพิจารณาการจัดสรร

ก าไรสุทธิประจ าปี

การจ่ายเงินปันผล และ

เฉลี่ยคืนเป็นไปตาม

ความเหมาะสมและไม่

เกินที่กฎหมายก าหนด

                 -   คณะท างานพิจารณา

จัดสรรก าไรสุทธิ

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนพิจารณา

4. โครงการสหกรณ์พบสมาชิก เพื่อ

แถลงผลการด าเนินงาน และรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิก

1 ครั้ง / ปี           200,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. ด ารงความมัน่คงทางการเงิน 

ด้วยการรักษาอัตราส่วน หนี้สิน : 

ทุน ไมเ่กิน 1.50 เท่า และเพิ่มทุน

ส ารองจากการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีไมน่้อยกว่าร้อยละ 10

1. จัดให้มรีะบบประเมนิความ

เข้มแข็งทางการเงินทั้งโครงสร้าง

ทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน

 ประสิทธิภาพในการท าก าไร 

คุณภาพสินทรัพย์ การป้องกันความ

เสี่ยง และการเจริญเติบโต

มรีะบบการประเมนิที่

ได้มาตรฐาน

          150,000 ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการ   

(จ้างผู้สอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชีได้ประเมนิตามแบบที่ก าหนด

2. ก ากับดูแลอัตราส่วน หนี้สิน : ทุน

 ทุกเดือน

ไมเ่กิน 1.50 เท่า                  -   ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการฯ ได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

โดยหนี้สินต่อทุน ณ 31 ธ.ค.64 อยู่ที่ร้อยละ 1.27

3. จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารอง

เพิ่มขึ้น

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 10                  -   คณะท างานพิจารณา

จัดสรรก าไรสุทธิ

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.มอบหมายให้

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนพิจารณา โดย

จัดสรรทุนส ารองร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ

แผนปฏิบัติงาน ตามแผนกลยุทธ์

ประจ าปี 2564

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ
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วงเงิน 

(บาท)

3. สมาชิกใหมม่จี านวนเพิ่มมากขึ้น

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี

1. จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกเพื่อเพิ่มจ านวนสมาชิกใหม ่โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นข้าราชการ

ใหม ่นักเรียนทหารที่จะจบ

การศึกษาจาก รร.ชุมพลฯ 

รร.สสท.สสท.ทร.  และ  รร.นร. 

รวมทั้งพนักงานราชการสมคัรเป็น

สมาชิกสมทบเพื่อการออม (ปีละ 1 

ครั้ง)

สมาชิกใหมเ่พิ่มขึ้น ปีละ

ไมน่้อยกว่าร้อยละ 1  

และมรีะบบการ

ประเมนิที่ได้มาตรฐาน

            25,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ แต่ในปี 64 มจี านวน

สมาชิกเพิ่มขึ้น 383 คน คิดเป็นร้อยละ 2.49 

จากจ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 63 ซึ่งมจี านวน 

15,333 คน

2. ออกแบบ จัดท า และ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการสมคัร

สมาชิก ผ่านสื่อในลักษณะต่าง ๆ 

เพื่อประชาส้มพ้นธ์อย่างต่อเนื่อง

มรีะบบการประเมนิที่

ได้มาตรฐาน

 - คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

4. รูปแบบการให้บริการทาง

การเงินมคีุณภาพ มคีวาม

หลากหลาย ทันสมยั ตรงต่อความ

ต้องการของสมาชิก

1. มรีะบบการจัดล าดับให้บริการแก่

สมาชิกที่ทันสมยั

สมาชิก             10,000 ฝ่ายจัดการ ได้จัดท าระบบคิว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่

สมาชิกเมือ่ ส.ค.64

5. แสวงหาโอกาสในการลงทุนเพื่อ

เพิ่มช่องทางให้เกิดรายได้ให้แก่

สหกรณ์

1. ลงทุนภายนอกตามที่กฎหมาย

สหกรณ์ก าหนด

ไมน่้อยกว่า 2 โครงการ             50,000 คณะอนุกรรมการการ

ลงทุน

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุน ตามค าสั่ง 

สอ.วด. ที่ 30/2564 ลง 11 ส.ค.64 (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 1)

2.ฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประเภท 6 เดือน จ านวน 100 ล้าน

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.95 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 2)

3.พันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ รุ่น

 10 ปี จ านวน 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 2.20 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
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4.ฝากประจ าชมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยประเภท 3 เดือน จ านวน 100 ล้าน

บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี (สิ่งที่ส่งมา

ด้วย 4)

2. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ไมน่้อยกว่า 1 โครงการ                  -   คณะอนุกรรมการการ

ลงทุน

1.สค.รน.กู้ยืมเงิน จ านวน 200 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ระยเวลา 12 เดือน 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2.สอ.กฝร.กู้ยืเงิน จ านวน 90 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

2. สหกรณ์มรีะบบการบริหาร

จัดการที่มปีระสิทธิภาพตามหลัก

1. สหกรณ์มรีะบบบริหารจัดการ

ที่ทันสมยัมปีระสิทธิภาพภายใต้

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปี

1 ครั้ง             12,000 คณะอนุกรรมการ

นโยบายและแผน

ได้ด าเนินการแล้วเมือ่ ธ.ค.64

ธรรมาภิบาล และมกีารพัฒนา

ระบบที่ทันสมยัเหมาะกับสภาวะ

แวดล้อมตามห้วงเวลา

หลักธรรมาภิบาล 2. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการ

ให้บริการแก่สมาชิก

สมาชิก                  -   คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

1. สอ.วด.มบีริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิ

เอท จ ากัด โดยน.ส.คณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการประจ าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31

 ธ.ค.64 และรายงานผลการตรวจสอบ ให้แก่ 

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.ทราบเป็น

ประจ าทุกเดือน

2. สอ.วด.ม ีน.ส.สุกัญญา  พัชรีกร จากบริษัท 

ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.64 ตามวงรอบ

การตรวจสอบ 4 เดือนครั้ง และจะรายงาน

ความเห็นของผู้สอบบัญชีประจ าปี
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4. ตรวจสอบและปรับปรุงระเบียบ

สหกรณ์ให้มคีวามทันสมยัเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด

2 - 3 ระเบียบ/ปี                  -   คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

มกีารแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ สอ.วด.จ านวน 1 

ฉบับ ได้แก่ ระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยเงินสงเคราห์

พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 และยังมี

ระเบียบอีก 2 ฉบับ ที่ได้เสนอร่างต่อที่ประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.วด.แล้ว อยู่ระหว่าง

รอการพิจารณา ได้แก่ ร่างระเบียบ สอ.วด.ว่า

ด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อ

ร้องเรียนของสมาชิก และร่างระเบียบ สอ.วด.ว่า

ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างาน แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2

5. จัดท าระบบควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยงโดยมี

คณะท างานเฉพาะในการด าเนินการ

และประเมนิผล

ปีละ 2 ครั้ง             10,000 คณะกรรมการด าเนินการ

 (รอคณะกรรมการ

ด าเนินการมอบหมาย)

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ตาม

ค าสั่ง สอ.วด.ที่ 23/2564 ลง 22 ม.ิย.64 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมภายใน (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 1)

2.จัดท าแผนการควบคุมภายใน สอ.วด. และ

ได้รับอนุมตัิแผนดังกล่าวจากคณะกรรมการ

ด าเนินการ สอ.วด. เรียบร้อยเมือ่ 17 ก.ย.64 (สิ่ง

ที่ส่งมาด้วย 2)

3.คณะกรรมการด าเนินการมมีติเห็นชอบให้

คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน เป็นผู้ตรวจ

ประเมนิตามแผนการควบคุมภายใน สอ.วด. 

ประจ าปี 2564
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4.คณะอนุกรรมการควบคุมภายใน ได้ประเมนิ

การรควบคุมภายในของ สอ.วด. ประจ าปี 2564 

ตามแผนควบคุมภายในของ สอ.วด. เรียบร้อยแล้ว

 ได้คะแนน 2.17 (คะแนนเต็ม 3) สรุปได้ว่า มี

การควบคุมภายในที่ดีแต่มขี้อบกพร่องต้อง

ปรับปรุง ซึ่งจะชี้แจงให้กรรมการด าเนินการ 

สอ.วด. ทราบใน 28 ม.ค.65 โดยมรีายละเอียด

สรุปผลการประเมนิตามเอกสารที่แนบ (สิ่งที่ส่ง

มาด้วย 3)

6. การตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบความโปร่งใส 

เป็นไปตามระเบียบ 

และข้อบังคับ

          200,000 ผู้ตรวจสอบกิจการ คุณคณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ได้

เข้าตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือน และ

รายงานให้ที่ประชุมทราบ

7. การตรวจสอบภายในด้าน

กฎหมายป้องกัน และปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูง (ปปง.)

ปีละ 1 ครั้ง           100,000 ผู้ตรวจสอบภายในด้าน 

ปปง.

การตรวจสอบภายในด้าน ปปง. ของปี 2564 จะ

ด าเนินการภายในปี 2565

8. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ดีเด่นประจ าปี

2 รางวัล/ปี             20,000 ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์ให้มคีวาม

เหมาะสมยิ่งขึ้น

2. สหกรณ์มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมยัตอบสนองต่อ

ความต้องการของสมาชิก

1. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพิ่มหมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่และ

ปรับปรุงระบบตอบรับ

อัตโนมตัิ

            30,000 เจ้าหน้าที่ระบบ

สารสนเทศ

อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว
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2.จัดท าระบบการยื่นแบบค าร้องขอ

กู้ Online

ศึกษาและเตรียมการ

โดยคณะท างาน

 - คณะกรรมการด าเนินการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

3. จัดท าระบบประชาสัมพันธ์ ผ่าน

สื่อ Social Networks

ศึกษาและเตรียมการ

จัดท าแอฟพลิเคชั่นไลน์

ของสหกรณ์โดย

คณะท างาน

 - คณะกรรมการด าเนินการ มแีอฟพลิเคชั่นไลน์โดยใช้ชื่อ @wangdermcoop

3. มสีถานที่ปฏิบัติงานที่สร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ท างานของสหกรณ์

1. โครงการปรับปรุงสถานที่และ

ส านักงาน                            

 1.1 จัดหาสถานที่เก็บเอกสารของ

สหกรณ์                              

 1.2 ปรับปรุงช่องให้บริการ

ส านักงาน

ได้สถานที่จัดเก็บ

เอกสารสหกรณ์ใหมใ่นปี

 2564 มเีครื่องมอืใน

การประเมนิการ

ให้บริการ

          200,000 ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการมมีติให้มสีถานที่ตั้งอยู่ที่เดิม

2. ศึกษาเตรียมการจัดหาสถานที่

ส าหรับสร้างส านักงานใหม่

ได้ต าบลที่ตั้งสหกรณ์

ใหมใ่นปี 2564

                 -   คณะกรรมการนโยบาย

และแผน/ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการมมีติให้มสีถานที่ตั้งอยู่ที่เดิม

4. กรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์มคีวามรู้ความสามารถ

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาบุคลากร -จัดอบรมทาง

จริยธรรมเจ้าหน้าที่

1 ครั้ง             50,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ
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2. จัดการอบรมคณะกรรมการฝ่าย

จัดการเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลใน

สหกรณ์

1 ครั้ง             25,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

3. จัดส่งกรรมการ ผู้จัดการ และ

รองผู้จัดการเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรการเงิน การบัญชี และการ

บริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ 

และผู้จัดการสหกรณ์

1 - 3 คน/ปี             50,000 คณะกรรมการ/ฝ่าย

จัดการ

จัดส่งกรรมการและที่ปรึกษา จ านวน 2 คน เข้า

รับการอบรม ได้แก่ พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์  

และ น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์

4. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรเฉพาะทาง

2 - 3 หลักสูตร/ปี           100,000 ฝ่ายจัดการ เข้าอบรมการก ากับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน

ได้แก่ นายธานี  ท้วมสากล และ นายพุทธชาติ  

สาสตร์นอก

5. จัดสัมมนาระหว่างกรรมการ ฝ่าย

จัดการ และผู้แทนสมาชิก (ไม่

เกี่ยวกับการสัมมนาของเจ้าหน้าที่)

2 ครั้ง           500,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

6. จัดให้ม ีJob description และ 

job specification ของบุคลากรทุก

ต าแหน่ง

แล้วเสร็จ                  -   ฝ่ายจัดการ จัดท าเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

5. สหกรณ์มเีครือข่ายและความ

ร่วมมอืกับสหกรณ์และสถาบัน

การเงินอื่น ทั้งในด้านการบริหาร

1. จัดส่งผู้แทนกรรมการด าเนินการ

และ จนท. เข้าร่วมสัมมนาระหว่าง 

8 สหกรณ์ในกองทัพเรือ

1 ครั้ง           150,000 คณะกรรมการ

ด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

จัดการการเงิน และด้านองค์ความรู้ 2. จัดส่งผู้แทนกรรมการด าเนินงาน

และ จนท. เข้าร่วมประชุมสัมมนา

ร่วมกับสันนิบาต และชุมนุมสหกรณ์

ภายนอก

1 ครั้ง             10,000 คณะกรรมการ

ด าเนินการ/ฝ่ายจัดการ

ได้จัดส่ง 1. พล.ร.ต.ไพโรจน์  เฟื่องจันทร์ ประชุม

สันนิบาด 2. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ ประชุม    

 ช.น.ส.ท. 3. พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ 

ประชุม ชสอ.
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3. สมาชิกรักการออมทรัพย์ 

สามารถบริหารจัดการเงินของ

ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

1 สมาชิกมคีวามรู้ความเข้าใจใน

การวางแผน บริหาร จัดการ

การเงินของตนเอง และครอบครัว

ตามแนวเคิดเศรษฐกิจพอเพียง

1. จัดการบรรยายให้ความรู้แก่

สมาชิกเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ

ทางการเงิน

1 ครั้ง           200,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ

สมาชิกในการวางแผน บริหาร 

จัดการการเงินของตนเอง และ

ครอบครัวตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

2 เดือน/ครั้ง             20,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. ส่งเสริมการออมทรัพย์ใน

รูปแบบต่าง ๆ

1. โครงการออมเงินจากเงินกู้ฝากไว้

กับสหกรณ์โดยสมคัรใจ

โครงการน าร่องในปี 64                  -   ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

2. โครงการเงินออมโดยการหัก ณ 

ที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากที่สหกรณ์

ร้อยละ 1 ของจ านวน

สมาชิก

                 -   ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว

3. โครงการรับฝากเงินนอกสถานที่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง             60,000 ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน และจัดหาระบบ

สารสนเทศที่มคีวามทันสมยั สามารถรองรับการ

ท างานของเจ้าหน้าที่ให้มปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

และสามารถให้ข้อมลูแก่ผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน

 โดยบรรจุไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 2565 แล้ว
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4. สมาชิกเข้าใจในหลักการและ

อุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้ง

ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน

1. สมาชิกมสี่วนร่วมในกิจกรรม

หลักของสหกรณ์ในทุกโอกาส

1. จัดท าประชาสัมพันธ์สหกรณ์

อย่างต่อเนื่อง

เดือนละ 1 ครั้ง                  -   ฝ่ายจัดการ ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมลูและกิจกรรม

ต่าง ๆ ต่อสมาชิกเป็นประจ าโดยผ่านช่องทาง ๆ 

website และ facebook ของสหกรณ์

ของสหกรณ์ 2. จัดท าช่องทางรับความคิดเห็น

ของสมาชิก

สมาชิกสามารถแสดง

ความคิดเห็นตาม

ช่องทางต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ได้

                 -   ฝ่ายจัดการ มตีู้รับความคิดเห็นภายในสหกรณ์

5. สมาชิกได้รับประโยชน์และ

พึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ

1. สมาชิกได้รับประโยชน์และพึง

พอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ

1. จัดกิจกรรมอบรมอาชีพเสริมแก่

สมาชิกและครอบครัว

2 ครั้ง             60,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

2. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 1 ครั้ง  ไมเ่กิน 

2,500,000 

จัดสรรจากก าไร

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่าย

จัดการ

พิจารณาให้ทุนบุตรสมาชิกจ านวน 747 คน เป็น

จ านวนเงินทั้งสิ้น 2,337,000 บาท ซึ่งได้โอนเงิน

ให้แก่สมาชิกเมือ่ 15 ต.ค.64

3. เงินสวัสดิการรับขวัญบุตรใหม่ สมาชิกทุกคนที่ขอรับ

เงินสวัสดิการรับชวัญ

บุตรเกิดใหม่

 รายละ 1,000 

จัดสรรก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ อยู่ระหว่างการทบทวน เนื่องจากทุน

สาธารณประโยชน์ในปี 2564 มไีมเ่พียงพอ

4. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์ของ

สมาชิกที่เสียชีวิต

 10,000 - 

50,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จากก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ แก้ไขระเบียบ โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

สงเคราะห์จากเดิมไมเ่กินรายละ 50,000 บาท 

เป็นรายละไมเ่กิน 100,000 บาท

5. เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลใน

ครอบครัวเสียชีวิต

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 2,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จาก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด
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6. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกนอน

รักษาตัวในโรงพยาบาลนานเกินกว่า

 10 วัน

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 1,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด) จัดสรร

จากก าไรสุทธิ

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด

7. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิก

ประสบภัยพิบัติ

สมาชิกที่ยื่นเรื่องขอรับ

เงิน

 3,000 - 10,000 

(ตามระเบียบ

สหกรณ์ก าหนด) 

จัดสรรจากก าไร

ฝ่ายจัดการ ด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด

2. สมาชิกได้รับการช่วยเหลือใน

กรณีรับสภาพหนี้แทนผู้กู้ที่

1. โครงการปรับโครงสร้างหนี้ ด าเนินการโดยต่อเนื่อง  - คณะอนุกรรมการปรับ

โครงสร้างหนี้

-ไตรมาสที่ 1 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 83 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 32,101,993 

บาทเหมาะสม และเป็นธรรม -ไตรมาสที่ 2 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 100 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 38,258,445 

บาท-ไตรมาสที่ 3 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 99 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 38,405,941 

บาท-ไตรมาสที่ 4 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 102 ราย จ านวนหนี้คงเหลือ 39,305,070 

บาท2. โครงการเงินกองทุนช่วยเหลือผู้

ค้ าประกัน

ด าเนินการโดยต่อเนื่อง  4,200,000 

จัดสรรจากก าไร

คณะอนุกรรมการกองทุน

ช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน

-ไตรมาสที่ 1 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 25 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 735,064 บาท

-ไตรมาสที่ 2 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 36 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 872,628 บาท

-ไตรมาสที่ 3 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 36 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 872,628 บาท

-ไตรมาสที่ 4 จ านวนสมาชิกเข้าปรับโครงสร้าง

หนี้ 41 ราย จ านวนเงินที่จ่าย 936,679 บาท
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6. สหกรณ์มบีทบาทในการ

สร้างคุณประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม

1. สหกรณ์มโีครงการเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมสี่วนร่วมใน

1. โครงการช่วยเหลือและบรรเทา

ทุกข์สถานสงเคราะห์คนชรา

อย่างน้อย 1 ครั้ง             30,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

กิจกรรมของชุมชน 2. โครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา 

และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก

นักเรียนยากจน

อย่างน้อย 1 ครั้ง             30,000 ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

3. โครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 1 โครงการ  20,000 จัดสรร

จากก าไรสุทธิ)

ฝ่ายจัดการ ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มี

ข้อจ ากัดในการด าเนินการ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ การด าเนินการ
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เรื่องท่ี 3.5 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
เลขานุการฯ  ตามข้อบั งคับสหกรณ์ออมทรัพย์วั งเดิม  จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 78 (8) ให้อำนาจ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ ฯ ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้
ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วังเดิม จำกดั ว่าด้วย เงินสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2564 
ที่ประชุม มีมตริับทราบการรายงานสถานภาพสมาชิก ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ และการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติม ระเบียบ สอ.วด. จำนวน 1 ฉบับ  
เรื่องที ่3.6   รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
เลขานุการฯ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ได้เลือก บริษัท ทีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท 
จำกัด โดยมี น.ส.คณพิชญ์  นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ สอ.วด. นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินงานในปี 2564 แล้ว 
จึงขอใหช้ี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
น.ส.คณพิชญ์ฯ ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการ  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 โดยสรุปดังนี้ 
     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1. เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 
     2. เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ เป็นไป
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์กำหนดไว้ 
     3. เพ่ือให้ทราบว่าการดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งบังเกิดผลดีต่อการดำเนินงานของสหกรณ ์
     ขอบเขตการตรวจสอบ 
     1. ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
      1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
      1.2 ติดตามประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์เพ่ือให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
      1.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
      1.4 ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์ และ
ประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
     2.  ขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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      2.1 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดตรวจสอบการจัดทำรายการย่อสินทรัพย์และหนี้สิน
ครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและ
รายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
      2.2 ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์
ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
กำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนไว้ 
      2.3 ตรวจสอบการบริหารสินเชื่อ ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้สามารถประเมิน 
ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อ และหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
      2.4 ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่กำหนด
และเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
      2.5 ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ 
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
      กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์  คณะผู้ตรวจสอบกิจการจะเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและแนะนำต่อที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
      2.6 ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่า หนังสือจากส่วนราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแล และจากผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ท่ีแจ้งข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ได้รับพิจารณาแก้ไขแล้ว 
     3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
      3.1  ผลการดำเนินงาน 
       สหกรณ์ฯ มีสมาชิกต้นปี 15,333 คน โดยมีจำนวนสมาชิกสามัญ 15,070 คน สมาชิก
สมทบ 263 คน สิ้นปีมีสมาชิกคงเหลือ 15,412 คน โดยมีสมาชิกสามัญ 15,134 คน สมาชิกสมทบ 278 คน มีสมาชิก
เพ่ิมขึ้นรวม 79 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 9,972,137,587.20 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 
476,189,462.29 บาท ค่าใช้จ่าย 168,346,355.30 บาท มีกำไรสุทธิ 307,843,106.99 บาท 
      3.2 การบริหารทั่วไป 
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       3.2.1 การแบ่งส่วนงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สหกรณ์ฯ มี การ
แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
ตำแหน่งหน้าที ่
       3.2.2 การกำหนดระเบียบต่าง ๆ สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบเพ่ือถือใช้ปฏิบัติใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 
       3.2.3 มาตรฐานการบัญชี ระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ การ
บันทึกบัญชีรวมทั้งบัญชีย่อยต่าง ๆ เรียบร้อยและเป็นปัจจุบันโดยมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนใน
สาระสำคัญและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีความรู้ความสามารถเข้าใจหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
       สหกรณ์ถือปฏิบัติทางบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการบัญชี  การจัดทำงบการเงินเป็ นไปตามรูปแบบที่  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
       ปัจจุบันสหกรณ์ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลครอบคลุม
ทุกระบบ เช่น งานด้านเงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น และลูกหนี้เงินให้กู้ ได้แก่ การจัดทำงบหน้าเรียกเก็บประจำเดือน การออก
ใบเสร็จรับเงิน การจัดทำรายละเอียดยอดคงเหลือ และการจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ เป็นต้น และมีการสำรองข้อมูลไว้ รวมทั้ง
มีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม 
      3.3 ด้านการเงินและการบัญชี 
       ตรวจสอบการจ่ายเงินตามสลิปรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงินสดประจำวัน พบว่าสหกรณ์
เก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่าย สหกรณ์ฯ เกบ็รักษาเงินสดไม่เกินวันละ 50,000 บาท  
       ตรวจสอบเอกสารหลักฐานสลิปรับ – สลิปจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
ถูกต้อง การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารถูกต้องตามที่ควรและเป็นปัจจุบัน 
      3.4 ด้านสินเชื่อ 
       สรุปเงินให้สมาชิกกู้  สหกรณ์มี เงินให้สมาชิกกู้  ณ วันต้นปี  และวันสิ้นปีบัญชี   
31 ธ.ค.64 ตามรายละเอียดดังนี้  

เงินให้สมาชิกกู้ สิ้นปีบัญช ี ต้นปีบัญชี เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
เงินกูฉุ้กเฉิน 11,890,320.00 13,797,724.00 (1,907,404.00) 
เงินกู้สามัญ 8,528,983,054.00 8,393,324,316.00 135,658,738.00 
เงินกู้ – สหกรณ์อื่น 314,610,767.00 236,000,000.00 78,610,767.00 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 773,928.90 884,078.60 (110,149.70) 
รวมเงินใหกู้้ยืม - สุทธ ิ 8,854,710,212.10 8,642,237,961.40 212,472,250.70 
ลูกหนี้อ่ืน  25,654,672.36 22,084,554.36 3,570,118.00 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้อ่ืน 6,574,216.11 5,196,479.11 1,377,737.00 
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ 19,080,456.25 16,888,075.25 2,192,381.00 

รวม 8,873,790,668.35 8,659,126,036.65 214,664,631.70 
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       ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้กู้เงินแก่สมาชิก การจ่ายเงินให้สมาชิกกู้ยืมเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ลูกหนี้แต่ละรายที่กู้เงิน มีหลักฐานการเป็นหนี้และ
การค้ำประกันครบตามที่กำหนดไว้ การส่งเงินชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นไปตามกำหนดในสัญญา 
       ในระหว่างปีตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการให้กู้เงิน การชำระหนี้ การบันทึก
บัญชี ด้านสินเชื่อ การพิสูจน์ยอดลูกหนี้คงเหลือ การคำนวณดอกเบี้ยรับ และความครบถ้วนสมบูรณ์ของคำขอกู้ หนังสือ
สัญญาเงินกู้ และหนังสือค้ำประกัน พร้อมทั้งการลงลายมือชื่อของสมาชิกผู้กู้ และผู้ค้ำประกันรวมทั้งคู่สมรสผู้กู้และผู้ค้ำ
ประกัน ครบถ้วนตามที่ควร 
      3.5 ด้านเงินรับฝาก 
       ในระหว่างปีได้สุ่มตรวจสอบการบันทึกบัญชี การรับฝากเงินทุกประเภท ตรวจสอบการ
รับเงิน - ถอนเงิน รวมทั้งการเปิด - ถอนปิดบัญชีเงินฝาก การลงลายมือชื่อการฝากเงิน - ถอนเงิน การเปรียบเทียบยอดเงิน
รับฝากระหว่างหน่วยกับฝ่ายบัญชี การคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึงการบันทึกบัญชีไปยังสมุดรายวันต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ถูกต้องตามที่ควร สรุปเงินรับฝาก สหกรณ์มีเงินรับฝาก ณ วันต้นปี และวันสิ้นปี 2564 ดังนี้ 

เงนิรับฝาก สิ้นปีบัญช ี ต้นปีบัญชี เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
เงินรับฝากออมทรัพย-์สมาชิกสามัญ 5,375,022,850.83 5,357,965,432.72 17,057,418.11 
เงินรับฝากออมทรัพย์-สมาชิกสมทบ 9,454,261.04 8,336,338.14 1,117,922.90 

รวม 5,384,477,111.87 5,366,301,770.86 18,175,341.01 

      3.6 ด้านเงินลงทุน 
       สหกรณ์นำเงนิไปลงทุนภายนอก ดังนี้     

รายการ สิ้นปีบัญช ี ต้นปีบัญชี เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
เงินลงทุนระยะสั้น 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
   - ตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จำกัด 

 
 
 

0.00 

 
 
 

25,000,000.00 

 
 
 

(25,000,000.00) 
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนทีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด 
   - พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ กระทรวง    การคลัง 
รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ ป ี2564 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 
   - หุน้ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
   - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด  
   - หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด 
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้น – ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไทยไอซีท ีจำกัด 

 
 
 

200,000,000.00 
 

2,884,000.00 
7,294,000.00 

 
10,000.00 

 
(10,000.00) 

 
 
 

0.00 
 

2,884,000.00 
7,294,000.00 

 
10,000.00 

 
(10,000.00) 

 
 
 

200,000,000.00 
 

0.00 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวม 210,178,000.00 35,178,000.00 175,000,000.00 
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       สหกรณ์ฯ นำเงินไปลงทุนในหุ้นทุนและพันธบัตร เงินลงทุนดังกล่าวอยู่ในกรอบของ
พระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 (มาตรา 62) 
       ระหว่างปีสุ่มตรวจสอบเงินลงทุน โดยการนับใบหุ้น ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว 
มีหลักฐานให้ตรวจสอบถูกต้อง ตรงกับทะเบียนคุม บันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน 
      3.7 ด้านทุนเรือนหุ้น 
       สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น ณ ต้นปีจำนวน 3,550,706,220.00 บาท และมีทุนเรือนหุ้น ณ 
สิ้นปี จำนวน 3,734,413,530.00 บาท เพ่ิมจากปีก่อน จำนวน 183,707,310.00 บาท 
       การชำระค่าหุ้น และจ่ายคืนค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  
สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก มีการอนุมัติโดยคณะกรรมการ การบันทึกบัญชีทุนเรือนหุ้น การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทที่
เกี่ยวข้องถูกต้องตามที่ควร 
      3.8 ด้านทุนสำรองและทุนสะสมฯ 
       ตรวจการบันทึกบัญชีการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2563 การบันทึกบัญชีถูกต้อง และใน
ระหว่างปี สุ่มตรวจสอบการใช้ทุนสะสมต่าง ๆ การจ่ายเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และระเบียบแห่งทุนนั้น ๆ ตามที่สหกรณ์กำหนด การบันทึกบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
      3.9 ด้านรายจ่ายของสหกรณ์ 
       รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ ได้จ่ายไปในกิจการของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและ
ประมาณการเป็นไปตามระเบียบการจ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบและมติที่ประชุม การบันทึก
บัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
      3.10 ด้านอ่ืน ๆ 
       คณะกรรมการได้แต่งตั้งให้กรรมการเป็นคณะอนุกรรมการหลายชุด และแต่งตั้งให้
ข้าราชการเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติงานช่วยเหลือสมาชิกให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วให้กับสมาชิก มีการ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ เพ่ือให้สมาชิกได้รับบริการเพ่ิมขึ้น มีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ส่งใบตรวจสอบการถือหุ้นและจำนวนเงินกู้คงเหลือ เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบและยืนยันยอด  
เป็นต้น 
       ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ เข้าตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มติของ
คณะกรรมการดำเนินการขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์หรือไม่ และเอกสารทางการเงินของสหกรณ์ ได้เข้าตรวจสอบเป็น
ประจำทุกเดือน และได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการได้ทราบเป็นประจำ รวมทั้งได้ร่วมแสดงความเห็นในการประชุมคณะกรรมการ ข้าพเจ้าได้พิจารณาแล้วเห็น
วา่คณะกรรมการดำเนินการได้มีนโยบายแก้ปัญหาต่าง ๆ ของสหกรณ์ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ยึดถือความมั่นคงของ
สหกรณ์เป็นหลัก โดยให้สหกรณ์ได้รับผลประโยชน์สูงสุด และเพ่ือให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนสูงสุดเช่นกัน 
     การวิเคราะห์งบการเงิน 
     1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  
      1.1 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ได้ 1.19 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 36 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



      
      1.2 อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย์ ได้ 0.05 
      1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ได้ร้อยละ 3.97 
      1.4 อัตราการเติบโตของหนี้สิน ได้ร้อยละ 0.04 
      1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ได้ร้อยละ 6.88  
     2. คุณภาพของสินทรัพย์ 
      2.1 อัตราการหมุนของสินทรัพย์ ได้ 0.05 
      2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ได้ร้อยละ 3.12 
      2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ได้ร้อยละ 2.00 
     3. ขีดความสามารถในการบริหารงาน 
      3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ ได้ร้อยละ 10.89 
     4. การทำกำไร 
      4.1 กำไรต่อสมาชิก ได้ 19,974.25 บาท  
      4.2 เงินออมต่อสมาชิก ได้ 591,674.71 บาท  
      4.3 หนี้สินต่อสมาชิก ได้ 554,170.35 บาท  
      4.4 อัตราคา่ใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ได้ร้อยละ 6.31 
      4.5 อัตราการเติบโตของทุนสำรอง ได้ร้อยละ 7.60  
      4.6 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน ได้ร้อยละ (3.66) 
      4.6 อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ ได้ร้อยละ (12.44) 
      4.7 อัตรากำไรสุทธิ ได้ร้อยละ 65.04 
     5. สภาพคล่อง 
      อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ได้ 0.38 เท่า 
     6. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นต่องบการเงนิ 
      ทุนดำเนินงานของสหกรณ์มาจาก 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ การระดมเงินฝากจากสมาชิก และการ
ระดมหุ้นจากสมาชิก ในส่วนของการระดมหุ้นนั้นย่อมมีความมั่นคงพอสมควร แต่การรับฝากจากสมาชิก มีความอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะดอกเบี้ยภายนอกค่อนข้างมาก และในปีนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย
สหกรณ์ และประสบภาวะของโรคระบาดโควิด – 19 ต่อเนื่องเข้าปีที่ 2 อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในด้านการบริหารงาน
บ้าง อย่างไรก็ดีสหกรณ์ต้องมีความระมัดระวังในการดำเนินนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ย การสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นแก่
สมาชิก การจัดให้มีสวัสดิการแก่สมาชิก ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิกในเรื่องอุดมการณ์ของสหกรณ์ทั้งนี้เมื่อ
สหกรณม์ีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนแล้ว ปัจจัยภายนอกก็ไม่อาจทำให้สหกรณ์ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับธุรกิจประเภทอ่ืน  
ทีป่ระชุม มีมตริับทราบผลการตรวจสอบกิจการตามทีผู่้ตรวจสอบกิจการรายงาน 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
เรื่องที่ 4.1 งบการเงิน  ประจำปี 2564 
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เลขานุการฯ นายทะเบียนสหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร จากบริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธ.ค.64  เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 
นายวันชัยฯ ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2564 แทนผู้สอบบัญชี เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ โดยงบการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 ประกอบด้วย สินทรัพย์ 9,972,137,587.20 บาท หนี้สิน 5,409,454,926.36 บาท และทุนของสหกรณ์ 
4,562,682,660.84 บาท  
  งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 ประกอบด้วย รายได้ 476,189,462.29 บาท ค่าใช้จ่าย 
168,346,355.30 บาท กำไรสุทธิ 307,843,106.99 บาท 
  งบกระแสเงินสด ได้แก่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 96,834,348.14 บาท  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (175,386,871.98) บาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (115,324,739.99) 
บาท สรุปมีเงินสดสุทธิลดลง จำนวน (193,877,263.83) บาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นปีจำนวน 1,074,424,850.95 
บาท ทำให้มีเงินสด ณ วันสิ้นปี จำนวน 880,547,587.12 บาท 
ที่ประชุม มีมติอนุมัต ิงบการเงนิ ประจำปี 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน 

เรื่องท่ี 4.2 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 
เลขานุการฯ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 

ลำดับ รายการ ปี 2564 
บาท % 

 กำไรสุทธิ 307,843,106.9
9 

100.0
0 

1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 30,784,310.70 10.00 
2 เป็นคา่บำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่

ไมเ่กิน 
สามหมื่นบาท 

30,000.00 0.01 

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วในอัตราร้อยละ 6 216,045,479.0
0 

70.18 

4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อย
ละ 9.25 

40,459,862.00 13.15 

5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 7,988,000.00 2.59 
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 
100,000.00 0.03 

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 12,335,455.29 4.01 
8 เป็นทุนเพื่อขยายกิจการ 100,000.00 0.03 
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 หากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามท่ีเสนอข้างต้นจะมีผล ดังนี้ 
1. กลับคืนและเป็นผลประโยชน์ของสมาชิก                   97.40 % เป็นเงิน    299,825,106.99 บาท 
 (เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสำรอง 
 ทุนรักษาระดับอัตราปันผล เป็นทุนเพื่อขยายกิจการ)  
2. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที ่   2.59 %  เป็นเงิน    7,988,000.00 บาท 
3. บำรุงสันนิบาตสหกรณ์    0.01 % เป็นเงิน        30,000.00 บาท 
  รวมการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี                           100.00 % เป็นเงิน  307,843,106.99 บาท 
ที่ประชุม  มีมติอนุมตัิจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามที่เสนอ 

เรื่องที่ 4.3  ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565 
เลขานุการฯ  แผนงานประจำปี 2565 มีดังนี้ 
   1. รับสมาชิกเพ่ิม        400 ราย 
   2. ทุนเรือนหุ้น              240,000,000.00 บาท 
   3. จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก           1,200,000,000.00 บาท 
   4. รับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก            180,000,000.00  บาท 
   5. สนับสนุนกิจกรรม และสาธารณกุศลต่าง ๆ 12,000,000.00 บาท   

ประมาณการรายรับ ประจำปี 2565 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยรับ 
 
 
2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
3.รายได้อื่น 

467,500,000.00 
 
 

50,000.00 
2,710,000.00 

472,706,923.79 
 
 

38,300.00 
3,263,265.34 

481,960,000.00 
 
 

40,000.00 
1,624,000.00 

-เงินให้กู้สมาชิก และสหกรณ์อื่น 
-ฝากธนาคาร ช.น.ส.ท. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
พันธบัตร 
-รับจากสมาชิกใหม่ 
-ผลตอบแทนหุ้น ชสอ.และ ช.น.ส.ท. 
-รางวัลสลากออมสิน 
-ค่าธรรมเนียมชำระหน้ีก่อนกำหนด 
-อื่น ๆ 

รวม 470,260,000.00 476,189,462.29 483,624,000.00  
 

ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2565 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยจ่าย 
2.บำเหน็จเจ้าหน้าท่ี
และเงินชดเชย 
3.ค่าเสือ่มราคาเครื่องใช้
สำนักงานและค่าตัดจ่าย 
 

150,300,000.00 
1,500,000.00 

 
950,000.00 

 
 

146,353,189.33 
895,080.00 

 
816,749.72 

 

148,000,000.00 
1,600,000.00 

 
950,000.00 

 

-เพื่อจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากฯ 
-เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าท่ีฯ 
ตามระเบียบ 
-เพื่อเป็นค่าเสื่อมราคาตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีสหกรณ์ 
พ.ศ.2542 
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รายการ ปี 2564 ปี 2565 หมายเหตุ 

ประมาณการ จริง ประมาณการ 
4.หน้ีสงสัยจะสูญและ 
หน้ีสูญ 
 
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าท่ี 
6.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี 
7.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
8.งบสำรอง 

3,000,000.00 
 

 
8,673,000.00 

 
750,000.00 

 
10,189,000.00 
1,000,000.00 

1,267,587.30 
 

 
8,097,827.55 

 
292,756.15 

 
9,623,665.25 

999,500 

3,000,000.00 
 
 

9,255,000.00 
 

650,000.00 
 

10,812,680.00 
1,000,000.00 

-เผื่อหน้ีสูญตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544      
-จากงบประมาณปี 2565 ท่ีขออนุมัติไว้ 
 
 
 

รวม 176,362,000.00 176,168,673.65 175,267,680.00  

ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย                                308,356,320.00 
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ขอตั้งงบประมาณ

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2565

1.หมวดค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับเจา้หน้าที่ 

1.1  เงินเดือน                              7,270,000.00 6,980,290.00 289,710.00 7,694,000.00 -เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.วด.20 คน

1.2  เงินเพิ่มค่าครองชีพ 378,000.00 352,903.00 25,097.00 396,000.00 -เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ สอ.วด.

1.3  ค่าล่วงเวลา                            180,000.00 178,578.55 1,421.45 400,000.00 -เจ้าหน้าที่ 20 คน ข้าราชการ 5 คน 

1.4  ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00 54,753.75 65,246.25 120,000.00 -เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

1.5  ค่าเล่าเรียนบุตร 40,000.00 19,228.25 20,771.75 40,000.00 -เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2556

1.6  เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม 180,000.00 114,626.00 65,374.00 180,000.00 -เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533

1.7  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00 4,800.00 200.00 5,000.00 -เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

1.8  ค่าเครื่องแบบ 200,000.00 200,000.00 0.00 120,000.00 -ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 20 คน

1.9  ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 300,000.00 192,648.00 107,352.00 300,000.00 -เพื่อร่วมสัมมนา 8 สหกรณ์ใน ทร.150,000

-จัดอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 50,000

-เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 100,000 บาท

รวม 8,673,000.00 8,097,827.55 575,172.45 9,255,000.00

2.ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่

2.1  ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 30,000.00 4,854.00 25,146.00 30,000.00 -เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน

2.2  ค่าโทรศัพท์ 20,000.00 15,646.00 4,354.00 20,000.00 -ค่าโทรศัพท์ TOT,และ และค่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ าส านักงาน 

2.3  ค่าบริการรายปี      500,000.00 272,256.15 227,743.85 500,000.00 -ค่าบริการดูแลระบบสหกรณ์ฯ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

-ค่าโดเมนอินเตอร์เน็ต

-ค่า line@

2.4  ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านักงาน 200,000.00 0.00 200,000.00 100,000.00 -ค่าปรับปรุงตกแต่งส านักงาน 100,000 บาท

รวม 750,000.00 292,756.15 457,243.85 650,000.00

ประมาณการรายจา่ย ปี 2565

รายการ ปี 2564
เหตุผลและความจ าเป็น

สหกรณ
์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 41 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



 

 

ขอตั้งงบประมาณ

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2565

3.ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

3.1 ค่าตอบแทน (ที่ปรึกษา) 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 ที่ปรึกษา 13 คน ๆ ละ 150,000 บาท            

3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  3,060,000.00 3,033,190.00 26,810.00 3,000,000.00 -ค่าสถานที่,ค่าอาหาร,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ

-จับฉลากของขวัญในวันประชุมใหญ่

-ของขวัญแก่สมาชิกทุกท่าน

-ค่าใช้จ่ายในการประชุมย่อยผู้แทนสมาชิก

-ค่าจัดท ารายงานประชุมใหญ่

3.3 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 640,800.00 -ข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 8 คน (53,400x12)

3.4 ค่าเบี้ยประชุม 1,260,000.00 -เพื่อจ่ายแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการติดต่องานและร่วมประชุม

3.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ 1,800,000.00 1,543,303.00 256,697.00 175,000.00 -ค่าพาหนะ 

-อื่นๆ 

3.6 ค่าเช่าที่พัก 180,000.00 2,800.00 177,200.00 50,000.00 -ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ อบรมสัมมนา

3.7 ค่ารับรอง 340,000.00 152,680.00 187,320.00 300,000.00 -เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มแก่กรรมการด าเนินการ,

  ที่ปรึกษา,ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้มาติดต่อประสานงาน

  ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบบัญชี

  และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.8 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 320,000.00 240,576.89 79,423.11 320,000.00 -ซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์และจัดท าคู่มอืระบบบัญชีและระบบสารสนเทศ

3.9 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 80,000.00 68,765.70 11,234.30 80,000.00

3.10 ค่าไปรษณียากร 40,000.00 26,085.78 13,914.22 40,000.00

3.11 ค่าจัดท าเอกสารประชุม 100,000.00 69,669.73 30,330.27 100,000.00 -ค่าถ่ายเอกสารตามมเิตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและค่าจัดท าเอกสารประชุม

3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600.00 44,940.00 660.00 45,600.00 -ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญาเช่าถึง สิงหาคม 2566

3.13 ค่าสอบบัญชี 130,000.00 130,000.00 0.00 150,000.00 -ค่าจ้างผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2564
เหตุผลและความจ าเป็น

สหกรณ
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ขอตั้งงบประมาณ

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2565

3.14 ค่าตรวจสอบกิจการ 128,400.00 128,400.00 0.00 161,280.00 -ค่าจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ

3.15 ค่าตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย 100,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 -ค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย (ปปง.)

3.16 ค่าท าความสะอาด 165,000.00 163,620.00 1,380.00 171,000.00 -เพื่อเป็นค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน

3.17 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 300,000.00 533,032.00 -233,032.00 600,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายด าเนินคดี

3.18 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 630,000.00 20,800.00       609,200.00 600,000.00 -ค่าใช่จ่ายในการสัมมนาสมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ 

-กรรมการ ผู้จัดการและรองผู้จัดการ เข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา 

3.19 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 324,000.00 -เพื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่

3.20 ค่าใช้จ่ายในการแจกทุนการศึกษา 70,000.00 -               70,000.00 70,000.00 -เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในวันแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

3.21 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 240,000.00 230,341.15      9,658.85 240,000.00 -ค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อประสานงานแก่ กรรมการ,ที่ปรึกษา,เจ้าหน้าที่ 

3.22 ค่าใช้จ่ายครบรอบวันก่อตั้ง สอ.วด. 100,000.00 94,367.00       5,633.00 120,000.00 -เป็นค่าใช่จ่ายจัดงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบของ สอ.วด.

3.23 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 9,278.00 722.00 15,000.00 - เพื่อซื้อสิ่งของลักษณะคงทนถาวร  แต่มรีาคาต่อหน่วยไมม่ากนัก

3.24 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 40,000.00 10,000.00 50,000.00 -ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายในการโอนเงินผ่านระบบ ttb click

3.25 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 350,000.00 250,816.00 99,184.00 250,000.00 - ค่าจัดเลี้ยงปีใหม ่

- ค่าพวงหรีด,ค่าดอกไม,้ค่าของเยี่ยมไข้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโควิด19 

- อื่นๆ

3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ 891,000.00

รวม 10,189,000.00 9,623,665.25 1,456,334.75 10,812,680.00

4.งบลงทุน     

4.1 เครื่องใช้ส านักงาน 700,000.00 337,427.00 362,573.00 600,000.00      - ซื้อทดแทนเครื่องใช้ส านักงานเดิมที่มอีายุการใช้งานมานาน และเสื่อมสภาพ

  จากการใช้งานซึ่งอาจเกิดปัญหาในการให้บริการข้อมลูของสหกรณ์ในภาพรวม

4.2 ระบบงานสหกรณ์ 4,500,000.00    - ระบบปฏิบัติการ สอ.วด.

รวม 700,000.00 337,427.00 362,573.00 5,100,000.00
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ขอตั้งงบประมาณ

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2565

5.งบส ารอง                               1,000,000.00 999,500.00 500.00 1,000,000.00

รวม 1,000,000.00 999,500.00 500.00 1,000,000.00

รวมทั้งสิ้น 21,312,000.00 19,351,175.95 2,851,824.05 26,817,680.00

หมายเหตุ

(1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิแล้ว  หากหมวดใดมคีวามจ าเป็นและขอตั้งงบประมาณไว้ไมพ่อให้ถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ต้องไมเ่กิน

     ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิไว้

(2) กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม ่ขออนุมตัิใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 20 % ของงบประมาณรายจ่ายประเภทนั้นๆ 

(3) การจ่ายค่าล่วงเวลา ข้อ 1.3 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายของกรมแรงงาน โดยให้พิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสม

(4) ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ข้อ 3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ ขออนุมตัิจาก

       ข้อ 2.4 ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านักงาน 200,000.00      

       ข้อ 3.18 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 591,000.00      

       ข้อ 3.15 ค่าตรวจสอบภายในด้านกฎหมาย 100,000.00      

891,000.00      
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สมาขิก (น.อ.ดำรงฤทธิ์  ยนนาวา สังกัด พธ.ทร.) 
   1. สหกรณ์เคยลงทุนเกี่ยวกับโปรแกรมสหกรณ์ ไว้น่าประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณ 
ที่ ใช้ประมาณที่ ใช้ประมาณ 4 ล้านบาทเศษ แต่ในปีนี้มีการตั้ งงบประมาณเกี่ยวกับโปรแกรมเพ่ิมขึ้นอีกจำนวน  
4.5 ล้านบาท ซึ่งหากระบบโปรแกรมเดิมยังคงใช้ได้อยู่ ก็เห็นควรให้มีการทบทวนใหม่ ซึ่งใน ทร.เอง ยังคงมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่จะสามารถช่วยเหลือสหกรณ์ได้หลายท่าน 
   2. ปันผลและเฉลี่ยคืนในปีนี้มีจำนวนลดลง ซึ่งทำให้สมาชิกหลายท่านวางแผนการใช้เงิน
ผิดพลาด ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการฯ คงจะมีการวางแผนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายต่อไป  
ประธานฯ  ในปี 2564 ได้ประมาณการรายได้ลดลง รวมถึงประมาณการรายจ่ายลดลง เพราะด้วยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
สอ.วด.มีใช้นโยบายประหยัด ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ รวมถึงการลงทุนในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันทำได้ด้วย
ความยาก แต่ยังคงมีการลงทุนภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด ถึงแม้ผลตอบแทนอาจไม่สูงมาก รวมถึงการให้สหกรณ์อ่ืน
กูย้ืมเงิน 
   สำหรับระบบสารสนเทศ เนื่องจากระบบไม่สามารถดำเนินการรายการสำคัญได้ เช่น การจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิก และการคำนวณเงินปันผลและเฉลี่ยคืน รวมถึงไม่สามารถรองรับข้อมูลที่จะนำเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมการในเรื่องโปรแกรมสหกรณ์ 
ที่ประชุม  มีมติดังนี้ 
   1. อนุมตัิประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565 ตามข้างต้น 
   2. รับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิกเกี่ยวกับการประมาณการจัดซื้อระบบปฏิบัติการจำนวน 
4.5 ล้านบาท 
เรื่องที่ 4.4  การโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคนื ค้างจ่ายเป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง  
เลขานุการฯ  การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย เป็นเวลานานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง 
   ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่  กษ.0406/ว.025758 ลงวันที่  25 ส.ค.40  
เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณี เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานข้อ 3 ความว่า “เงินปันผลและ 
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียด ว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ทำให้
สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิก
ทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนใน
ประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะ 
โอนเงินดังกล่าว เข้าเป็นเงินสำรองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนคา้งจ่ายจำนวนดังกล่าวในบัญชีเงิน
สำรอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 
   ในปี 2559 มีเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ซึ่งไม่มีผู้มาติดต่อขอรับเงิน จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 
ปันผลจำนวน 1,236 บาท ซึ่งทาง สอ.วด.จะติดประกาศรายชื่อให้สมาชิกทราบที่สำนักงาน สอ.วด. และทาง website 
http://www.wangdermcoop.com  Line@  และ Facebook สอ.วด. ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดย
สมาชิกขอรับเงินได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว สอ.วด.จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะโอน
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนดังกล่าวเข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด.ต่อไป 
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เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ค้างนานเกิน 5 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ที ่ เลขสมาชิก ยศ-ชื่อ-สกุล เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน รวม 
1 5588 จ.ต.ธวัชชัย  ศรัทธาบุญ 1,236 0.00 1,236.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,236.00 

ที่ประชุม  อนุมัติให้โอนเงินปันผลค้างนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด. 

เรื่องที ่4.5  กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 
เลขานุการฯ  ตามข้อบังคับ สอ.วด. ข้อ 17 กำหนดว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์  การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันของสหกรณ์  พ.ศ.2561 สหกรณ์ ออมทรัพย์ สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์  
ได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง ซ่ึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สอ.วด. มีทุนเรือนหุ้น 3,734,413,530 
บาท และทุนสำรอง  498,263,896.51 บาท รวมเป็นเงิน 4,232,677,426.51 บาท สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ยืมต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้ไม่เกิน 6,349,016,139.77 บาท (หกพันสามร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)  
   โดยในปี  2564 ที่ ประชุ มใหญ่ ได้ กำหนดวงเงินกู้ ยื มไว้ ไม่ เกิ น  300 ,000 ,000 บาท  
(สามร้อยล้านบาทถ้วน) สำหรับปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์
ไว้เป็นวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีทีผ่่านมา เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  
ที่ประชุม มีมติอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 เป็นจำนวน 300,000,000 บาท 

เรื่องที่ 4.6  การลงทุนของสหกรณ ์ประจำปี 2565 
เลขานุการฯ 4.6.1 นโยบายการฝากและการลงทุนประจำปี 2565 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ ์และเป็นไปภายใต้กรอบที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ จึงกำหนดนโยบายการฝากและลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 
2565 เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาเป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท ดังนี้ 
 1. ฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563  
 2. เงินลงทนุในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุน
ในตราสารทุน  
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 4.6.2 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 (7) 
ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศกำหนดการนำ
เงินของสหกรณฝ์ากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ไว้ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ 
 ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
         (1 )บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
         (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
         (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
         (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต 
ฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
         (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายในโครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
         (6)  หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 
         (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

ฯลฯ 
 อนึ่ง  ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สอ.วด. มีทุนสำรองจำนวน 498,263,896.51 บาท 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.วด. นำเงินไปฝาก
หรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) ได้ รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์   
ที่ประชุม มีมติอนุมัติแผนการลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 จำนวน 1,000 ล้าน
บาท และอนุมัติให้นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ โดยไม่เกินทุนสำรอง จำนวน 498,263,896.51 บาท 
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เรื่องที่ 4.7 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
เลขานุการฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 25 กำหนดว่าการตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณ์นัน้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใหก้รมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ก็ได ้ซึ่งหากที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต่อไป  
   ในปี 2565 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 4 ราย ดังนี้ 

 
ที ่

 
ชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเขา้ตรวจสอบ 

1 นางวรกร แช่มเมืองปัก 
(ผู้สอบบัญชีหลัก) 

นางสุชาดา  รอดจันทร์
ทอง 

(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 
 

บริษัท วรกรและ
สุชาดา  

สอบบัญชี จำกัด 

130,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อได้
แสดงความเห็นต่องบ

การเงินและส่งมอบรายงาน
ของผู้สอบบัญชีพร้อมงบ

การเงินให้สหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว 

ด้วยตนเองและ/หรือ
ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
และเข้าร่วมประชุมรวม 6 

ครั้ง ประกอบด้วยเข้า
ตรวจสอบรายไตรมาส เข้า
ตรวจสอบประจำปี เข้าร่วม
ประชุมรับรองงบการเงิน 
และเข้าร่วมประชุมใหญ่

ประจำปี โดยเข้าตรวจสอบ
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน
ทำการและมผีู้ช่วยผู้สอบ

บัญชี  
5-7 คน 

2 นายพงศ์คณิต คุณัม
พรานนท์  

(ผู้สอบบัญชีหลัก)  
นายชูศักดิ์  ช่วยชู 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

 
 

บริษัท มนตรีสอบ
บัญชี 

และกฎหมาย จำกัด 

130,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อมีการ
ประชุมรับรองงบการเงิน

เรียบร้อยแล้ว 

ด้วยตนเองและ/หรือ
ทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะ
เข้าตรวจสอบและเข้าร่วม
ประชุมรวมไม่น้อยกว่า 6 
ครั้ง ประกอบด้วยเข้า

ตรวจสอบรายไตรมาส เข้า
ตรวจสอบประจำปี เข้าร่วม
ประชุมรับรองงบการเงิน  
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ที ่

 
ชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเขา้ตรวจสอบ 

    และเข้าร่วมประชุมใหญ่
ประจำปี โดยเข้าตรวจสอบ
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2-3 วัน 
ทำการ โดยมีผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชีครั้งละ 5-7 คน 

3 นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
(ผู้สอบบัญชีหลัก)  

นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

บริษัท สำนักบัญชี
ทองเอก จำกัด 

130,000 บาท 
รับค่าบริการเมื่องานเสร็จ 

ด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และมอบหมายผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ
ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 
โดยมีจำนวนผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชีไม่น้อยกว่า  
4 คน 

 
4 นายราชิต  ไชยรัตน์

(ผู้สอบบัญชีหลัก)  
นายเอกชัย  เตียววงค์ไทย
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชีและ
กฎหมาย จำกัด 

150,000 บาท 
เบิกจ่ายครั้งเดียว เมื่อ

สหกรณ์ได้รับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 
แล้ว ภายใน 3 วันทำการ 

ด้วยตนเองและ/หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ปีละ 5 

ครั้ง (รวมการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการและ
ประชุมใหญ่) โดยเฉพาะใน
การตรวจสอบบัญชีระหว่าง

ปีและสิ้นปีแต่ละครั้งใช้
เวลาประมาณครั้งละ  

3-5 วันทำการ 

เลขานุการฯ  ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. ในวาระการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 28 ม.ค.65 ได้
พิจารณาจากคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และคำนึงถึงประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับสูงสุด จึงเห็น
ควรเลือก นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีหลัก และ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง จากบริษัท 
สำนักบัญชีทองเอก จำกัด โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 130,000 บาท  

ที่ประชุม  มีมติเลือก นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีหลัก และ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร เป็น
ผู้สอบบัญชีสำรอง จากบริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด โดยเสนอคา่ตอบแทนปีละ 130,000 บาท 
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เรื่องที่ 4.8 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 
เลขานุการฯ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 กำหนด “ให้
สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึง่ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือดำเนินการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ แล้วทำรายงานเสนอตอ่ที่ประชุมใหญ”่ จำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วิธกีารรับสมัคร และการขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณก์ำหนดโดยอาจกำหนดให้แตกต่างกันตามขนาดและประเภทของสหกรณ์ได้ 
 ในปี 2565 มีผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ สอ.วด. จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

 
ที ่

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเข้าตรวจสอบ 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ 

1 บริษัท ทีเค แอคเค้า 
แอนด ์แอสโซซิเอท 
จำกัด  
 

161,280 บาท 
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน ๆ 

ละ  
13,440 บาท 

ด้วยตนเองและ/หรือ
มอบหมายให้ผู้ช่วยที่มี

คุณสมบัติตามที่ 
นายทะเบียนกำหนดอย่าง

น้อย 
ปีละ 12 ครั้ง หรือเดือนละ 1 
ครั้ง ครั้งละประมาณ 1-2 วัน

ทำการ 
พร้อมทีมงาน 2-4 คน 

 

น.ส.คณพิชญ์  นาคคง  
(ผู้ตรวจสอบกิจการหลัก) 

น.ส.เกสร  สงศรี 
(ผู้ตรวจสอบกิจการ

สำรอง) 

2 บริษัท วรกรและ
สุชาดาสอบบัญชี 
จำกัด 

150,000 บาท 
เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อ
เสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบกิจการประจำปี
เรียบร้อยแล้ว 

 

ด้วยตนเองและทีมงาน 
ทุกเดือน ๆ ละ 2-4 วันทำ

การ 
โดยผู้ตรวจสอบกิจการ และ/
หรือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ

ครั้งละ 
4-6 คน 

นางวรกร  แช่มเมืองปัก 

เลขานุการฯ  ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด. ในวาระการประชุมครั้งที่  2/2565 เมื่อ 28 ม.ค.65  
ได้พิจารณาคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ ข้อบังคับ สอ.วด. และคำนึงถึง
ประโยชน์ที่สหกรณ์จะได้รับสูงสุด จึงเห็นควรเลือก บริษัท วรกรและสุชาดา สอบบัญชี จำกัด โดยมี นางวรกร แช่มเมืองปัก 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหลัก โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท และ บริษัท ทีเคแอคเคา แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด  
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โดยมี น.ส.คณพิชญ์ นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองลำดับที่ 1 และ น.ส.เกสร  สงศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง
ลำดับที่ 2 เสนอค่าตอบแทนปีละ 161,280 บาท 
ที่ประชุม  มีมติ เลือก บริษัท วรกรและสุชาดา สอบบัญชี  จำกัด โดยมี  นางวรกร แช่มเมืองปัก  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหลัก โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท และ บริษัท ทีเคแอคเค้า แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด 
โดยมี น.ส.คณพิชญ์ นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองลำดับที่ 1 และ น.ส.เกสร  สงศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง
ลำดับที่ 2 เสนอค่าตอบแทนปีละ 161,280 บาท 

เรื่องที่ 4.9  เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

เลขานุการฯ  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก” 
   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 
   1. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท ์ วาระการดำรงตำแหน่ง  วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   2. พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที ่1 ปีที่ 1 
   3. พล.ร.ท.ชัยณรงค ์ บุณยรัตกลิน วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   4. พล.ร.ท.สุนทร  คำคล้าย  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2 ปีที่ 1 
   5. พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   6. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   7. พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   8. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   9. พล.ร.ต.ปฐมพจน์ แกน่จันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   10. พล.ร.ต.ประสงค ์ สังข์ทอง  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 2 
   11. พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที ่1 ปีที่ 2 
   12. พล.ร.ต.พิชญ ์  สัตยมานะ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที ่1 ปีที่ 2 
   13. พล.ร.ต.ยงยุทธ สุนธนนท ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   14. พล.ร.ต.ธันยกร เสนาลักษณ ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   15. พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1 ปีที่ 1 
   ในปี 2564 มีคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 7 ท่าน และลาออก 
จำนวน 7 ท่าน รวม 14 ท่าน ดังนี้ 
   1. พล.ร.ท.วาสเทพ แพทยานนท์  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
   2. พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร   (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   3. พล.ร.ท.ชัยณรงค ์ บุณยรัตกลิน  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   4. พล.ร.ท.สุนทร  คำคล้าย   (ลาออกระหว่างวาระที่ 2) 
   5. พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท ์  (ครบวาระที่ 1) 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 51 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



    
6. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์  (ครบวาระที่ 1)   

 7. พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์  (ครบวาระที่ 1)  
   8. พล.ร.ต.ปฐมพจน์ แก่นจันทร์  (ครบวาระที่ 1) 
   9. พล.ร.ต.ประสงค ์ สังข์ทอง   (ครบวาระที ่1) 
   10. พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  (ครบวาระที่ 1) 
   11.พล.ร.ต.พิชญ ์  สัตยมานะ  (ครบวาระที่ 1) 
   12.พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท ์  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
   13.พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ ์  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
   14.พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม   (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
   โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระอีก 1 ท่าน ได้แก่ พล.ร.ต.จิรพล  ว่องวิทย์ 
   เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ปี 2565 ครบจำนวน 15 ท่าน 
จำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 14 ท่าน จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการ จำนวน 14 ท่าน ด้วย 
เลขานุการฯ  มีสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ และเป็นประธานกรรมการ ดังนี้ 

1. พล.ร.ท.ณพ พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการ แทน พล.ร.ท.วาสเทพฯ 
2. พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด กรรมการ แทน พล.ร.อ.ไกรศรีฯ 
3. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ   
4. พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ กรรมการ  
5. พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ กรรมการ  
6. พล.ร.ต.นเรศ วงศ์ตระกลู กรรมการ แทน พล.ร.ท.ชัยณรงค์ฯ 
7. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด กรรมการ  
8. พล.ร.ต.สมศักดิ ์ สีสังข ์ กรรมการ  
9. พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน กรรมการ แทน พล.ร.ท.สุนทรฯ 
10. น.อ.ก่อพงศ ์ หังสพฤกษ ์ กรรมการ  
11. น.อ.สามารถ โปษะกฤษณะ กรรมการ แทน พล.ร.ต.สมบัติฯ 
12. น.อ.สมัย โพนเมืองหล้า กรรมการ แทน พล.ร.ต.ยงยุทธฯ 
13. น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง กรรมการ  
14. น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ แทน พล.ร.ต.ธันยกรฯ 

ทีป่ระชุม  มีมติเลือกกรรมการจำนวน 14 ท่าน และเลือก พล.ร.ท.ณพ  พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ประจำปี 2565 ดังนี้ 

1. พล.ร.ท.ณพ พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปีที ่2 
2. พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด กรรมการ วาระที ่1 ปีที ่2 
3. พล.ร.ต.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 1 
4. พล.ร.ต.จิรพล ว่องวิทย์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 
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5. พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 
6. พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที ่1 
7. พล.ร.ต.นเรศ วงศ์ตระกลู กรรมการ วาระที ่1 ปีที ่2 
8. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 
9. พล.ร.ต.สมศักดิ ์ สีสังข ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 
10. พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน กรรมการ วาระที ่1 ปีที่ 2 
11. น.อ.ก่อพงศ ์ หังสพฤกษ ์ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 
12. น.อ.สามารถ โปษะกฤษณะ กรรมการ วาระที่ 1 ปีที ่2 
13. น.อ.สมยั โพนเมืองหล้า กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 
14. น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 1 
15. น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
เรื่องที ่5.1   ข้อเสนอแนะ/ตอบข้อซักถามของสมาชิก 
สมาชิก   (พล.ร.ต.ณรงค์เดช  สภานุชาต ข้าราชการบำนาญ) 
   มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้ 
   1. การแก้ไขระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ก็ตาม หากผลเป็นโทษจะไม่มีผลย้อนหลัง ดังนั้นถือ
เป็นการรอนสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
   2. หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้วินิจฉัยชี้ขาดต้องเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพราะคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ออกระเบียบ ผู้จัดการมีหน้าที่เพียงแค่รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
ฉบับดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นผู้จัดการสหกรณ์ จึงไม่มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าว 
   จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการชุดต่อไป รับไปพิจารณาเพ่ือให้เกิดความรอบคอบ และเป็น
ธรรมกบัเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย  
ประธานฯ   อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบฉบับดังกล่าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
รับทราบในระเบียบดังกล่าวแล้ว โดยขอให้เจ้าหน้าที่กฎหมาย สอ.วด.เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด 
น.อ.ประสพฯ   (เจ้าหน้าที่กฎหมาย สอ.วด.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเจ้าหน้าที่สหกรณ์เรียบร้อย
แล้ว และอยู่ระหว่างการนำส่งร่างระเบียบฯ เพ่ือให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาเบื้องต้นก่อน 
เลขานุการฯ   จะรับขอ้เสนอแนะและส่งต่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ได้พิจารณา 
สมาชิก   (น.ต.วิเชษฐ  รอดสัมฤทธิ์ สังกัด อศ.)  
   เงินปันผลลดลงตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกบางท่านได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากได้วางแผนทางด้านการเงินไว้แล้ว และแนวโน้มในอนาคตจะปรับลดลงอย่างต่อเนื่องอีกหรือไม่ 
ประธานฯ   ในปี 2564 ได้ประมาณการรายได้ลดลง รวมถึงประมาณการรายจ่ายลดลง เพราะด้ วย
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดำเนินการ สอ.วด.มีใช้นโยบายประหยัด ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณการ รวมถึงการลงทุนในช่วงสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
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ทำได้ด้วยความยาก แต่ยังคงมีการลงทุนภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนด ถึงแม้ผลตอบแทนอาจไม่สูงมาก โดยผลตอบแทน
ในการลงทุนนี้จะได้รับในปี 2565 
   คณะกรรมการชุดนี้จะขอส่งต่อข้อเสนอแนะของสมาชิกรวมถึงข้อพิจารณาในอนาคตว่าอาจจะ
ต้องมีการปรับลดวงเงินรับฝากของสมาชิกลง รวมถึงพิจารณาการลงทุนในปี 2565 เพ่ิมเติม 
ที่ประชุม   มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิก โดยจะเสนอให้คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณา ดังนี้ 
   1. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังหากเป็น
โทษ และผู้จดัการมีหน้าทีร่ักษาการตามระเบียบ ส่วนผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ 
   2. การจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนที่ลดลง 
เรื่องที่ 5.2   ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 40 กล่าวนโยบายต่อที่ประชุม 
พล.ร.ท.ณพฯ   ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเข้ามาทำหน้าที่บริหารงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์วังเดิม จำกัด  ซึ่งดำเนินการกิจการมายาวนาน จากการรับฟังผลประกอบการต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ยังคงมีความ
มั่นคง โดยพิจารณาได้จากการเติบโตของเงินรับฝากออมทรัพย์ และทุนเรือนหุ้น คณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 40 
จะยังคงรักษาประโยชน์ของสมาชิก และเพ่ิมบริการการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น สำหรับข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
รวมถึงปัญหาระบบโปรแกรมสหกรณ์ที่สมาชิกได้ให้ข้อสังเกตนั้น คณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 40 จะขอรับไว้ และ
ขอให้สมาชิกไว้วางใจในการเข้ามาบริหารงาน ทั้งนี้จะดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก และให้สหกรณ์มีความมั่นคงต่อไป 
ที่ประชุม   รบัทราบ  
ประธานฯ   ขอแสดงความยินดีกับประธานฯ กรรมการชุดใหม่ และขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการชุด
ที่ 39 ทุกท่านที่ได้ดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของ สอ.วด.เป็นไปด้วยดี สุดท้ายนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่วม
ประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม 

สรุปมติที่ประชุม 
 1. รบัทราบข้อเสนอแนะของสมาชิก ดังนี้ 
  1.1 การประมาณการจัดซื้อระบบปฏิบัติการจำนวน 4.5 ล้านบาท 
  1.2 การปรับปรุงแก้ไขระเบียบเกี่ยวเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังหากเป็นโทษ และ
ผู้จดัการมีหน้าทีร่ักษาการตามระเบียบ ส่วนผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ 
  1.3 การจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนที่ลดลง 
 2. อนุมัติงบการเงนิ ประจำปี 2564  
 3. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564  
 4. อนุมัติประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2565  
 5. อนุมัติให้โอนเงินปันผลค้างนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด. 
 6. อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 เป็นจำนวน 300,000,000 บาท 
 7. อนุมัติแผนการลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 จำนวน 1,000 ล้านบาท และ
อนุมัติให้นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้อ 3 (7) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยไม่
เกินทุนสำรอง จำนวน 498,263,896.51 บาท 
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 8. มีมติเลือก นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง เป็นผู้สอบบัญชีหลั ก และ นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  
เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง จากบริษทั สำนักบัญชีทองเอก จำกดั โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 130,000 บาท 
 9. มีมติ เลื อก บริษั ท  วรกรและสุ ชาดา สอบบั ญชี  จำกั ด โดยมี  นางวรกร แช่ มเมื องปั ก  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการหลัก โดยเสนอค่าตอบแทนปีละ 150,000 บาท และ บริษัท ทีเคแอคเค้า แอนด์แอสโซซิเอท จำกัด 
โดยมี น.ส.คณพิชญ์ นาคคง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรองลำดับที่ 1 และ น.ส.เกสร  สงศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง
ลำดับที่ 2 เสนอค่าตอบแทนปีละ 161,280 บาท 
 10. มีมติเลือกกรรมการจำนวน 14 ท่าน และเลือก พล.ร.ท.ณพ  พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกรรมการ
ดำเนินการ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ประจำปี 2565 ตามทีเ่สนอ   

เลิกประชุมเวลา 1215 

                       นางสาวฉัตรฤทัย  สิงห์คะ 
                           ผู้จดรายงานการประชุม 

เรียน  ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. (ผ่านเลขานุการฯ) 

             ได้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ วผู้ เป็นประธานในที่ประชุมและรับรองรายงาน 
การประชุม ต้องเป็นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ท่านเดิม 

                                   น.อ.  ชิราวุธ  อติสุคนธ์ 
          (ชิราวุธ  อติสุคนธ์) 
             ผู้จัดการ สอ.วด. 

เรียน   ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. 
        เพ่ือโปรดตรวจแก ้และอนุมัติแจกจ่าย                   - แจกจ่ายได้ 
               พล.ร.ต. ธันยกร  เสนาลักษณ์         พล.ร.ท. วาสเทพ  แพทยานนท์   
                        (ธันยกร  เสนาลักษณ)์                         (วาสเทพ  แพทยานนท์)    
         เลขานุการฯ ชุดที่ 39/เลขานุการในที่ประชุม                      ประธานกรรมการฯ ชุดที ่39/ประธานในที่ประชุม       
                                     18 ก.พ.65                      18 ก.พ.65          
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

 
 
เรื่องที่ 3.1 สถานภาพสมาชิก สอ.วด. 

ผู้จัดการฯ รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2564  15,134     คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                               377   คน 
  สมาชิกออกจากสหกรณ์ระหว่างปี                                    327 คน 
  (ลาออก ให้ออก เสียชีวิต และโอนไปสหกรณ์อ่ืน)       
  สมาชิกสามัญคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 15,184 คน 
 สมาชิกสมทบ 
  สมาชิกยกมาจากปี 2564                                      278 คน 
  สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี                                                      50 คน 
  สมาชิกออกระหว่างปี                                                          26 คน 
  (ลาออก ให้ออก และเสียชีวิต) 
  สมาชิกสมทบคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565      302 คน 
 รวมมีสมาชิกทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2565               15,486 คน 
 

อัตราการเพิ่ม - ลด ของสมาชิกในรอบ 5 ปี 
 

ปี จำนวนสมาชิก เพิ่ม / (ลด) จากปีก่อน ร้อยละ 
2561 14,969 211 1.43 
2562 15,162 193 1.29 
2563 15,333 171 1.13 
2564 15,412  79 0.51 
2565 15,486  74 0.48 
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สมาชิก ณ 31 ธ.ค.65 แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 

 

กลุ่ม หน่วย จำนวน
สมาชิก 

1 ส่วนบัญชาการ (บก.ทร.  สลก.ทร.  สบ.ทร. กพ.ทร.  
ขว.ทร.  ยก.ทร.  กบ.ทร.  กพร.ทร.  สปช.ทร.  กง.ทร.   
จร.ทร.  สตน.ทร. สยป.ทร.  สธน.ทร. และ สง.ปรมน.ทร.) 

1,832 
 

2 สสท.ทร. 623 
3 ชย.ทร. 149 
4 กรม สห.ทร. 336 
5 อร. 532 
6 กลน.กร. 252 
7 ฐท.กท. 461 
8 ขส.ทร. 991 
9 สก.ทร. 320 
10 พธ.ทร. 492 
11 พร. 1,562 
12 อศ. 292 
13 รร.นร. 383 
14 อล.ทร. 162 
15 สพ.ทร. 52 
16 กยพ.กร. 109 
17 กทบ.กร. 96 
18 วศ.ทร. 129 
19 ยศ.ทร. 493 
20 สวพ.ทร. 82 
21 หน่วยอ่ืน ๆ   1,328 
22 ข้าราชการบำนาญ 4,810 

รวมสมาชิกทั้งสิ้น 15,486 
 
 
ที่ประชุม           ............................................................................................................................................................... 
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เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 

ผู้จัดการฯ ขอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ดังนี้ 

3.2.1 ผลการดำเนินงานในปี 2565 
 

รายการ 31 ธ.ค.65 31 ธ.ค.64 เพิ่ม (ลด) ร้อยละ 
1. จำนวนสมาชิก 15,486 15,412 74 0.48 
2. สินทรัพย์รวม 10,087,799,003.61 9,972,137,587.20 115,661,416.41 1.16 
3. ทุนเรือนหุ้น 3,897,940,080.00 3,734,413,530.00 163,526,550.00 4.38 
4. ทุนสำรอง 529,051,744.21 498,263,896.51 30,787,847.70 6.18 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 20,724,274.63 22,162,127.34 (1,437,852.71) (6.49) 
6. เงินรับฝากออมทรัพย์ 5,293,482,519.71 5,384,477,111.87 (90,994,592.16) (1.69) 
7. เงินให้กู้ระหว่างปี 2,141,713,000.00 2,227,037,900.00 (85,324,900.00) (3.83) 
8. ชำระคืนเงินให้กู้ระหว่างปี 2,224,051,843.00 2,098,941,190.00 125,110,653.00 5.96 
9. ลูกหนี้เงินกู้ 8,462,386,592.00 8,540,873,374.00 (78,486,782.00) (0.92) 
10. ทุนดำเนินการ 10,087,799,003.61 9,972,137,587.20 115,661,416.41 1.16 
11. กำไรสุทธิประจำปี 327,268,286.77 307,843,106.99 19,425,179.78 6.31 

 

3.2.2 เงินให้กู้แก่สมาชิก 
  เงินให้กูฉุ้กเฉิน          846 สัญญา จำนวนเงิน           33,561,000.00 บาท 
  เงนิกูส้ามัญ                        1,764 สัญญา จำนวนเงิน         1,743,908,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 30 เท่า        439       สัญญา    จำนวนเงิน            301,650,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 2.75%                87       สัญญา    จำนวนเงิน              42,594,000.00 บาท 
  เงินกู้สามัญดอกเบี้ย 2%            40 สัญญา จำนวนเงิน            20,000,000.00 บาท 
           รวมเงินกู้      3,176 สัญญา จำนวนเงิน           2,141,713,000.00 บาท 

3.2.3 สวัสดิการสมาชิกและสาธารณประโยชน์ 
  ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้จัดสรรเงินทุนสาธารณประโยชน์ งบสำรอง และจาก
งบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก และครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงส่งเสริม
การศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพเรือ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 14,247,308 บาท ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. สวัสดิการสมาชิก 
1.1 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปี 2565 จำนวน 750 ราย  เป็นเงิน 2,398,500  บาท 
1.2 เงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภัยพิบัติ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 134,000 บาท 
1.3 เงนิสงเคราะห์กรณีสมาชิกเจ็บป่วยและเสียชีวิต จำนวน 200 ราย เป็นเงนิ 10,563,808 บาท 
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1.4 เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จำนวน  393 ราย เป็นเงิน 786,000 บาท 

4. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. จำนวน 20 หน่วย เป็นเงิน 80,000 บาท 
5. บริจาคเงินสมทบการกุศล จำนวน 9 หน่วย เป็นเงิน 285,000 บาท 

3.2.4 สมาชิกภาพ 
จำนวนสมาชิกสามัญเมื่อต้นปี                          15,134   คน 

บวก สมาชิกสามัญเข้าใหม่ระหว่างปี                                        377   คน 
 รวม                         15,511  คน 
หัก สมาชิกสามัญที่พ้นสภาพ (ลาออก ให้ออก โอนสมาชิก)                      227  คน 
 สมาชิกสามัญถึงแก่กรรม                        100  คน 
 คงเหลือสมาชิกสามัญ เมื่อสิ้นปี                    15,184  คน 

จำนวนสมาชิกสมทบเมื่อต้นปี                              278   คน 
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างปี                        50   คน 
 รวม                                 328  คน 
หัก สมาชิกสมทบที่พ้นสภาพ (ลาออก ให้ออก)                                                26   คน 
 สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม                             -  คน 
 คงเหลือสมาชิกสมทบ เมื่อสิ้นปี                       302  คน 
รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด เม่ือสิ้นปี                                         15,486 คน    

3.2.5 ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี                                     3,734,413,530.00    บาท 

บวก ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี                239,287,320.00    บาท 
หัก จ่ายคืนค่าหุ้นเนื่องจากสมาชิกพ้นสภาพ          75,760,770.00    บาท 
 คงเหลือเป็นทุนเรือนหุ้น เมื่อสิ้นปี                             3,897,940,080.00    บาท 

3.2.6 เงินรบัฝาก 
ยอดเงินรับฝาก เมื่อต้นปี                                           5,384,477,111.87    บาท 

บวก รับฝากระหว่างปี                                         387,105,272.06  บาท 
หัก เงินถอนระหว่างปี                                         478,099,864.22  บาท 
 คงเหลือเงินรับฝาก เมื่อสิ้นปี                                5,293,482,519.71  บาท 

ที่ประชุม ............................................................................................................. ............................... 
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 
 

1. สมาชิก
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ผลการดำเนนิงานในรอบป ี2565 (ตอ่) 
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ผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 (ตอ่) 
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3.2.7 รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้จัดการ และผู้มีอำนาจในการจัดการของสหกรณ์ 
ค่าลงทะเบียน ค่า Internet

อบรม รายเดือน

1 พล.ร.ท.วาสเทพ  แพทยานนท์ ประธานกรรมการ ชุดท่ี 39 3,000          400           400,970   404,370   

2 พล.ร.อ.ณพ  พรรณเชษฐ์ ประธานกรรมการ ชุดท่ี 40 16,500        4,400         20,900     

3 พล.ร.อ.ไกรศรี  เกษร รองประธานกรรมการ ชุดท่ี 39 1,250          400           320,776   322,426   

4 พล.ร.ท.ชาติชาย  ทองสะอาด รองประธานกรรมการ ชุดท่ี 40 5,750          4,400         10,150     

5 พล.ร.ท.ไพโรจน์  เฟ่ืองจันทร์ กรรมการ ชุดท่ี 39 และ 40 12,750        4,800         307,627   325,177   

6 พล.ร.ท.จิรพล  ว่องวิทย์ กรรมการ ชุดท่ี 39 และ 40 16,750        4,800         307,627   329,177   

7 พล.ร.ต.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ ชุดท่ี 39 3,000          400           226,951   230,351   

8 พล.ร.ท.นเรศ  วงศ์ตระกูล กรรมการ ชุดท่ี 40 15,750        4,400         20,150     

9 พล.ร.ท.ชัยณรงค์  บุณยรัตกลิน กรรมการ ชุดท่ี 39 2,500          400           307,627   310,527   

10 พล.ร.ต.คมสัน  กล่ินสุคนธ์ กรรมการ ชุดท่ี 40 15,250        8,000          4,400         27,650     

11 พล.ร.ต.ธันยกร  เสนาลักษณ์ กรรมการและเลขานกุาร ชุดท่ี 39 3,000          400           307,627   311,027   

12 พล.ร.ต.เกียรติศักด์ิ  จีนอ่ า กรรมการและเลขานกุาร ชุดท่ี 40 26,250        4,400         30,650     

13 พล.ร.ต.วรภพ  สภานนท์ กรรมการ ชุดท่ี 39 3,500          400           307,627   311,527   

14 พล.ร.ต.สนทยา  แสงบางมดุ กรรมการ ชุดท่ี 40 19,500        4,400         23,900     

15 พล.ร.ต.จรูญ  คล่องยุทธ์ กรรมการ ชุดท่ี 39 2,500          400           307,627   310,527   

16 พล.ร.ต.สมศักด์ิ  สีสังข์ กรรมการ ชุดท่ี 40 8,250          4,400         12,650     

17 พล.ร.ท.สุนทร  ค าคล้าย กรรมการและเหรัญญิก ชุดท่ี 39 1,000          400           307,627   309,027   

18 พล.ร.ต.ทรงฤทธ์ิ  ฉัตรเงิน ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 500            400           150,000    150,900   

19 พล.ร.ต.ทรงฤทธ์ิ  ฉัตรเงิน กรรมการและเหรัญญิก ชุดท่ี 40 7,000          4,400         11,400     

20 พล.ร.ต.พิชญ์  สัตยมานะ กรรมการ ชุดท่ี 39 2,000          400           226,951   229,351   

21 พล.ร.ต.สามารถ  โปษะกฤษณะ กรรมการ ชุดท่ี 40 15,000        8,000          4,400         27,400     

22 พล.ร.ต.สมบัติ  จูถนอม กรรมการ ชุดท่ี 39 2,250          400           226,951   229,601   

23 น.อ.ก่อพงศ์  หังสพฤกษ์ กรรมการ ชุดท่ี 40 25,500        507        400         2,500          4,400         33,307     

24 พล.ร.ต.ประสงค์  สังข์ทอง กรรมการ ชุดท่ี 39 4,500          400           307,627   312,527   

25 น.อ.สมยั  โพนเมอืงหล้า กรรมการ ชุดท่ี 40 27,000        8,000          4,400         39,400     

26 พล.ร.ต.ยงยุทธ  สุนธนนท์ กรรมการ ชุดท่ี 39 4,000          400           226,951   231,351   

27 น.อ.เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,250          400           150,000    151,650   

28 น.อ.เบญจมาพร  วงศ์นครสว่าง กรรมการ ชุดท่ี 40 18,500        4,400         22,900     

29 พล.ร.ต.ปฐมพจน์  แก่นจันทร์ กรรมการ ชุดท่ี 39 3,500          400           307,627   311,527   

30 น.อ.สันติ  ภานุศุภวิมล กรรมการ ชุดท่ี 40 15,750        8,000          4,400         28,150     

31 พล.ร.ต.อารยะ  สิงหเสมานนท์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 2,250          400           150,000    152,650   

32 พล.ร.ต.ชวิช  วงษ์รัตน์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,250          400           150,000    151,650   

33 พล.ร.ต.ก้องศักด์ิ  ปรีดีคณิต ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 750            400           150,000    151,150   

34 พล.ร.ต.วิชาญ  วันทนียกุล ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 และ 40 9,250          8,000          4,800         150,000    172,050   

35 น.อ.วิสิทธ์ิ  เดชพิริยะภัทร ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,750          400           150,000    152,150   

36 น.อ.ณรงค์  เอมดี ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 และ 40 8,000          4,800         150,000    162,800   

37 น.อ.หญิง ปิยะนันท์  จันทร์บุตร ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,250          400           150,000    151,650   

38 น.อ.ปรีชา  ตันติรักส์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 2,750          400           150,000    153,150   

39 น.อ.ณัฏฐ์  เปรมบุตร ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,250          400           150,000    151,650   

40 น.อ.สมชาย  สุวรรณวัฒน์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 และ 40 11,500        4,800         150,000    166,300   

41 น.อ.หญิง ปานแก้ว  ดวงนภา ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 39 1,750          400           150,000    152,150   

42 น.อ.ประสิทธ์ิ  จันทร ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 10,250        4,400         14,650     

43 น.อ.ศักด์ิชัย  อนันตชัย ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 9,000          4,400         13,400     

44 น.อ.สมภูม ิ ประยูรอนุเทพ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 8,500          4,400         12,900     

45 น.อ.หญิง ก่ิงแก้ว  แก้วกรรณ์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 10,750        4,400         15,150     

46 น.อ.ก าพล  แถมพันธ์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 9,500          4,400         13,900     

47 น.อ.จักรกฤษณ์  กุลศรีสมบัติ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 6,750          4,400         11,150     

48 น.อ.วรพล  จารุมนตรี ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 13,000        4,400         17,400     

49 น.อ.ธานินทร์  สุพรรณพงศ์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 7,250          4,400         11,650     

50 น.ท.หญิง ม.ล.พิมพ์อาภา  อาภากร ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 11,250        4,400         15,650     

51 น.ท.เดชา  คะทะวะรัตน์ ท่ีปรึกษา ชุดท่ี 40 12,250        4,400         16,650     

52 น.อ.หญิง เสาวลักษณ์  กระพ้ีแดง ผู้จัดการ ในคณะกรรมการ ชุดท่ี 39 230,720   230,720   

53 น.อ.ชิราวุธ  อติสุคนธ์ ผู้จัดการ ในคณะกรรมการ ชุดท่ี 40 41,750        2,400      600         1,000   4,800         76,907     127,457   

465,250       2,907      1,000       1,000   42,500        139,200      4,705,820 1,950,000  7,307,677 

โบนัส ค่าตอบแทน รวม

รวมท้ังส้ิน

ท่ี รายช่ือ ด ารงต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพักค่าพาหนะ
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เรื่องท่ี 3.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 

เลขานุการฯ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขอรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 
2565 ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สอ.วด.ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 ซึ่งประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิบัติการ ให้ทีป่ระชุมทราบดังนี้ 
 

รายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร

ความเสี่ยงในการดำเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงถือเป็นรากฐานสำคัญของการบริหาร
กิจการสหกรณ์ โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการ
ควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ ถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต้องทำและ
นำมาปฏิบัติ 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ประจำปี 2565 จากกรรมการดำเนินการฯ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล รวมถึงการทบทวนความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ในปี 2565 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดำเนินการฯ โดยมีการประชุมการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกเดือน เพ่ือพิจารณาเรื่องที่สำคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

1. การปรับปรุงแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงการดำเนินงาน
และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2564 กำหนด เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแล 
และตรวจสอบความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง และ
ด้านปฏิบัติการ  

2. ศึกษา วิเคราะห์ ความเสี่ยงที่อาจเกิดมีขึ้นกับสหกรณ์ เพ่ือป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ 

3. พิจารณาแนวโน้มประเด็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการของสหกรณ์ เพ่ือให้มั่นใจว่าความ
เสี่ยงต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการ และมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการฯ 
ได้จัดจ้าง บริษัท สามสิบสี่ ออดิต จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในแก่สหกรณ์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความ
เพียงพอในการปฏิบัติงาน เพ่ือสะท้อนภาพความเป็นจริง จุดอ่อน จุดแข็ง ในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มมีาตรการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพียงพอที่จะให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยจัด
ให้มีการจัดทำรายงานและติดตามความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน โดยมีรายละเอียดในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังนี้ 

  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 64 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



 
ผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง 

ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565 

ด้านกลยุทธ์ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้การดำเนินงาน

เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สภาพแวดล้ อมทั้ ง
ภายในและภายนอก
อย่างต่อเนื่อง 
 
ความเสี่ยง 
- การถ่ายทอดแผนฯ 
- การวิเคราะห์กลยุทธ์
ไม่ทันสมัย 
- ความครอบคลุมของ
การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
โดยเฉพาะตัวชี้วัด โดย
ทันต่อเหตุการณ ์
 

1. แผนกลยุทธ์ยังขาดเรื่อง 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
2. สถานการณ์ภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1. แผนกลยุทธ์ถูกนำไปใช้ในการจัดทำ
แผนงานและงบประมาณประจำปี 
2. มี ก ารถ่ ายท อดและม อบ ห มาย
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
3. มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ลงทุน หรือข้อมูลที่สำคัญตามห้วงเวลาที่
เหมาะสม เพื่อใช้วิเคราะห์/ปรับปรุงกลยุทธ์ 

✓ 
 
 
 

 

 L (ต่ำ) 

3. ความต่อเนื่ องและการ
ประเมินผล 

1. มีการติดตามประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งปี และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
2 . มี ก า รน ำผ ล ก า รป ระ เมิ น แ ล ะ
ข้อเสนอแนะมาใช้ ในการทบทวน+
ปรับปรุงแผนงานประจำปี 

✓ 
 

 L (ต่ำ) 

2. เพื่ อ ใ ห้ ก า ร อ อ ก
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
หรือสวัสดิ ก าร  มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ และ
ยั่งยืน 
 
ความเสี่ยง 
- ความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

การศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องยังไม่รอบด้านหรือ
ครอบคลุม 

1. ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ
สวัสดิการ ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ 
และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และออกแบบ
สอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายนั้น รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การวิ เคราะห์ แผนการเงิน โครงสร้าง
ทางการเงิน ต้ นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของสหกรณ์  การวิเคราะห์  
โครงสร้ างอายุ ของสมาชิ ก อัตราการ
เสี ย ชี วิ ต  และแผนการดำ เนิ น งาน     
เป็นต้น 
2. มีการประเมินผล และนำผลการ
ประเมินจากกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลูกค้า
เงินฝาก เงินกู้  ไปปรับปรุงโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
   2. มีการประเมินผล และนำผลการ

ประเมินจากกลุ่มเปา้หมาย เช่น ลกูค้า
เงินฝาก เงินกู้ ไปปรับปรุงโครงการ/
ผลิตภัณฑ์ 

   

3. เพื่ อ ให้ มี เจ้ าหน้ าที่
ระดับบริหาร (ผู้จัดการ 
รอ งผู้ จั ด ก าร และ
หั วห น้ าฝ่ าย ) ที่ มี
ความรู้ ความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
อย่างต่อเนื่อง 
 
ความเสี่ยง 
- ความเพียงพอของ
องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและ

ผู้บริหาร 

- การหมุ น เวี ยนบุ คลากร 
(ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ) 
- การไม่ได้รับการศึกษาอบรม

ในเรื่องที่ใช้ปฏิบัติงาน 
(หัวหน้าฝ่าย) 

1. มีการกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน 
(JD) และคุณลักษณะเฉพาะตำแหน่งงาน 
(JS) ให้สอดคล้องกับภารกิจงานในแต่ละ
ตำแหน่ง 
2. มีการประเมินความรู้ ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ตามภารกิจงานในแต่ละตำแหน่ง 
3. จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร บรรจุ 
อยู่ในแผนประจำปี 
4. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานในแต่

ละตำแหน่ง 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

 
ด้านสินเชื่อ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ ได้รับ
ชำระหนี้ เงินกู้ จ าก
สมาชิกอย่างครบถ้วน 
ตามกำหนดสัญญา 
 
ความเสี่ยง 
- ความสามารถในการ
ส่งหนี้ของสมาชิกและ
ผู้ค้ำประกัน 
- การไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
ขั้นตอนการส่งเงินของ
เจ้าหน้าที ่สอ.วด. 

1. การให้ ความสำคัญ กั บ
ห ลั ก ป ร ะ กั น ม า ก ก ว่ า
ความสามารถในการชำระหนี้
ของผู้กู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 . ก า ร ให้ เงิ น กู้ อ ยู่ บ น ฐ า น ข อ ง
ความสามารถในการชำระหนี้ ซ่ึงพิจารณา
จากรายได้ประจำคงเหลือหลังจากหัก
ชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น ๆ แล้ว และ
เมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์แล้ว ยังมีรายได้
ประจำคงเหลือเพื่อการดำรงชีพเป็นไป
ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
2. ใช้ข้อมูลทางการเงินของสมาชิกจาก
เครดิตบูโร เมื่อมีการขอกู้เงินในวงเงินที่สูง
เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป มาประกอบการ
พิจารณาคำขอกู้ 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

  

2. ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการ
บริหารลูกหนี้ที่หลักประกัน
บกพร่องและ/หรือผิดนัดชำระ
หนี้ 

1. สหกรณ์มีฐานข้อมูลลูกหนี้ทีถ่กูต้อง
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
2. มีการรายงานขอ้มูลที่เกี่ยวข้องกับความ
สมบูรณ์ของหลักประกันและผู้ค้ำประกัน 
และการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ เช่น 
รายชื่อลูกหนี้ จำนวนเงิน ระยะเวลาการผิด
นัดชำระหนี้ เหตุผลการผิดนัดชำระหนี้ 
การติดตามหนี้ เป็นต้น 
3. สหกรณ์มีการบรหิารลกูหนี้กับลูกหนี้ที่
จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพลูกหนี้ระหว่าง
ดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 L (ต่ำ) 

  
3. ผู้กู้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว 
มีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อ
การชำระหนี้และการดำรงชีพ 

สมาชิกผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำคงเหลือ
หลังจากหักชำระหนี้เงินกู้แล้ว เป็นไปตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

  

4. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ส่ง
รายชื่อสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ให้
กรมการเงินทหารเรือเพื่อหัก
ส่งเงินให้แก่สหกรณ์ 

สหกรณ์ต้องมีกลไกในการประสานงานกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและกรมการเงิน
ทหารเรือเพื่อหักส่งเงินให้แก่สหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 VL (ต่ำมาก) 

  

5. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน อาจไม่
มีความมั่นคงในอาชีพ หรือมี
การโยกย้ายไปต่างองค์กร 

สหกรณ์ต้องกำหนดวงเงินกู้ให้ผนัแปรตาม
อายุของการเป็นสมาชกิ หรือความมัน่คง
ตามตำแหน่งงาน เช่น เป็นสมาชิกไม่ถึง 2 ปี 
ให้กู้ได้..................บาท เปน็สมาชกิ  2 -  4 ป ี
ให้กู้ได้.................บาท เปน็ต้น 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

  

6. งวดการชำระเงินกู้ไม่
เหมาะสมกับประเภทเงินกู้ 

กำหนดระเบียบให้ระยะเวลาการชำระคืน 
เงินกู้ของสมาชกิเป็นไปตามคำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ ์ทั้งเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน (12 เดอืน) เงินกู้สามัญ (120 เดือน) 
เงินกู้พิเศษ (360 เดือน) 

✓ 
 

 L (ต่ำ) 

  

7. ไม่มีมาตรการลดจำนวน
สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญวนซ้ำ 
(Refinance) 

มีมาตรการในการลดจำนวนสมาชิกที่กู้ 
วนซ้ำจนทำให้จำนวนสมาชิกที่กู้วนซ้ำ 
ในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับ
รอบปีบัญชีที่ผา่นมา เช่น เพิ่มระยะเวลา
การกู้วนซ้ำจาก 6 เดือน เป็น 9 เดือน 
เป็นต้น 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 67 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

2. เพื่อให้สหกรณ์ ได้รับ
เงินฝากคืน และชำระ
หนี้ เงินกู้จากสหกรณ์
อื่นอย่างครบถ้วนตาม
สัญญา 
 
ความเสี่ยง 
- ความสามารถในการ
ส่งเงินชำระหนี้ของ
สหกรณ์ที่ขอกู้ 
- ความสามารถในการ
บริหารจัดการของ
สหกรณ์ที่ สอ.วด.นำ
เงินไปฝาก 

1. การพิจารณาปล่อยเงินกู้ให้
สหกรณ์อื่นในแต่ละกรณีอาจไม่
รอบคอบและชดัเจน  

1. มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นอย่างรอบคอบชัดเจน 
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์
การให้สินเชื่อเพื่อพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 
ได้แก่  คุณสมบั ติ ของสหกรณ์ ที่ ขอกู้  
ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกัน 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม 
3. การพิจารณาอนุมัติต้องเป็นไปตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

4. จัดทำสัญญาเงินกู้และค้ำประกันให้
ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยใช้บุคคลค้ำ
ประกันหรืออสังหาริมทรัพย์ที่อ้างอิงราคา
ประเมินของทางราชการ หรือหลักประกัน

ที่มีความมั่นคงมีสภาพคล่อง เช่น 
พันธบัตรรัฐบาลมาค้ำประกัน 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

 

 

2. ให้ความสำคัญกับ
หลกัประกันมากกว่า
ความสามารถในการชำระหนี ้

1. การให้ เงินกู้ ต้ องอยู่ บนฐานของ
ความสามารถในการชำระหนี้โดยพิจารณา
จากงบการเงินประมาณการกระแสเงินสด
รับ - จ่าย NPL วงเงินกู้ยืมและค้ำประกัน
ที่นายทะเบียนเห็นชอบ 
2. พิจารณาการเรียกเก็บเงินจากสหกรณ์
ที่ได้กู้ไป 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

  

3. ขาดข้อมูลที่เพยีงพอในการ
บริหารลกูหนี้ทีห่ลักประกัน
บกพรอ่ง และ/หรอืผิดนัดชำระ
หนี้ 

1. สหกรณ์ต้องมีฐานข้อมูลสหกรณ์ลูกหนี้
ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2. มีการรายงานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับ
ความสมบูรณ์ของหลักประกันและผู้ค้ำ
ประกัน และการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ 
เช่น รายชื่อสหกรณ์ลูกหนี้  จำนวนเงิน 
ระยะเวลา การผิดนัดชำระหนี้ การติดตาม
หนี้ เป็นต้น 
3. สหกรณ์มีการบริหารลูกหนี้กับลูกหนี้ที่
จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพลูกหนี้ ระหว่าง
ดำเนินคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. ประชุมร่วมกับสหกรณ์ลูกหนี้ที่ ผิด
สัญญา เพื่อวางแผนการชำระหนี้ 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

  

4. การตัดสินใจนำเงินไปฝาก 
โดยให้ความสำคัญเรื่อง
ผลตอบแทนมากกวา่การ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความสามารถในการส่งคืน
เงินให้สหกรณ์ตามกำหนด  

การนำเงินของสหกรณ์ไปฝากกับสหกรณ์
อื่นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณา
ถึงความมั่นคงและความสามารถในการ
ชำระเงินคืนเงินฝากของสหกรณ์นั้น ตาม
เกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน
ของ ชสอ.ไม่ต่ำกว่า C+ 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

3. เพื่อให้สหกรณ์ ได้รับ
คืนเงินฝาก หรือเงิน
ลงทุนกับองค์กรอื่ น 
พ ร้ อ ม ไ ด้ รั บ
ผ ล ต อ บ แ ท น ต า ม
กำหนดเวลา 
 
ความเสี่ยง 
- การไม่ ได้รับเงินคืน
ตามกำหนดเวลา 
 

 

การนำเงินไปฝากหรอืลงทุนกับ
องค์กรอื่น โดยให้ความสำคัญ
เรื่องผลตอบแทนมากกวา่การ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ถึงความสามารถในการส่งคืน
เงินให้สหกรณ์ตามกำหนด 

การตัดสินใจนำเงินของสหกรณ์ไปฝาก
หรือลงทุนกับองค์กรอื่น ต้องมีการ
วิเคราะห์ข้อมูล และพิจารณาถึงความ
มั่นคงและความสามารถในการชำระคืน
ขององค์กรนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และมีระดับความน่าเชื่อถือ หรือตามที่ 
คพช.กำหนด 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

 
 
ด้านการลงทุน 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่ อให้ ผลตอบแทน

ต้นทุนและรายได้ของ
ส ห ก ร ณ์ ไ ม่ เ กิ ด
ผลกระทบในทางลบ
จากการเปลี่ยนแปลง
อั ตราดอกเบี้ ย และ
ราคาตราสารในตลาด
เงินและตลาดทุน 

1. การกำหนดเป้าหมายเงิน
ปั นผลที่ ไม่ สอดคล้ องกั บ
ต้ นทุ น/ผลตอบแทนของ
ส ห ก ร ณ์  แ ล ะ อั ต ร า
ผลตอบแทนในระบบการเงิน 

1. มีการจัดทำแผนการบริหารการเงิน และ
ประมาณการกำไรประจำปี โดยวิเคราะห์
แนวโน้มในอัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
และตลาดทุน 
2. มีการกำหนดเป้าหมายเงินปันผลใน
ระดับที่สอดคล้องกับต้นทุน/ผลตอบแทน 
และผลการดำเนิ นงานที่ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย 
 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 
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ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 

 

ความเสี่ยง 
- การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยและ
ราคาตราสาร 
- ความทันสมัยของ
ข้อมูลภายนอกเกี่ยวกับ
การลงทุนต่าง ๆ  หรือ
เงินกู้ที่ได้ซ้ือไว้ 
 
 
 

2. การปรับเปลี่ยนนโยบาย 
หรือแผนการลงทุนไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ทั้ ง เงิ น กู้  เงิ น ฝ าก  แ ล ะ
ผลตอบแทนการลงทุนใน
ตลาด 
 
 
 
 
 

1. มีการกำหนดนโยบายการฝากและลงทุน
โดยพิจารณาถึงอันดับความน่าเชื่อถือ 
อัตราผลตอบแทน และอายุของตราสาร
ของหลักทรัพย์ต่าง ๆ 
2. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ความสามารถ
ด้านการลงทุน และทำหน้าที่ติดตามข่าว 
ด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุน 
3. มีการรายงานผลวิเคราะห์ และปรับปรุง
แผนการลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ 
4. มีการเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้าจำเป็น) 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

 
ด้านสภาพคล่อง 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

การตรวจสอบ ผลการตรวจ
ประเมิน 

มี ไม่มี ความเสี่ยง 
1. เพื่อให้สหกรณ์สามารถ

ชำระหนี้สิน และภาระ
ผูกพันเมื่อถึงกำหนด 
โดยสามารถเปลี่ ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 
หรือสามารถจัดหาทุน
ได้เพียงพอด้วยต้นทุน
ที่ไม่สูงเกินกว่าระดับที่
ยอมรับได ้
 
ความเสี่ยง 
- ไม่ ส าม ารถ ชำระ
หนี้สินและภาระผูกพัน
เมื่อถึงกำหนดเวลา 

1. การไม่ ดำเนิ นการตาม
แผนการจัดหาทุน และการใช้
ทุนที่ไม่สัมพันธ์กัน 

1. มีแผนระดมเงินฝาก เงินกู้ยืม ค่าหุ้นที่
สอดคล้องกับแผนการให้กู้ ฝาก หรือลงทุน
ประจำปี  และมี การทบทวนแผนให้
สอดคล้องกับสถานการณ ์
2. มีการจัดหาทุน (เงินฝาก เงินกู้ยืม เงิน
ค่าหุ้น) และการใช้ทุน (เงินให้กู้ ฝาก หรือ
ลงทุน) ให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 

2. ไม่มีแผนจัดการสภาพคล่อง
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. มีการศึกษาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล
เงินฝาก และทุนเรือนหุ้นแยกตามจำนวนเงิน
ฝาก/ทุนเรือนหุ้น และพฤติกรรมการฝาก/ถอน
เงิน และการถือหุ้ น/การถอนหุ้ นคืน และ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการสภาพคล่อง 
2. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือวิกฤต เช่น จัดทำ
รายการ และจั ดลำดั บหลั กทรัพย์ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว เพื่อให้
องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินที่สหกรณ์สามารถกู้ยืมได้อย่างเร่งด่วน 

✓ 
 

  M (ปานกลาง) 
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ด้านปฏิบัติการ 

ข้อ วัตถุประสงค์ ปัจจัยเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 
การตรวจสอบ ผลการตรวจ

ประเมิน 
มี ไม่มี ความเสี่ยง 

1. เพื่อให้สหกรณ์ไม่เกิด
ค ว าม เสี ย ห าย อั น
เนื่องมาจากการขาด
การกำกับดูแลกิจการ 
ที่ดี (ธรรมาภิบาล) 
 
ความเสี่ยง 
- ความพอเพี ยงของ
บุคลากร 
- การเสนองานหนังสือ
ยังขาดความรอบคอบ 
- การจั ดเก็ บข้ อมู ล
เอกสารที่ กองไว้ ใน
สำนักงานหรือที่ฝากไว้
ตามสถานที่ ของทาง
ราชการต่าง ๆ 

1. การจัดโครงสร้างองค์กร 
อำนาจ หน้าที่ และคู่มือ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มี
ความชัดเจน 

1. มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรของ 
ฝ่ายจัดการ พร้อมระบุ คำบรรยาย
ลักษณะงาน  (JD) และคุณลักษณะ
เฉพาะตำแหน่งงาน (JS) และคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีการพิจารณาทบทวนโครงสร้างฯ 
และคู่มือฯ เป็นประจำทุกปี 

✓ 
 

 VL (ต่ำมาก) 

2. ความไม่เข้าใจถึงขั้นตอน 
นโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ 
แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ใน ก า ร
ปฏิบัติงาน 
 

- การเห็นชอบอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ต้อง
เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
- ซักซ้อมขั้นตอนของงานหนังสือ/อำนาจ
การลงนามโดยมีการอ้างอิง กฎระเบียบ 
ฯลฯ ที่ให้อำนาจอนุมัต ิ

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

3. สถานที่จัดเก็บเอกสารของ
สำนั ก งาน  สอ .วด .ยั งไม่
เพียงพอ 

1. จัดหา/เช่าพื้นที่รองรับเอกสารดังกล่าว 
หรือวิธีการอื่น ๆ 
2. จัดระบบการสืบค้น 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

2. เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ความเสี่ยง 
- การถูกโจมตี
เครือข่ายสารสนเทศ 
- การสูญหายของ
ข้อมูลสารสนเทศ 
- ข้อมูลทางการเงินที่
เก็บไว้อาจมีการรั่วไหล 

1. การขัดข้อง และหยุดชะงัก
ของการทำงานที่ เกิ ดจาก
เหตุการณ์ความเสียหายใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร 
การก่อวินาศภัย และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ หรือแม้แต่การนัดหยุด
งาน เป็นต้น 

1. จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อ
ค ว าม มั่ น ค งป ล อ ด ภั ย ข อ งระ บ บ
สารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุขึ้น เช่น อัคคีภัย 
แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุ 
2. จัดทำแผนสำรองระบบงานและ
ข้อมูล (Back-up Plan) 
3 . ใช้ เค รื่ อ งมื อ  และ เท ค โน โลยี ที่
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

2. ไม่มีการกำหนดสิทธิในการ
เข้าใช้ระบบเครือข่ายที่ชัดเจน 

กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลตามลำดับ
ความรับผิ ดชอบ  (Username และ 
Password) และยกเลิกสิทธิ เมื่ อพ้ น
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

✓ 
 

 L (ต่ำ) 

3. การเข้าใช้ระบบเครือข่าย
โดยบุ คคลอื่ น ที่ ไม่ ได้ รั บ
อนุญาต 

1. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ให้ เจ้ า ห น้ า ที่
ระมัดระวังการถูก เข้ าใช้ งานระบบ
เครือข่ายโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต 
2. กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหนา้ที่ 
 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 

  4. มีภัยคุกคามทางไซเบอร ์ มีระบบ Firewall และ Anti-Virus ✓  L (ต่ำ) 
5. การลักลอบเข้าห้อง Server 
แ ล ะ ท ำ ให้ ร ะ บ บ ข้ อ มู ล
ผิดพลาดเสียหาย 

1. กำหนดสิทธิ และรหัส สำหรับผู้ที่มี
อำนาจในการเข้าไปยังห้อง Server และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลห้อง Server 
2. กำหนดระยะเวลาที่ต้องเปลีย่นรหัสตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม 

✓ 
 

 M (ปานกลาง) 
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ผลการตรวจประเมินความเสี่ยง พบว่าส่วนใหญ่สหกรณ์มีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้ง
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ซึ่งจะต้องบริหารจัดการให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมและยอมรับได้ และให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  
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เรื่องท่ี 3.4 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ ตามแผนกลยุทธ์ ปี 2564 - 2568 ได้มีการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในปี 2565 ซึ่งการ
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มีข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำเนินการ
ตามท่ีสามารถดำเนินการได้ ผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ประจำปี 2565 มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                  - 73 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



1. สมาชกิมีความเชือ่มั่นและ

ศรัทธาในความมั่นคงของสหกรณ์

1. จัดท ารายงานประจ าปี 1 ครั้ง            50,000 ผู้จัดการ จัดท ารายงานประจ าปีแล้วเมื่อวันที่ 18 ก.พ.

65

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผล

การด าเนนิงาน หรือข่าวสาร

ของสหกรณ์

2 เดือน/ครั้ง              6,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการ

ด าเนนิการเป็นประจ าทุก 2 เดือน

3. ศึกษาและพิจารณาการ

จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี

การจ่ายเงินปันผล 

และเฉลี่ยคืนเป็นไป

ตามความเหมาะสม

และไม่เกินที่กฎหมาย

ก าหนด

                 -   คณะกรรมการด าเนนิการ /

คณะอนกุรรมการการลงทุน

คณะอนกุรรมการการลงทุนพิจารณาแล้ว

ตามความเหมาะสม และไม่เกินที่กฎหมาย

ก าหนด

2. ด ารงความมั่นคงทางการเงิน 

ด้วยการรักษาอัตราส่วน หนีส้ิน :

ทุน ไม่เกิน 1.50 เท่า และเพิ่ม

ทุนส ารองจากการจัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 

10

1. จัดให้มีระบบประเมินความ

เข้มแข็งทางการเงินทั้ง

โครงสร้างทางการเงิน สภาพ

คล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพ

ในการท าก าไร คุณภาพ

สินทรัพย์ การป้องกันความ

เสี่ยง และการเจริญเติบโต

มีระบบการประเมินที่

ได้มาตรฐาน

         150,000      ฝ่ายจัดการ/ผู้จัดการ    

 (จ้างผู้สอบบัญชี)

ผู้สอบบัญชไีด้ประเมินตามแบบที่ก าหนด

2. ก ากับดูแลอัตราส่วน หนีส้ิน :

 ทุน ทุกเดือน

ไม่เกิน 1.50 เท่า                  -   คณะกรรมการด าเนนิการ /

ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการฯ ก ากับอัตราส่วน หนีส้ิน : ทุน 

เป็นประจ าทุกเดือน ณ 30 ก.ย.65 อยู่ที่ร้อย

ละ 1.15

การด าเนินการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ

1. สหกรณ์มีสถานะทางการเงิน 

และการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

ยั่งยืน
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3. จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุน

ส ารองเพิ่มขึ้น

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10                  -   คณะกรรมการด าเนนิการ /

คณะ อนกุรรมการการลงทุน

คณะอนกุรรมการการลงทุนพิจารณาจัดสรร

ทุนส ารองร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ

3. สมาชกิใหม่มีจ านวนเพิ่มมาก

ขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี

1. จัดท าโครงการ

ประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อเพิ่ม

จ านวนสมาชกิใหม่ โดยมี

กลุ่มเป้าหมายหลัก เป็น

ข้าราชการใหม่ นกัเรียนทหาร

ที่จะจบการศึกษาจาก รร.ชมุ

พลฯ รร.สสท.สสท.ทร.  และ  

รร.นร. รวมทั้งพนกังาน

ราชการสมัครเป็นสมาชกิสมทบ

เพื่อการออม (ปีละ 1 ครั้ง)

สมาชกิใหม่เพิ่มขึ้น ปี

ละไม่นอ้ยกว่าร้อยละ

 1  และมีระบบการ

ประเมินที่ได้

มาตรฐาน (มากกว่า

หรือเท่ากับ 150 คน)

     330,000.00 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการ

ณ 31 ธ.ค.65 มีจ านวนสมาชกิมาสมัครเป็น

จ านวน 427 คน ซึ่งมากกว่าร้อยละ 1 หรือ

มากกว่า 150 คน

2. ออกแบบ จัดท า และ

ประชาสัมพันธ์เชญิชวนการ

สมัครเป็นสมาชกิ ผ่านสื่อใน

ลักษณะต่าง ๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ง 

และทั่วถึง (ผ่านสื่อออนไลน)์

มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่

เหมาะสม

                 -   คณะกรรมการด าเนนิการ /

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/   ฝ่าย

จัดการ

มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ 

www.wangdermcoop.com  Line 

official Account ID LINE : 

@wangdermcoop

4. แสวงหาโอกาสในการลงทุน

เพื่อเพิ่มชอ่งทางให้เกิดรายได้

ให้แก่สหกรณ์

1. ลงทุนภายนอกตามที่

กฎหมายสหกรณ์ก าหนด

ไม่นอ้ยกว่า 2 

โครงการ

           50,000 คณะกรรมการด าเนนิการ /

คณะอนกุรรมการการลงทุน

ณ 31 ธ.ค.65 มีการลงทุนในหุ้นกู้จ านวน 6 

โครงการ และลงทุนในหุ้นสามัญชมุนมุ

สหกรณ์จ านวน 3 โครงการ

การด าเนินการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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2. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ไม่นอ้ยกว่า 1 

โครงการ

                 -   คณะกรรมการด าเนนิการ /

คณะ อนกุรรมการการลงทุน

ให้ สอ.กฝร. และ สค.รน.กู้ยืมเงิน

2. สหกรณ์มีระบบการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพตาม

หลักธรรมาภิบาล และมีการ

พัฒนาระบบที่ทันสมัยเหมาะกับ

สภาวะแวดล้อมตามห้วงเวลา

1. สหกรณ์มีระบบบริหาร

จัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

1. ทบทวนแผนกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

1 ครั้ง            12,000        ฝ่ายจัดการ /          

คณะอนกุรรมการ   การ

ลงทุน

ได้ด าเนนิการทบทวนแผนกลยุทธ์แล้ว

2. ตรวจสอบขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานความโปร่งใสและ

เป็นธรรมในการให้บริการแก่

สมาชกิ

สมาชกิ       200,000   

   (งบส ารอง)

ฝ่ายจัดการ /

คณะอนกุรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

มีการจ้างบริษัท สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็น

ผู้ตรวจสอบภายใน

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบ 

สารสนเทศของสหกรณ์

สมาชกิมีความพึง

พอใจในระบบ

สารสนเทศไม่นอ้ย

กว่าร้อยละ 70

       4,500,000 คณะกรรมการด าเนนิการ / 

เจ้าหนา้ที่ระบบสารสนเทศ

พัฒนาระบบสารสนเทศให้สมาชกิได้รับความ

สะดวกเป็นประจ า

4. ตรวจสอบและปรับปรุง

ระเบียบสหกรณ์ให้มีความ

ทันสมัยเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนด

2 - 3 ระเบียบ/ปี                  -   คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

มีการแก้ไขระเบียบ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

ระเบียบ สอ.ว.ว่าด้วย การตรวจสอบและ

แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชกิ พ.ศ.

2565 และระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วย การให้

เงินกู้แก่สมาขิก สอ.วด. (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565

การด าเนินการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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5. การตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบความ

โปร่งใส เป็นไปตาม

ระเบียบและข้อบังคับ

         200,000 ฝ่ายจัดการ / ผู้ตรวจสอบ

กิจการ

ได้จ้างบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญช ีเป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565

6. การตรวจสอบภายในด้าน

กฎหมายป้องกัน และ

ปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายว่าด้วยการสนบัสนนุ

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานภุาพท าลายล้างสูง (ปปง.)

ปีละ 1 ครั้ง          100,000 ฝ่ายจัดการ / ผู้ตรวจสอบ

ภายในด้าน ปปง.

ได้รวมการตรวจสอบภายในด้าน ปปง.ไว้ใน

การตรวจสอบภายในของกิจการแล้ว โดยมี

บริษัท สามสิบสี่ ออดิต จ ากัด เป็นผู้

ตรวจสอบภายใน

7. จัดกิจกรรมยกย่องชมเชย

เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ดีเด่นประจ าปี

2 รางวัล/ปี            20,000 ฝ่ายจัดการ มีเจ้าหนา้ที่ สอ.วด.จ านวน 2 คน ที่ได้รับ

รางวัลชมเชยจากการเป็นเจ้าหนา้ที่สหกรณ์

ดีเด่นประจ าปี

2. สหกรณ์มีระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยตอบสนอง

ต่อความต้องการของสมาชกิ

1. เพิ่มชอ่งทางการสื่อสาร เพิ่มหมายเลข

โทรศัพท์เคลื่อนที่

และปรับปรุงระบบ

ตอบรับอัตโนมัติ

           30,000        ฝ่ายจัดการ /    

เจ้าหนา้ที่ระบบสารสนเทศ

มีชอ่งทางการสื่อสารปัจจุบัน ได้แก่ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ภายใน และ

ภายนอกสหกรณ์ รวมถึงการติดต่องผ่าน 

Application Line

2. จัดท าระบบการยื่นแบบค า

ร้องขอกู้ Online

ศึกษาและเตรียมการ

โดยคณะท างาน

                 -   คณะกรรมการด าเนนิการ อยู่ระหว่างการศึกษา และพัฒนาระบบ

สารสนเทศของสหกรณ์

การด าเนินการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ
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3. จัดท าระบบประชาสัมพันธ์ 

ผ่านสื่อ Social Networks

ศึกษาและเตรียมการ

จัดท าแอพพลิเคชัน่

ไลนข์องสหกรณ์โดย

คณะท างาน

                 -   คณะกรรมการด าเนนิการ มีการประชาส้มพันธ์ผ่านทาง website และ 

Social media ต่าง ๆ ของสหกรณ์

3. มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใชบ้ริการและ

ส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ท างานของสหกรณ์

1. โครงการปรับปรุงสถานที่

และส านกังาน                    

     1.1 จัดหาสถานที่เก็บ

เอกสารของสหกรณ์

- ได้สถานที่จัดเก็บ

เอกสารสหกรณ์ใหม่

         200,000 ฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการ

ด าเนนิการ

    1.2 ปรับปรุงชอ่งให้บริการ

ส านกังาน

- ปี 2565 มีเครื่องมือ

ในการประเมินการ

ให้บริการ

4. กรรมการและเจ้าหนา้ที่

สหกรณ์มีความรู้ความสามารถ

ด้านการบริหารจัดการสหกรณ์

ตามหลักธรรมาภิบาล

1. พัฒนาบุคลากร -จัดอบรม

ทางจริยธรรมเจ้าหนา้ที่

1 ครั้ง 100,000     ฝ่ายจัดการ ได้จัดอบรมสัมมนาแก่เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ใน

หัวข้อ "การสร้างจิตวิญญาณการท างานที่ดี" 

เมื่อ 24 - 25 ก.ย.65

2. จัดส่งกรรมการ ผู้จัดการ 

และรองผู้จัดการเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตรการเงิน 

การบัญช ีและการบริหาร

ส าหรับกรรมการด าเนนิการ 

และผู้จัดการสหกรณ์

3 - 5 คน/ปี            50,000 คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ      มีกรรมการจ านวน 4 ท่าน ได้แก่  

พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์  พล.ร.ต.สามารถ  

โปษะกฤษณะ  น.อ.สันติ ภาณุศุภวิมล       

น.อ.สมัย  โพนเมืองหล้า  และที่ปรึกษา อีก 1

 ท่าน ได้แก่ พล.ร.ต.วิชาญ วันทนยีะกุล

ได้ปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสารที่ 

ดย.ทร.ฐท.กท. เรียบร้อยแล้ว

การด าเนินการ
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3. จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง

2 - 3 หลักสูตร/ปี          100,000 ฝ่ายจัดการ อบรมหลักสูตรนกัประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลสู่

สมาร์ท พีอาร์ มืออาชพี จ านวน 1 คน  และ

อบรมหลักสูตรกฎหมาย ปปง. จ านวน 9 คน

4. จัดสัมมนาระหว่างกรรมการ

 ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสมาชกิ

1 ครั้ง 300,000 ฝ่ายจัดการ / 

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

จัดสัมมนากรรมการ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับสหกรณ์ และการจัดองค์กรของ

สหกรณ์" และสัมมนากรรมการร่วมกับฝ่าย

จัดการ หัวข้อ Job description

5. จัดให้มี Job description 

และ job specification ของ

บุคลากรทุกต าแหนง่

แล้วเสร็จ                  -   ฝ่ายจัดการ / 

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างการแก้ไขระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วย

เจ้าหนา้ที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน

ของสหกรณ์

5. สหกรณ์มีเครือข่ายและความ

ร่วมมือกับสหกรณ์และสถาบัน

การเงินอื่น ทั้งในด้านการบริหาร

 จัดการการเงิน และด้านองค์

ความรู้

1. จัดส่งผู้แทนกรรมการ

ด าเนนิการและ จนท. เข้าร่วม

สัมมนาระหว่าง 8 สหกรณ์ใน

กองทัพเรือ

1 ครั้ง          150,000 คณะกรรมการด าเนนิการ/

ฝ่ายจัดการ

ชะลอการเข้าร่วมสัมมนาเนือ่งจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโร

นา 2019 ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนนิการ

2. จัดส่งผู้แทนกรรมการ

ด าเนนิงานและ จนท. เข้าร่วม

ประชมุสัมมนาร่วมกับสันนบิาต

 และชมุนมุสหกรณ์ภายนอก

1 ครั้ง            10,000 คณะกรรมการด าเนนิการ/

ฝ่ายจัดการ

จัดส่งกรรมการจ านวน 2 ท่าน เข้าร่วม

ประชมุ ได้แก่ พล.ร.ท.จิรพล  ว่องวิทย์  

ประชมุ ชสอ.  น.อ.สมัย  โพนเมืองหล้า 

ประชมุ ช.น.ส.ท. และน.อ.สันติ ภานศุุภวิมล 

ประชมุสันนบิาตฯ

การด าเนินการ
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3. สมาชกิรักการออมทรัพย์ 

สามารถบริหารจัดการเงินของ

ตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

1. จัดการบรรยายให้ความรู้แก่

สมาชกิเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการทางการเงิน

1 ครั้ง          200,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์

ชะลอการจัดสัมมนา เนือ่งจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ท าให้มีข้อจ ากัดในการด าเนนิการ

2. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์

ให้กับสมาชกิในการวางแผน 

บริหาร จัดการการเงินของ

ตนเอง และครอบครัวตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2 เดือน/ครั้ง            20,000 คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการ

ได้ด าเนนิการออกข่าวประชาสัมพันธ์เป็น

ประจ าทุก 2 เดือน

4. สมาชกิเข้าใจในหลักการและ

อุดมการณ์ของสหกรณ์ รวมทั้ง

ให้การสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ของสหกรณ์

1. สมาชกิมีส่วนร่วมในกิจกรรม

หลักของสหกรณ์ในทุกโอกาส

1. จัดท าประชาสัมพันธ์

สหกรณ์อย่างต่อเนือ่ง

เดือนละ 1 ครั้ง                  -   ฝ่ายจัดการ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ 

เป็นประจ า

2. จัดท าชอ่งทางรับความ

คิดเห็นของสมาชกิ

สมาชกิสามารถแสดง

ความคิดเห็นตาม

ชอ่งทางต่าง ๆ ของ

สหกรณ์ได้

                 -   ฝ่ายจัดการ มีชอ่งทางการแสดงความคิดเห็นที่ส านกังาน

สหกรณ์ และอีเมลล์ของ สอ.วด.

5. สมาชกิได้รับประโยชนแ์ละ

พึงพอใจต่อสวัสดิการที่ได้รับ

1. สมาชกิพอใจต่อสวัสดิการที่

ได้รับ

1. มอบทุนการศึกษาแก่บุตร

สมาชกิ

1 ครั้ง  ไม่เกิน 

2,500,000

คณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธ์/ฝ่ายจัดการ

ได้จัดสรรทุนการศึกษาบุตรสมาชกิเป็น

จ านวน 750 คน เป็นเงิน 2,398,500 บาท

1 สมาชกิมีความรู้ความเข้าใจใน

การวางแผน บริหาร จัดการ

การเงินของตนเอง และ

ครอบครัวตามแนวเคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง

การด าเนินการ
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2. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชกิ

เสียชวีิต

ผู้รับผลประโยชนข์อง

สมาชกิที่เสียชวีิต

10,000 - 

100,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด)

ฝ่ายจัดการ พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้กับทายาทของ

สมาชกิที่เสียชวีิตตามระเบียบที่ก าหนด

3. เงินสงเคราะห์กรณีบุคคลใน

ครอบครัวเสียชวีิต

สมาชกิที่ยื่นเรื่อง

ขอรับเงิน

 2,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด)

ฝ่ายจัดการ พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชกิตาม

ระเบียบที่ก าหนด

4. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชกิ

นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

นานเกินกว่า 10 วัน

สมาชกิที่ยื่นเรื่อง

ขอรับเงิน

 1,000 (ตาม

ระเบียบสหกรณ์

ก าหนด)

ฝ่ายจัดการ พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชกิตาม

ระเบียบที่ก าหนด

5. เงินสงเคราะห์กรณีสมาชกิ

ประสบภัยพิบัติ

สมาชกิที่ยื่นเรื่อง

ขอรับเงิน

 3,000 - 10,000

 (ตามระเบียบ

สหกรณ์ก าหนด)

ฝ่ายจัดการ พิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชกิตาม

ระเบียบที่ก าหนด

2. สมาชกิได้รับการชว่ยเหลือใน

กรณีรับสภาพหนีแ้ทนผู้กู้ที่

เหมาะสม และเป็นธรรม

1. โครงการปรับโครงสร้างหนี้ ด าเนนิการโดยต่อเนือ่ง                  -   คณะอนกุรรมการปรับ

โครงสร้างหนี้

มีสมาชกิขอเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี ้

จ านวน 113 ราย หนีค้งเหลือ จ านวน 

45,703,052 บาท

2. โครงการเงินกองทุน

ชว่ยเหลือผู้ค้ าประกัน

ด าเนนิการโดยต่อเนือ่ง                  -   คณะกรรมการกองทุน

ชว่ยเหลือผู้ค้ าประกัน

มีสมาชกิได้รับเงินชว่ยเหลือจากกองทุน

ชว่ยเหลือผู้ค้ าประกัน จ านวน 72 ราย เป็น

เงินจ านวน 1,637,320 บาท

การด าเนินการ
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6. สหกรณ์มีบทบาทในการ

สร้างคุณประโยชนต์่อชมุชนและ

สังคม

1. สหกรณ์มีโครงการเกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของชมุชน

1. สนบัสนนุกิจกรรม

สาธารณประโยชน ์ใน

กองทัพเรือและหนว่ยงานอื่น ๆ

อย่างนอ้ย 1 ครั้ง          300,000 ฝ่ายจัดการ/คณะกรรมการ

ด าเนนิการ

ได้สนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชนใ์ห้กับ

หนว่ยงานต่าง ๆ จ านวน 9 แห่ง รวมเป็นเงิน

 285,000 บาท

การด าเนินการ
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เรื่องท่ี 3.5 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกดั 

เลขานุการฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 111 ให้อำนาจคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณากำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการดำเนินการได้ร่วมกันพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด จำนวน 2 ฉบบั ดังนี้ 
 1. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือ 
ข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565 
 2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
วังเดมิ จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565  
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
ว่าด้วย  การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก 

พ.ศ.2565 
________________ 

 

 อาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 19 ข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ข้อ 78 (8) ข้อ 111 และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ให้กำหนดระเบียบว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก ดังตอ่ไปนี้  
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
   “ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
   “ปัญหาหรือข้อร้องเรียน” หมายถึง การที่สมาชิกแจ้งเรื่องราวต่อสหกรณ์ เพ่ือขอให้ช่วยเหลือ 
แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม 
หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อ 4  คณะกรรมการได้จัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก 
โดยออกประกาศสหกรณ์แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) Web Site : www.wangdermcoop.com 
(2) E-mail : wsc.navy@gmail.com 
(3) ส่งทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ของสหกรณ์  
(4) ยื่นเรื่องดว้ยตนเองท่ีสำนักงานสหกรณ์ 
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 ข้อ 5  ให้ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด รับผิดชอบในการควบคุมการรับแจ้งปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียนของสมาชิก   
  ข้อ 6 สมาชิกแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามประกาศสหกรณ์กำหนด โดยอย่าง
น้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อ-สกุล 
(2) หมายเลขประจำตัวสมาชิก 
(3) ที่อยู่ของสมาชิก 
(4) วันที่แจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
(5) เรื่องอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตาม

สมควรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยใช้ถ้อยคำสุภาพ 
(6) ต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการให้ข้อเท็จจรงิหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้อง

ขอจากสหกรณ์ 

 ข้อ 7 ให้ผู้จัดการดำเนินการลงทะเบียนรับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกแต่ละราย ภายใน 7 
วันทำการของสหกรณ์ นับแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเรื่องจากสมาชิกแล้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา พร้อมแจ้งตอบ
เป็นหนังสือให้สมาชิกทราบในเบื้องต้นว่าสหกรณ์ได้รับแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกแล้ว 
 ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันทำการของสหกรณ์ หากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ให้แจ้งเหตุขัดข้องเป็น
หนังสือให้สมาชิกทราบตามสมควรจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 
  หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่
สมาชิกแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน ห้ามมิให้กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นร่วมอยู่ ในกระบวนการ
ตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว  
 ข้อ 9 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องอันเป็นเหตุของปัญหาหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งข้อเท็จจริง หรือ
พฤติการณ์ตามท่ีได้รับแจ้งจากสมาชิก แล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีเป็นเรื่องขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก หากอยู่ในอำนาจ
กระทำการของสหกรณ์ ให้พิจารณาช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกตามข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์กำหนด และหากไม่อยู่ในอำนาจกระทำการของสหกรณ์ ให้ชี้แจงหรือทำความเข้าใจกับสมาชิก 

(2) กรณีเป็นเรื่องข้อร้องเรียน ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนเพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ พร้อมสรุปผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

หากเป็นการร้องเรียนกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ห้ามมิให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ผู้นั้นร่วมอยู่ใน
กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาทุกขั้นตอน รวมถึงเข้าร่วมประชุมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว และสหกรณ์ต้องเก็บ
รักษาพยานหลักฐานทั้งหมดเป็นความลับ  
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 ข้อ 10 คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามข้อ 9 (2) แล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีผลการตรวจสอบไม่พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก 

(2) กรณีผลการตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
ให้สั่งการให้แก้ไขหรือร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์กำหนด 

  ข้อ 11 คณะกรรมการแจ้งผลการดำเนินการตามข้อ 9 (1) และข้อ 10  (1) (2) เป็นหนังสือให้สมาชิกทราบ 
 ข้อ 12 คณ ะกรรมการให้ ความคุ้ มครองสมาชิกอย่ าให้ ต้ อ งรับภั ยหรือความไม่ ชอบธรรม  
อันเนื่องมาจากการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน เนื่องจากเป็นสิทธิในการตรวจสอบการบริหารกิจการ หรือการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ว่ามีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณก์ำหนด 
 ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบยีบนี้  
 
                         ประกาศ      ณ      วันที่      11       พฤษภาคม   พ.ศ.2565 
 
                                                               พลเรือโท ณพ  พรรณเชษฐ์ 
                                              (ณพ  พรรณเชษฐ์) 
                                                        ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ว่าด้วย  การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 

 พ.ศ. 2565 
___________________ 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 78 (8) ข้อ 111 (3)  
และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้มีมติ
กำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2565” 
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 14 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2558 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ข้อ  14 จำนวนเงินกู้สามัญที่ ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยถือเกณฑ์กำหนดว่า สมาชิกจะกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 65 (หกสิบห้า) เท่าของ 
เงินได้รายเดือน รวมเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ตามผนวกที่ได้กำหนด และรวมค่าหุ้นของสมาชิกที่ส่งชำระ 
    ในกรณีที่สมาชิกท่ีมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าจำนวนเงิน ซึ่งอาจกู้เงินกู้สามัญได้
ตามวรรคก่อน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้กู้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของเงินค่าหุ้นที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์” 
 ข้อ 4. ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 26 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
  “ขอ้ 26 เงินงวดชำระหนี้สำหรบัเงินกู้นั้นให้กำหนดไว้ดังนี้ 
    26.1  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินประเภทเพ่ือการศึกษาให้ผู้กู้ส่งคืน
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นงวดรายเดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ย แต่ต้องไม่เกิน 12 (สิบสอง) งวด (1 ปี) 
    26.2  เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนด ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้
สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินอายุ 
65 ปี หรือไม่เกิน 240 (สองร้อยสี่สิบ) งวด (20 ปี) สุดแต่อะไรจะถึงกำหนดก่อนกัน เว้นแต่เป็นกรณีสมาชิกผู้กูเ้งินไม่เกิน 
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กว่ามูลค่าหุ้น หรือใช้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด เป็นหลักประกันให้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็น
จำนวนงวดตามที่กำหนดตามระเบียบฯ ได้ไม่จำกัดอายุผู้กู้ 
            ในกรณีที่ผู้กู้มีความประสงค์ขอขยายเวลาชำระหนี้  ผู้กู้ต้องไม่ เคยผิดนัด 
การชำระหนี้ให้กับสหกรณ์มาก่อน และได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของระยะเวลา 
การผ่อนชำระหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญา และมีหนังสือชี้แจงเหตุผลการขอผ่อนผันชำระหนี้ว่า มีความจำเป็นอย่างใดเสนอ 
ต่อผู้จัดการสหกรณ์ ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยคณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาคำร้องเป็นราย ๆ ไป และต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการดำเนินการก่อน ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนผันชำระหนี้สำหรั บเงินกู้สามัญที่กำหนดไว้ก็ได้  
แต่เมื่อขยายระยะเวลาให้ใช้หนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 6 (หก) เดือน ต่อระยะเวลาการกู้เงินหนึ่งสัญญา 
    26.3  เงินกู้พิเศษ คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็น
งวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นงวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควร แต่ต้องไม่เกิน 240 (สอง
ร้อยสี่สิบ) งวด (20 ปี) 
    26.4  เงินงวดชำระหนี้ทุกประเภทให้ส่งชำระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก” 
     
            ประกาศ      ณ      วันที่       31       ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
                                                              พลเรือเอก ณพ  พรรณเชษฐ์ 
                                               (ณพ  พรรณเชษฐ์)         
                                                   ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
 
 
 
 
 
 

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

หลักการและเหตุผล 
  เป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนในช่วงที่ค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้น และให้เหมาะสมกับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และปรับปรุงผนวกเงินเพ่ิมอ่ืนที่สามารถนำมารวมกับเงินได้รายเดือนในการ
คำนวณเงินกู้สามัญ 
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ผนวก 

เงินเพิม่อ่ืน ที่สามารถนำมารวมกับเงินได้รายเดือนในการคำนวณเงินกู้สามัญตามข้อ 14 ได้แก่ 
  1. เงินประจำตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง - กลาง 
  2. เงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 
  3. เงินค่าครองชีพชั่วคราว 
  4. เงินตอบแทนรายเดือนผู้บริหารระดับสูง - กลาง 
  5. เงินตอบแทนผู้ได้รับเงินวิชาชีพเฉพาะ (วช.) หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 
  6. เงินตอบแทนรายเดือน (3,500 บาท) 
  7. เงินเพ่ิมพิเศษเพ่ือการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
  8. เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิด (พ.ป.ผ.) 
  9. เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
   9.1 เงินเพ่ิมนักบินลองเครื่อง (พ.ล.ค.) 
   9.2 เงินเพ่ิมครูการบิน (พ.ค.บ.) 
   9.3 เงินเพ่ิมนักบินประจำกอง ระดับ ร.ต. - ร.อ. และ ระดับ น.ต.ขึ้นไป (พ.น.บ.) 
   9.4 เงินเพ่ิมนักบินสำรอง (พ.น.บ.ส.) 
   9.5 เงินเพ่ิมศิษย์การบินชั้นมธัยม (พ.ศ.ม.) 
   9.6 เงินเพ่ิมผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ (ต้นหน) (พ.ป.อ.)  
   9.7 เงินเพ่ิมผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ (ตำแหน่งอ่ืน ๆ เช่ น ผู้ตรวจการณ์ เจ้าหน้าที่  
วิทยุ - ช่างอากาศ ฯลฯ) (พ.ป.อ.)  
   9.8 เงินเพ่ิมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมประจำกอง (พ.ท.ต.) 
   9.9 เงินเพ่ิมนักทำลายใต้น้ำจู่โจมสำรอง (พ.ท.ต.ส.) 
   9.10 เงินเพ่ิมนักประดาน้ำประจำกอง (พ.ป.น.) 
   9.11 เงินเพ่ิมนักประดาน้ำสำรอง (พ.ป.น.ส.) 
   9.12 เงินเพ่ิมผู้ปฏิบัติทำลายวัตถุระเบิดเป็นประจำ (พ.ท.ล.) 
    
                   พล.ร.อ.  ณพ  พรรณเชษฐ์ 
                    (ณพ  พรรณเชษฐ์) 
                  ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.วด. 
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เรื่องท่ี 3.6 การร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี และถูกลงโทษของสหกรณ์ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ขอแจ้งข้อมูลในรอบปีบัญชี 2565 
ในเรื่องการถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ พร้อมทั้งแผนหรือแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี ถูกร้องเรียนและถูกลงโทษตามกฎกระทรวง การดำเนินงาน
และการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ ข้อ 14 (2) ดังนี้ 

1. สหกรณ์มีแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี   
ถูกร้องเรียนและถูกลงโทษ ด้วยการมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบการควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบการรับฝากเงิน รวมทั้งมีช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนผ่านทาง website ของ
สหกรณ์ อีเมลล์ หรือทางไปรษณีย์ ตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน มีระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2565 ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและ 
การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2559 และประกาศความเป็นส่วนตัวของสหกรณ์ PDPA 
ในการตรวจสอบควบคุมการดำเนินการอย่างครบถ้วน 

2. สหกรณ์ไม่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษว่าสหกรณ์กระทำความผิด แต่อย่างใด  
3. สหกรณ์ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา แต่อย่างใด 
4. สหกรณ์ไม่ถูกร้องเรียนผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ศูนย์ดำรงธรรม และกระทรวงต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ แต่อย่างใด 
 5. สหกรณ์ไม่ถูกลงโทษจากหน่วยงานใดๆ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลในกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น 

  

ที่ประชุม .................................................................... ........................................................................ 
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เรื่องที่ 3.7 รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ได้ดำเนินงานมาครบรอบปีที่  40 แล้ว โดยในปี 2565  
ที่ผ่านมา สหกรณ์ของเราได้มีพัฒนาการเจริญเติบโตด้วยดีมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จำกัด ซึ่งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้เลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของ สอ.วด.  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการ สอ.วด. สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค.65 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 
 

 
 
เรื่องที่ 4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 

เลขานุการฯ นายทะเบียนสหกรณ์ ฯ ได้แต่งตั้งให้ นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง จาก บริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธ.ค.65 เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2565 
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เรื่องท่ี 4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 

เลขานุการฯ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 
 

ลำดับ รายการ ปี 2565 
บาท % 

 กำไรสุทธิ 327,268,286.77 100.00 
1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 33,004,574.77 10.08 
2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 

สามหมื่นบาท 
30,000.00 0.01 

3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้วในอัตราร้อยละ 6 226,202,129.00 69.12 
4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่ชำระระหว่างปี ในอัตราร้อยละ 9.40 41,845,329.00 12.79 
5 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 8,986,254.00 2.74 
6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มี

อยู่ในวันสิ้นป ี
100,000.00 0.03 

7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 14,000,000.00 4.28 
8 เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 3,000,000.00 0.92 
9 เป็นทุนเพื่อขยายกิจการ 100,000.00 0.03 

 

 หากจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามที่เสนอข้างต้นจะมีผล ดังนี้ 
1. กลับคืนและเป็นผลประโยชน์ของสมาชิก                   97.25 % เป็นเงิน    318,252,032.77 บาท 
 (เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสำรอง 
 ทุนรักษาระดับอัตราปันผล ทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน  
      และเป็นทุนเพื่อขยายกิจการ)  
2. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่    2.74 %  เป็นเงิน    8,986,254.00 บาท 
3. บำรุงสันนิบาตสหกรณ์    0.01 % เป็นเงิน        30,000.00 บาท 
  รวมการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี                            100.00 % เป็นเงิน  327,268,286.77 บาท 
 

กลับคืนและเป็นผลประโยชน์ของสมาชิก เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์

 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

กลับคืนและเป็นผลประโยชนข์องสมาชิก 
97.25% 

เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
2.74% 

บำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 
0.01% 
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เรื่องท่ี 4.3   อนุมัตแิผนงาน และประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2566 

เลขานุการฯ   แผนงานประจำปี 2566 มีดังนี้ 
   1. รับสมาชิกเพ่ิม        400 ราย 
   2. ทุนเรือนหุ้น              220,000,000.00 บาท 
   3. จ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก           1,000,000,000.00 บาท 
   4. รับฝากเงินออมทรัพย์จากสมาชิก                  240,000,000.00 บาท 
   5. สนับสนุนกิจกรรม และสาธารณกุศลต่าง ๆ              13,000,000.00 บาท  
   6. การฝากและการลงทุนภายนอก           1,500,000,000.00 บาท 

ประมาณการรายรับ ประจำปี 2566 
รายการ ปี 2565 ปี 2566 หมายเหตุ 

ประมาณการ จริง ประมาณการ 
1.ดอกเบี้ยรับ 
 
 
 
 
2.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
3.รายได้อื่น 

470,000,000.00 
5,000,000.00 
2,500,000.00 

60,000.00 
4,400,000.00 

40,000.00 
1,624,000.00 

459,943,424.79 
7,317,811.33 
1,732,229.03 
5,668,904.11 
6,731,930.14 

42,700.00 
2,008,938.58 

465,500,000.00 
6,260,000.00 

60,000.00 
2,590,000.00 
9,890,000.00 

40,000.00 
893,000.00 

- เงินให้กู้สมาชิก  
- เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 
- ฝากธนาคาร  
- ฝากชุมนุมสหกรณ์ 
- ลงทุน 
- รับจากสมาชิกใหม่ 
- ผลตอบแทนหุ้น ชสอ. ช.น.ส.ท.และ ชสกท. 
- ค่าธรรมเนียมชำระหน้ีก่อนกำหนด 
- อื่น ๆ 

รวม 483,624,000.00 483,445,937.98 485,233,000.00  
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ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 

 

รายการ ปี 2565 ปี 2566 หมายเหตุ 
ประมาณการ จริง ประมาณการ 

1.ดอกเบี้ยจ่าย 
2.บำเหน็จเจ้าหน้าท่ีและ
เงินชดเชย 
3.ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สำนักงานและค่าตัดจ่าย 
4.หน้ีสงสัยจะสูญและ 
หน้ีสูญ 
 
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้าท่ี 
6.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี 
7.ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 
8.งบสำรอง 

148,000,000.00 
1,600,000.00 

 
950,000.00 

 
3,000,000.00 

 
 

9,255,000.00 
 

650,000.00 
 

10,812,680.00 
1,000,000.00 

135,790,606.07 
388,346.67 

 
859,492.13 

 
(209,902.84) 

 
 

8,586,410.44 
 

143,119.76 
 

9,619,578.98 
1,000,000.00 

132,330,000.00 
1,600,000.00 

 
1,000,000.00 

 
3,000,000.00 

 
 

9,727,000.00 
 

210,000.00 
 

12,516,000.00 
1,000,000.00 

- เพือ่จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 
- เพือ่จ่ายเป็นเงินบำเหน็จให้แก่เจ้าหน้าท่ีฯ 
ตามระเบียบ 
- เพื่อเป็นค่าเสื่อมราคาตามระเบียบนายทะเบียน 
สหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542 
- เผื่อหน้ีสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้และการ
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  
 
  
     จากงบประมาณปี 2566 ท่ีขออนุมัติไว้ 
 
 
 

รวม 175,267,680.00 156,177,651.21 161,383,000.00  

 
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย                                323,850,000.00 
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ขอตั้งงบประมาณ เหตุผลและความจ าเป็น

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2566

1. หมวดค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับเจา้หน้าที่ 

1.1  เงินเดือน                              7,694,000.00      7,390,470.00   303,530.00      8,070,000.00   - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.วด. 20 คน

1.2  เงินเพิ่มค่าครองชีพ 396,000.00        346,000.00      50,000.00       372,000.00      - เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ สอ.วด.

1.3  ค่าล่วงเวลา                            400,000.00        390,143.24      9,856.76         400,000.00      - เจ้าหน้าที่ 20 คน และ ข้าราชการ 5 คน 

1.4  ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00        94,337.00       25,663.00       120,000.00      - เพื่อเป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ตามระเบียบ สอ.วด.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ

1.5  ค่าเล่าเรียนบุตร 40,000.00          14,700.00       25,300.00       40,000.00       - เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2563

1.6  เงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม 180,000.00        123,956.00      56,044.00       180,000.00      - เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ2533

1.7  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000.00           4,767.00         233.00           5,000.00         - เพื่อสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537

1.8  ค่าเครื่องแบบ 120,000.00        120,000.00      -               240,000.00      - ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 20 คน

1.9  ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 300,000.00        102,037.20      197,962.80      300,000.00      - เพื่อร่วมสัมมนา 8 สหกรณ์ใน ทร. จ านวน 150,000 บาท

- จัดอบรมจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 50,000 บาท

- เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 100,000 บาท

รวม 9,255,000.00     8,586,410.44   668,589.56     9,727,000.00   

2. ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่

2.1  ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้ส านักงาน 30,000.00                 30,089.80 (89.80) 30,000.00       - เพื่อซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องใช้ส านักงาน

2.2  ค่าโทรศัพท์ 20,000.00                 14,446.00 5,554.00         20,000.00       - ค่าโทรศัพท์ TOT,และ และค่าสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ าส านักงาน 

2.3  ค่าบริการรายปี      500,000.00               31,923.96 468,076.04      60,000.00       - ค่าโดเมนอินเตอร์เน็ต จ านวน 30,000 บาท

- ค่า line@ จ านวน 20,000 บาท

- ค่า license Plesk จ านวน 10,000 บาท

2.4  ค่าปรับปรุงและตกแต่งส านักงาน 100,000.00        66,660.00       33,340.00       100,000.00      - ค่าปรับปรุงตกแต่งส านักงาน 100,000 บาท

รวม 650,000.00        143,119.76     506,880.24     210,000.00     

ประมาณการรายจา่ย ปี 2566

รายการ ปี 2565
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ขอตั้งงบประมาณ เหตุผลและความจ าเป็น

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2566

3. ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

3.1 ค่าตอบแทน(ที่ปรึกษา) 1,950,000.00      1,950,000.00   -               1,950,000.00   - ที่ปรึกษา 13  ท่าน ๆ ละ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,950,000 บาท           

3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่  3,000,000.00      2,918,795.00   81,205.00       3,600,000.00   - ค่าสถานที่,ค่าอาหาร,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และอื่น ๆ

- จับฉลากของขวัญในวันประชุมใหญ่

- ของขวัญแก่สมาชิกทุกท่าน

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมย่อยผู้แทนสมาชิก

- ค่าจัดท ารายงานประชุมใหญ่

3.3 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 640,800.00        614,000.00      26,800.00       640,800.00      - ข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน 8 นาย (53,400x12) เป็นเงินจ านวน 640,800 บาท  

3.4 ค่าเบี้ยประชุม 1,260,000.00      751,000.00      509,000.00      1,260,000.00   - เพื่อจ่ายแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในการติดต่องานและร่วมประชุม

3.5 ค่ารับรอง 300,000.00        249,138.00      50,862.00       343,000.00      - เป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มแก่กรรมการด าเนินการ,ที่ปรึกษา,ผู้เข้าร่วมประชุม, 

  ผู้มาติดต่อประสานงาน,ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ผู้ตรวจสอบบัญชี

  และผู้ตรวจสอบกิจการ

3.6 ค่าเบี้ยเลี้ยงและพาหนะ 175,000.00        107,659.00      67,341.00       175,000.00      - ค่าพาหนะ จ านวน 60,200 บาท

- อื่น ๆ จ านวน 114,800 บาท

3.7 ค่าเช่าที่พัก 50,000.00          5,000.00         45,000.00       50,000.00       - ค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พัก กรรมการ ผุ้จัดการ รองผู้จัดการ อบรมสัมมนา

3.8 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 320,000.00        236,193.37      83,806.63       320,000.00      - ซื้อเครื่องเขียนและแบบพิมพ์และจัดท าคู่มอืระบบบัญชีและระบบงานสารสนเทศ

3.9 ค่าใช้จ่ายส านักงาน 80,000.00          44,999.26       35,000.74       80,000.00       

3.10 ค่าไปรษณียากร 40,000.00          24,463.60       15,536.40       40,000.00       

3.11 ค่าจัดท าเอกสารประชุม 100,000.00        86,318.84       13,681.16       100,000.00      - ค่าถ่ายเอกสารตามมเิตอร์เครื่องถ่ายเอกสารและค่าจัดท าเอกสารประชุมประจ าเดือน

3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600.00          44,940.00       660.00           45,200.00       - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารตามสัญญาเช่าถึง สิงหาคม 2566

3.13 ค่าสอบบัญชี 150,000.00        130,000.00      20,000.00       180,000.00      - ค่าจ้างผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2565

สหกรณ
์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                                - 124 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีท่ี 40   



ขอตั้งงบประมาณ เหตุผลและความจ าเป็น

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2566

3.14 ค่าตรวจสอบกิจการ 161,280.00        150,000.00      11,280.00       180,000.00      - ค่าจ้างผู้ตรวจสอบกิจการ

3.15 ค่าตรวจสอบภายใน 180,000.00      - ค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายใน

3.16 ค่าตรวจสอบภายใน(ปปง.) 100,000.00        -               100,000.00      -               - ค่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในด้าน ปปง.

3.17 ค่าท าความสะอาด 171,000.00        170,160.00      840.00           177,000.00      - เพื่อเป็นค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน

3.18 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 600,000.00        271,736.00      328,264.00      600,000.00      - เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายด าเนินคดี

3.19 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 600,000.00        123,720.00      476,280.00      600,000.00      - ค่าใช่จ่ายในการสัมมนาสมาชิก กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ จ านวน 500,000 บาท

- กรรมการ ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ เข้ารับการศึกษาอบรมสัมมนา จ านวน 100,000 บาท

3.20 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 324,000.00        10,850.00       313,150.00      240,000.00      - เพื่อประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ไมเ่กิน 20,000 บาทต่อเดือน 

3.21 ค่าใช้จ่ายในการแจกทุนการศึกษา 70,000.00          -               70,000.00       80,000.00       - เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในวันแจกทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

3.22 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 240,000.00        238,584.88      1,415.12         240,000.00      - ค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการติดต่อประสานงานแก่ กรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ 

3.23 ค่าใช้จ่ายครบรอบวันก่อตั้ง สอ.วด. 120,000.00        109,085.00      10,915.00       120,000.00      - เป็นค่าใช่จ่ายจัดงานเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันก่อตั้งของ สอ.วด.

3.24 ค่าวัสดุส านักงาน 15,000.00          5,223.01         9,776.99         15,000.00       - เพื่อซื้อสิ่งของลักษณะคงทนถาวร  แต่มรีาคาต่อหน่วยไมม่ากนัก

3.25 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00          50,000.00       -               50,000.00       - ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายในการโอนเงินผ่านระบบ ttb click

3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ 1,091,320.00   1,000,000.00   

3.27 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 250,000.00        236,393.02      13,606.98       250,000.00      - ค่าจัดเลี้ยงปีใหม ่จ านวน 36,000 บาท

- ค่าพวงหรีด,ค่าดอกไม,้ค่าของเยี่ยมไข้ จ านวน 64,000 บาท

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันโควิด 19 จ านวน 50,000 บาท

- อื่น ๆ จ านวน 100,000 บาท

รวม 10,812,680.00    9,619,578.98   2,284,421.02   12,516,000.00 
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ขอตั้งงบประมาณ เหตุผลและความจ าเป็น

ประมาณการ จา่ยจริง คงเหลือ ปี 2566

4. งบส ารอง                               1,000,000.00      1,000,000.00   -               1,000,000.00   

รวม 1,000,000.00     1,000,000.00   -               1,000,000.00   

5. งบลงทุน     

4.1 เครื่องใช้ส านักงาน 600,000.00        553,831.99      46,168.01       1,000,000.00   - ซื้อเพิ่มเติมหรือทดแทนเครื่องใช้ส านักงานที่ช ารุดและไมส่ามารถใช้งานได้

4.2 ระบบงานสหกรณ์ 4,500,000.00      -               4,500,000.00   1,500,000.00   - ระบบปฏิบัติการ สอ.วด.

รวม 5,100,000.00     553,831.99     4,546,168.01   2,500,000.00   

รวมทั้งสิ้น 26,817,680.00    19,902,941.17 8,006,058.83   25,953,000.00 

หมายเหตุ

(1) งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมตัิแล้ว  หากหมวดใดมคีวามจ าเป็นและขอตั้งงบประมาณไว้ไมพ่อให้ถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้

(2) กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม ่ขออนุมตัิใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 20 % ของงบประมาณรายจ่ายประเภทนั้นๆ 

(3) ข้อ 3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ ขอใช้งบประมาณถัวจ่ายกับหมวดอื่น ตามล าดับดังนี้

    ข้อ 1.9  ค่าฝึกอบรมและสัมมนา 131,890.00        

    ข้อ 3.15 ค่าตรวจสอบภายใน(ปปง.) 100,000.00        

    ข้อ 3.18 ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 476,280.00        

    ข้อ 3.19 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 313,150.00        

    ข้อ 3.20 ค่าใช้จ่ายในการแจกทุนการศึกษา 70,000.00          

1,091,320.00      

(4) งบส ารอง ใช้ไปกับ 

    ข้อ 3.15 ค่าตรวจสอบภายใน 180,000.00        

    ข้อ 3.26 ค่าใช้จ่ายสาธารณประโยชน์ 820,000.00        

1,000,000.00      
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เรื่องที่ 4.4 การโอนเงินทีค่้างจ่ายนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง  

เลขานุการฯ การโอนเงินที่ค้างจ่ายนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง ได้แก่ เงินปันผล และเงินรอตรวจสอบ  
1.  การโอนเงินปันผลที่ค้างจ่ายนานเกินกว่า 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง ตามหนังสือกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406/ว.025758 ลงวันที่ 25 ส.ค.40 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ข้อ 3 ความว่า “เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียด  
ว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ทำให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์  
ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  พร้อมปิดประกาศ 
ให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้
สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าว เข้าเป็นเงินสำรองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชี
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายจำนวนดังกล่าวในบัญชีเงินสำรอง ต้องเปิดเผยข้อมลูไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 
 ในปี  2560 มี เงินปั นผลซึ่ งไม่ มี ผู้ มาติ ดต่ อขอรับเงิน จำนวน 1 ราย เป็ นเงิน จำนวน  
1,199 บาท ซึ่ งทาง สอ.วด. จะติ ดประกาศรายชื่ อให้ สมาชิ กทราบที่ สำนั กงาน สอ.วด. และทาง Website 

http://www.wangdermcoop.com และ Line สอ.วด. ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยสมาชิกขอรับเงิน 
ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หากพ้นกำหนดนี้แล้ว สอ.วด.จะถือว่าสมาชิกผู้นั้นสละสิทธิ์ และจะโอนเงินปันผล
ดังกล่าวเขา้เป็นทุนสำรองของ สอ.วด.ต่อไป  

เงินปันผลค้างนานเกิน 5 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

 

 2. ปัจจุบัน สอ.วด.มีเงินรอตรวจสอบค้างนานเกินกว่า 5 ปี เป็นเงินจำนวน 4,000 บาท ทำให้งบ
การเงินต้องแสดงภาระผูกพันต่อการจ่ายคืนเงินจำนวนดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว จึงขอแจ้งต่อสมาชิก สอ.วด.
ให้ติดต่อขอรับเงินจำนวนดังกล่าวคืน ภายใน 30 มิถุนายน 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าสมาชิกสละสิทธิ์ และจะ
ดำเนินการโอนเข้าเป็นทุนสำรองของ สอ.วด.ต่อไป  

เงินรอตรวจสอบค้างนานเกิน 5 ปี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 
ที่ประชุม ………………...................………………........................................……………………………………………………. 

ที่ เลขสมาชิก ยศ-ชื่อ-สกุล จำนวนเงิน 
1 5588 จ.ต.ธวัชชัย  ศรัทธาบุญ 1,199.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,199.00 

ที่ วันที่ รายการ รหัสรายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 1 พ.ย.60 TTB/บก.ทร. NT 99029001 2,000.00 โอนผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ 
2 7 ธ.ค.60 TTB/บก.ทร. NT 99029000 2,000.00 โอนผ่านตู้ ATM ธ.กรุงเทพ 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000.00  
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เรื่องที่ 4.5 อนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ 

เลขานุการฯ  การตัดจำหน่ายหนี้สูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจำหน่ายหนี้สูญ 
จากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546 ข้อ 5 เป็นการโอนปรับปรุงทางบัญชีเพ่ือตัดจำหน่ายหนี้สูญ 
ออกจากบัญชีลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากลูกหนี้เป็นที่แน่นอน ซึ่งในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  
มีลูกหนี้ที่สหกรณ์ได้ดำเนินคดีจนถึงที่สุด ซึ่งศาลมีคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดีมาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว แต่ไม่สามารถ
ติดตามยึดทรัพย์มาชำระหนี้ได้ เนื่องจากลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินให้ดำเนินการแต่ประการใด  บัดนี้ระยะเวลาล่วงเลยมากว่า 10 
ปี สหกรณ์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญจำหน่ายออกจากบัญชี จำนวน 7 ราย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 
1,526,392.99 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
ที่ประชุม ………………...................…………………………………………….........................................………………………. 
 
 
 
 

ที่ ชื่อผู้กู้ 
คดีหมายเลข

แดงที่ 
วันที่ 

พิพากษา 
ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ ผู้ค้ำประกัน 

1 จ.อ.ชัชชัย  ครุฑบุญยงค์ 
(หนีราชการ) 

ผบ.5457/55 21 ส.ค.55 105,085.30 จ.อ.วิวัฒน์  เมืองสุวรรณ์ 
(หนีราชการ) 

2 จ.อ.วิวัฒน์  เมืองสุวรรณ์ 
(หนีราชการ) 

ผบ.816/55 11 มี.ค.55 54,385.69 จ.อ.ชัชชัย  ครุฑบุญยงค์ 
(หนีราชการ) 

3 พ.จ.อ.วิทยา  ไพรหาญ 
(หนีราชการ) 

ผบ..841/55 28 มิ.ย.55 371,000.86 จ.อ.โยธิน  ทองบ้านทุ่ง 
(หนีราชการ) 

4 จ.อ.โยธิน  ทองบ้านทุ่ง 
(หนีราชการ) 

ผบ.3008/55 13 ก.ย.55 352,863.04 พ.จ.อ.วิทยา  ไพรหาญ 
(หนีราชการ) 

5 พ.จ.อ.ชานนท์  ม่วงบำรุง 
(หนีราชการ) 

ผบ.1247/55 18 มิ.ย.55 167,145.00 จ.อ.วิฑูรย์  คงถาวร 
(ถูกปลด) 

6 จ.อ.ประสงค์ชัย  เหมาะมูล 
(หนีราชการ) 

ผบ.6086/55 13 มิ.ย.55 270,163.91 จ.อ.โสภณ  นิ่มดี 
(เสียชีวิต) 

7 จ.อ.ถวัลย์  ทับทิมทอง 
(หนีราชการ) 

ผบ.2248/55 25 ก.ค.55 205,749.19 พ.จ.อ.เชิดชาย  สุวิมล 
(เสียชีวิต) 

รวมหนี้ที่ขอตัดจำหน่ายหนี้สูญทั้งสิ้น 1,526,392.99  
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เรื่องที่ 4.6 กำหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566 

เลขานุการฯ  ตามข้อบังคับ สอ.วด. ข้อ 17 กำหนดว่า ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 
สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์  การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันให้เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ซ่ึงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ได้ไม่เกิน 1.5 เท่า 
ของทุ นเรื อนหุ้ นรวมกั บทุ นสำรอง ซึ่ ง ณ วั นที่  31 ธั นวาคม 2565  สอ.วด. มี ทุ นเรื อนหุ้ น 3,897,940,080 บาท  
และทุนสำรอง  529,051,744.21 บาท รวมเป็นเงิน 4,426,991,824.21 บาท สามารถขอกำหนดวงเงินกู้ยืมต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ได้ไม่เกิน 6,640,487,736.32 บาท (หกพันหกร้อยสี่สิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาท 
สามสิบสองสตางค์)  
  โดยในปี 2565 ที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้าน
บาทถ้วน) สำหรับปี 2566 คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ไว้เป็นวงเงิน 
ไม่เกิน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องทางการเงิน  
  จงึขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
ที่ประชุม ………………...................……………………………………………………………………. 
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เรื่องที ่4.7 อนุมัติแผนการฝากและการลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 2566 

เลขานุการฯ  แผนการฝากและการลงทุนประจำปี 2566 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือให้
การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ์และเป็นไปภายใต้กรอบที่กฎหมายสหกรณ์กำหนดไว้ จึงกำหนดแผนการฝากและลงทุนของสหกรณ์ ประจำปี 2566 
เพ่ือเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพิจารณาเป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท ดังนี้ 

  1. ฝากหรือลงทุนภายใต้มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563  

  2. ลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการลงทุนใน
ตราสารทุน  

  3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์  
ณ วันสิ้นปี จำนวน 529,051,744.21 บาท 

  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของ สอ.วด. นำเงินไป
ฝากหรือลงทุนในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

        

    

ที่ประชุม  ........................................................................................................... 
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เรื่องที ่4.8 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ ์

เลขานุการฯ  โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ สอ.วด.ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อ 14 พ.ย.65 
เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สอ.วด. โดยเปลี่ยนไปใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ดังนี้ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
พ.ศ.2563 

 ตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์
ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด 
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีข้อความดังนี ้
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563” 
 ข้อบังคับนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับ
สหกรณ์ ฉบับที่ ใช้บั งคับ นับแต่ วันที่ข้อบั งคับฉบับนี้  
มีผลบังคับใช้ 
 

หมวด 1 
ชื่อประเภทและที่ต้ังสำนักงาน 

 ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ต้ังสำนักงาน 
 ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 
 WANGDERM SAVING COOPERATIVE, LIMITED 
 ช่ือย่อ    สอ.วด. (WSC.) 
 ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ตั้งสำนักงาน กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่
วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขต
บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700 
 สหกรณ์ อาจย้ ายที่ ตั้ งสำนักงานได้ ตามที่ คณะ 
กรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบและให้ปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของสหกรณ์
เดิม ส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการ
ประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย 
 
 
 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

พ.ศ.2566 
 ตามมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์
ให้แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด 
และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีข้อความดังนี ้
 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังเดิม จำกัด พ.ศ.2566” 
 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 
 ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับ
สหกรณ์ ฉบับที่ ใช้บั งคับ นับแต่วันที่ ข้อบั งคับฉบับนี้  
มีผลบังคับใช้ 
 
 
 

ข้อ 1. 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

     
 ขนาดของตรามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.7 นิ้ว 
 เป็นรูปประตู ภายในวงกลมขนาด 0.9 นิ้ว  
 ระหว่างวงกลมด้านบนมีคำว่า สหกรณ์ออมทรัพย์วัง
เดิม จำกัด 
 ดา้นล่างมีชื่อย่อ สอ.วด. 
 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักสหกรณ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยช่วย
ให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์
อื่น 
  (4) จั ดหาทุ น เพื่ อ กิ จการตามวั ตถุ  
ประสงค์ของสหกรณ์ 
  (5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
  (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (7) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (8) ซื้ อหุ้ นของชุมนุ มสหกรณ์  หรื อ
สหกรณ์อื่น 
  (9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 2. วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดย
ช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร 
  (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
  (3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์
อื่น 
  (4) จั ดหาทุ น เพื่ อกิ จการตามวั ตถุ  
ประสงค์ของสหกรณ์ 
  (5) ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
  (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (7) ฝากเงินในธนาคารหรือชุมนุมหรือ
สหกรณ์อื่น 
  (8) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (9) ซื้ อหุ้ นของชุมนุ มสหกรณ์  หรือ
สหกรณ์อื่น 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
อันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ 
  (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงิน 
  (12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย
และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 
  (13) ดำเนินการให้กู้ยืมเพือ่การเคหะ 
  (14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (16) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ
ครอบครองกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าเช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่ายจำนอง หรือรับ
จำนอง จำนำหรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 
  (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สมาชิก 
  (18) ขอหรื อรั บความช่ วยเหลื อทาง
วิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด 
  (19) ดำเนินกิจการอย่ างอื่นบรรดาที่
เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  (10) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจ
อันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์ 
  (11) ซื้ อ ห ลั ก ท รั พ ย์ รั ฐ บ า ล ห รื อ
รัฐวิสาหกจิ 
  (12) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสาร
การเงิน 
  (13) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมาย
และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กำหนด 
  (14) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
  (15) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
  (16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  (17) กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้
ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิ
ครอบครองกู้ยืม เช่าหรือให้เช่าเช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อขายหรือจำหน่ายจำนอง หรือรับ
จำนอง จำนำหรือรับจำนำด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 
  (18) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สมาชิก 
  (19) ขอหรื อรั บความช่ วยเหลื อทาง
วิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ
บุคคลอื่นใด 
  (20) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่
เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
หมวด 3 

ทุน 
 ข้อ 3. ที่ มาของทุ น สหกรณ์ อาจหาทุนเพื่ อ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  (1) ออกหุ้น 
  (2) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น 
  (3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋ว

สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
  (4) สะสมทุนสำรองและทุนอื่น ๆ 
  (5) รับเงินอดุหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
 

หุ้น 
 ข้อ  4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้ โดยไม่
จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท 
 ข้อ  5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้น
เป็ นรายเดื อนตั้ งแต่ เดือนแรกที่ เข้ าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนด
ไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจำ ที่สามารถนำไปคำนวณเบี้ยหวัด บำเหน็จ 
บำนาญได้แล้วแต่กรณี ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้า
สังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ แต่
จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้ว
ทัง้หมด   
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 
 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง 
ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้น
ของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  
สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ

 
 

ข้อ 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4. 
 
 ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้น
เป็นรายเดือนตั้ งแต่ เดื อนแรกที่ เข้ าเป็ นสมาชิ กตาม
อัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
หรือค่ าจ้างประจำ ที่ สามารถนำไปคำนวณเบี้ ยหวัด 
บำเหน็จ บำนาญได้แล้วแต่กรณี  ซึ่ งสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่า
ด้วยบำเหน็จบำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็น
หนังสือ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดำเนินการ แต่
จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้ว
ทั้งหมด   
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการขอคืนค่าหุ้นบางส่วนตาม
เง่ือนไขที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ในข้อ 9 และข้อ 10 
 ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง 
ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้น
ของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง  
สหกรณ์มีสิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้  และให้
สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้น
นั้น 
 ข้อ  6. การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้น
รายเดือนนั้นให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ ทุก
เดือน 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการ
ดำเนิ นการได้ สอบสวนพิ จารณาเห็ นว่ า สมาชิกนั้ น 
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือน
ได้  โดยมิ ใช่ เกิ ดขึ้ นด้ วยเจตนาอันไม่ สุ จริ ตของตน
คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้อง
ชำระค่าหุ้นรายเดือนช่ัวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ  7. การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่
ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 84 เดือนหรือเป็นจำนวนเงิน
ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และมีหนี้สิน
ไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นของตนเองจะงดชำระเงินค่าหุ้นราย
เดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้โดยแจ้ง
ความจำนงเป็นหนังสือและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 ข้อ  8. การแจ้งยอดจำนวนหุ้น สหกรณ์จะแจ้ง
ยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิกแต่ละ
คนทราบทุกรอบปบีัญชีของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้  และให้
สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

 
ข้อ 6. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7. 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8. 
 
 
 ข้อ 9. การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มียอด
ขาดทุนสะสม สหกรณ์อาจจะจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่
สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 
 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการจัดทำแผน
และวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกใน
ปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้คำนวณวงเงิน
การจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทาง
บัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
 เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้
สมาชิกไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ณ 
วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ อ  9  และข้ อ  10
เพิ่มเติมตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกำหนดรายการ
ในข้อบังคับเกี่ยวกับ
การจ่ ายคืนค่ าหุ้ น
บางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกของสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์  พ .ศ .
2565 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 4 
การดำเนินงาน 

 ข้อ 9. การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงิน
ประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือ
สหกรณ์อื่นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงิน
ฝากและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

การให้เงินกู้ 
 ข้อ 10. การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
  (1) สมาชิกของสหกรณ์ 
  (2) สหกรณ์อื่น 
 การให้ เงินกู้ แก่ สมาชิกนั้ น  ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับ
นี ้และตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้หลักประกัน
สำหรับเงินกู้ลำดับแห่ งการให้ เงินกู้ การกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ ยเงินกู้ การส่ งเงินงวดชำระหนี้ สำหรับเงินกู้  
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้และอื่น ๆ ให้

 สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 75 
ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
 ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณา
การจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่าย และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 10. คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถรับคืนค่า
หุ้นบางส่วน มีดังนี ้
  (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
  (2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
  (3)  ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
  (4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของ
สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
 
 
 

ข้อ 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 12. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 การให้ เงินกู้ แก่สหกรณ์ อื่นนั้ น คณะกรรมการ
ดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือ
จากการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ที่
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 สมาชิก หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจาก
สหกรณ์นี้  ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ที่กำหนดไว ้
 ข้อ 11. ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  เงินกู้ซึ่งให้แก่
สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพื่อการอัน
จำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่องและกวดขันการ
ใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 ข้อ 12.  ประเภทแห่งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่
สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินกู้ เพื่ อเหตุ ฉุ กเฉิน ในกรณี ที่
สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุอันจำเป็นรีบด่วน และมีความ
ประสงค์ขอกู้เงิน คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพื่อ
เหตุนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความ
ประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจำเป็น หรือมี
ประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (3) เงินกู้ พิ เศษ เมื่ อสหกรณ์ มี ฐานะ
การเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพื่อส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคง หรือเพื่อการเคหะ หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่
สมาชิกได้คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่
สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่ง
หมายแต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเง่ือนไขและ
วิธีการ และต้องมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ย
เงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน
เงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 13. 
 
 
 
 
 

ข้อ 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 15. 
 
 

ข้อ 16. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับ
เงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่
ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้
ไว้ และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิ
ชักช้า 
  (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ 
  (2) เมื่ อปรากฏต่ อคณ ะกรรมการ
ดำเนินการว่า ผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น 
  (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า
หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้ มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
  (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้น
เงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกัน เป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้
รายหนึ่ง ๆ 
 ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้
ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการ
อาจผ่ อนผันให้ ผู้ ค้ ำประกั นชำระเป็ นงวดรายเดื อน 
จนครบจำนวนเงินกู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับ
เงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
 ข้อ 15. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ 
หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 31 
(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่
กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 43) 
 

การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
 ข้อ 16.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ เงิน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 17. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้ 
หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน
หรือย้าย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 
(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่
กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อ 45) 
 
 

ข้อ 18. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่กำหนด
ไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนดภายใต้กฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ โดยให้คำนึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่
สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
 ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุม
ใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับ ปี
หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานวงเงิน
ซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ให้
เป็นไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 
 ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์
อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอื่ นใด สำหรับใช้ เป็ นทุนดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
ทั้ งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำปีตามข้อ 17 
 

การเงนิและการบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   การลง
ลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก  เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับ
นี้  ให้ปฏิบัติดังนี ้
  (1) หนังสือกู้ยืมซึ่ งสหกรณ์ เป็นผู้กู้ ยื ม  
ตลอดจนการเบิก  หรือรับเงินกู้  การจำนอง ซึ่งสหกรณ์เป็น
ผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ 
จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ  หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายหรือผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน 
  (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสาร
ทั้งปวง นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือ
ช่ือของผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 อนึ่ ง ในหนั งสือกู้ยืมซึ่ งสหกรณ์ เป็นผู้ ยืม ใบสั่ ง

 
 
 
 
 
 

ข้อ 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 20. การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์
อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสารการเงิน 
หรือโดยวิธีอื่ นใด สำหรับใช้ เป็ นทุนดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 
ทั้ งนี้  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
ประจำปีตามข้อ 19 
 
 

ข้อ 21. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารการเงินของ
สหกรณ์นั้น  ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นสำคัญยกเว้น
เช็ค 
 ข้อ 20. การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการ 
ทั้งนี ้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 21.  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญ ชี ไว้ที่ สำนั กงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ
กระแสเงินสดให้บันทึกรายการ ในสมุดบัญชี ภายในสามวัน
นับแต่วันที่มี เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้นและการ
ลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดย
ครบถ้วน 
 ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีอย่างน้อยครั้ง
หนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ซึ่งต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์หนี้สินและทุนของ
สหกรณ์กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 
 วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคมของทุกป ี
 ข้อ  22. การเสนองบการเงินประจำปีต่อที่ประชุม
ใหญ่ ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนองบการเงินประจำปี 
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ี
ประชุมใหญ่ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทาง
บัญชี 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการเสนอรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยใน
คราวท่ีเสนองบการเงินประจำปี และให้ส่งสำเนารายงาน
ประจำปีกับงบการเงินประจำปีไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนบัแตว่ันที่มีการประชุมใหญ่ 
 อนึ่ ง ให้ เก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์  งบการเงินประจำปีพร้อมทั้ ง
ข้อบั งคับระเบี ยบและกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ไว้  ณ 

 
 
 

ข้อ 22. 
 
 

ข้อ 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 24. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
สำนักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้อง 
เสียค่าธรรมเนียม 
 ข้อ 23. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์  ให้
สหกรณ์มีทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้น สมุดรายงานการ
ประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการ เห็นสมควรให้มีขึ้น 
 ให้สหกรณ์ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนหุ้น
แก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จด
ทะเบียน 
 ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนสมาชิก หรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวนันับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ 
ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงานแต่จะดูบัญชี
หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของ
สมาชิกรายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็น
หนังสือของสมาชิกนั้น และได้รับอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 
 

การตรวจสอบบัญชีและการกำกับดูแลสหกรณ์ 
 ข้อ  24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น
ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยให้กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ตามขนาดของ
สหกรณ์ก็ได้ ท้ังนี้  ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำหนด 
 การสอบบัญชีนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำหนด 
 ข้อ 25. การกำกับดูแลสหกรณ์  นายทะเบียน
สหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์  ผู้ตรวจการสหกรณ์  
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ 
สมาชิกของสหกรณ์  หรือบุคคลที่ เกี่ ยวข้องมาช้ีแจง
ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมได้

 
 

ข้อ 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 27. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
และมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์  
ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอำนวย
ความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คำช้ีแจงแก่ผู้
ปฏิบัติการตามสมควร 
 ข้อ 26.  การส่งรายการ หรือรายงาน ให้สหกรณ์ส่ง
รายการ หรือรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ต่อ
หน่วยงานที่กำกับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงาน
นั้นกำหนด 
 

กำไรสุทธิประจำปี 
 ข้อ 27. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้
จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนนั้น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิด
ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
  ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่า
หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มี
ระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้น
ที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปนัผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
จำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่
สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ย
คืนสำหรับปีนั้น 
  (3)  เป็ น เงิน โบนั สแก่ ก รรมการแล ะ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 

 
 
 
 
 

ข้อ 28. 
 
 
 
 

 
 ข้อ 29. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่
รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้
จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
อัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง  
 กำไรสุทธิประจำปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่
สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดย
คิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
  ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่า 
หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของเดือน มี
ระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้น
ที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีเจ็ดของเดือน สหกรณ์
จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 
  (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วน
จำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งแก่
สหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 
  (3)  เป็ น เงิน โบนั สแก่ กรรมการแล ะ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
  (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่
เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้น
ดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
  (5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสิบของกำไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์
สะสมไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
การกุศลตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (6) เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการไม่เกิน
ร้อยละสิบ 
  (7)  เป็ นทุ นสะสมเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ค้ ำ
ประกันไม่เกินร้อยละสิบ  
  (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุน  
อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
  (9)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 
 
 
 

ทุนสำรอง 
 ข้อ 28. ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจาก
กำไรสุทธิตามข้อ 27 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สิน
ที่มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการ
ใด ให้สมทบเงินอุดหนนุหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ 
 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม 
ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้สมทบ
จำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 
 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนิ นการเสนอแนะให้ ที่ ประชุมใหญ่ จั ดสรรตาม 
ข้อ  27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่
สมควรจัดสรร หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 ข้อ 29.   สภาพแห่งทุนสำรอง ทุนสำรองย่อมเป็น

  (4)  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่
เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน
สิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึงร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้น
ดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
  (5) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อย
ละสิบของกำไรสุทธิ ทุนสาธารณประโยชน์นี้ให้สหกรณ์
สะสมไว้สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป หรือเพื่อ
การศึกษาอบรมทางสหกรณ์หรือสาธารณประโยชน์ หรือ
การกุศลตามที่กำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
  (6) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
  (7) เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการไม่เกิน
ร้อยละสิบ 
  (8)  เป็ นทุ นสะสมเพื่ อช่ วยเหลื อผู้ ค้ ำ
ประกันไม่เกินร้อยละสิบ  
  (9) เป็นทนุเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ  
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
  (10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
 
 
 ข้อ 30. ที่มาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจาก
กำไรสุทธิตามข้อ 29 แล้วบรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่
มีผู้ยกให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการ
ใด ให้สมทบเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำรองของ
สหกรณ์ 
 อนึ่ง จำนวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม 
ถ้าไม่มีการเรียกร้องจนพ้นกำหนดอายุความก็ให้สมทบ
จำนวนเงินนั้นเป็นทุนสำรอง 
 กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนิ นการเสนอแนะให้ ที่ ประชุมใหญ่ จั ดสรรตาม 
ข้อ  29 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่
สมควรจัดสรร หรือตัดจำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

ข้อ 31. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ของสหกรณ์โดยส่วนรวม สมาชิกจะแบ่งปันกันไม่ได้ หรือจะ
เรียกร้องแม้ส่วนใดส่วนหนึง่ก็ไม่ได้ 
 ทุนสำรองนี้จะถอนจากบัญชีได้ เพื่ อชดเชยการ
ขาดทุนอันหากบั งเกิดขึ้น  หรือเพื่ อจัดสรรเข้าบัญชี  
ทุนสำรองให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจาก
สหกรณ์เดิม 
 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ 30. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
  (1) ผู้ที่มีช่ือและลงลายมือช่ือในบัญชี หรือ
ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์  และได้ชำระค่าหุ้นตาม
จำนวนที่จะขอถือครบถ้วนแล้ว 
  (2) ผู้ ที่ เป็ นสมาชิ กอยู่ แล้ วในเวลาที่
ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะ
ขอถือครบถ้วน 
  (3) ผู้ ได้ รั บ เลื อกเข้ าเป็ นสมาชิกตาม
ข้อบังคับที่ได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกและได้ชำระค่า
หุ้นตามจำนวนที่จะขอถือครบถ้วน 
 ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก ผู้ที่มีความประสงค์
จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
  (1)  เป็นผู้ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนติิภาวะ 
  (3)  เป็ นข้ าราชการประจำการ หรื อ
ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ หรือเป็นนักเรียนทหาร
สังกัดกองทัพเรือ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (4)  เป็นข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญที่
กระทรวงการคลัง หรือที่ทางราชการกำหนด และเป็ น
สมาชิกสหกรณ์นี้ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
  (5)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (6)  มิได้เป็นสมาชิกที่ถูกพิจารณาให้ออก
จากสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น 
  (7)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 33. คุณสมบั ติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ 
  (1)  เป็นผู้ เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนติภิาวะ 
  (3)  เป็ นข้ าราชการประจำการ หรื อ
ลูกจ้างประจำสังกัดกองทัพเรือ หรือเป็นนักเรียนทหาร
สังกัดกองทัพเรือ หรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
  (4)  เป็นข้าราชการบำนาญที่รับบำนาญที่
กระทรวงการคลัง หรือที่ทางราชการกำหนด และเป็น
สมาชิกสหกรณ์นี้ก่อนเกษียณอายุ หรือลาออก 
  (5)  เป็นสมาชิกสมทบซึ่งได้รับการบรรจุ
ให้เข้ารับราชการประจำการสังกัดกองทัพเรือ 
  (6)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (7)  มิได้เป็นสมาชิกที่ถูกพิจารณาให้ออก
จากสหกรณ์นี้หรือสหกรณ์อื่น 
  (8)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ อ ำน วยค วาม
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ล ด
ขั้นตอนในการสมัคร
เป็นสมาชิก 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 ข้อ 32.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัครในตำแหน่งช้ันยศไม่ต่ำกว่านาวาเอกรับรอง แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้มียศตั้งแต่ชั้นพลเรือตรีขึน้ไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง    
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนท่ีจะขอ
ถือให้ครบถ้วนก็ให้รับเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด มติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี ้ให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่ง
มาประชุม 
 ข้อ 33.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิก
จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ หนึ่ง
ร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 34.  สิทธิหน้ าที่ ในฐานะสมาชิก ผู้ เข้าเป็น
สมาชิกต้องลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะขอถือ
ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก 
  สิทธิของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความ
คิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
  (2) เข้าช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
  (3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการ
จากสหกรณ์ 
  (5) สิทธิอ่ืน ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและ

 ข้อ 34.  การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ง
ประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 38 (สมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการในสังกัดตามข้อ 
33 (3) เป็นข้าราชการประจำการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด
กองทัพเรือ) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
เป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนท่ีจะขอ
ถือให้ครบถ้วนก็ให้รับเป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่อง การรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กด้ วยเหตุ ใด  ๆ เมื่ อผู้ สมั ครร้ องขอก็ ให้
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยช้ีขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกใน
กรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 35. 
 
 
 

ข้อ 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่ อ อ ำน วยค วาม
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ล ด
ขั้นตอนในการสมัคร
เป็นสมาชิก 
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สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ระเบียบของสหกรณ์ 
  หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัด
หมาย 
  (3)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 
เพือ่ใหส้หกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
  (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ ์
  (5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 
 ข้อ 35.   สมาชิกย้ายสังกัด สมาชิกที่ย้าย หรือโอน
ไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หาก
สหกรณ์ นั้ น มี ข้ อบั งคั บ ให้ รั บ เข้ า เป็ นสมาชิ ก ได้  
และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก
แล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น 
และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ 
และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตาม
วิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 36.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 31 (3 ) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ในข้อ 32 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 
34 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่า
หุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่
มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์ 
 ข้อ 37. การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ 
สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ สัญชาติ และที่อยู่ ต้อง
แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 37. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ข้อ 38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้าย หรือโอนมารับราชการใน
สังกัดตามข้อ 33 (3 ) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ในข้อ 34 ครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ 
36 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่า
หุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่
มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ 
ของสหกรณ์ 

ข้อ 39. 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ 

 ข้อ 38.   การตั้งผู้รับโอนประโยชน์  สมาชิกจะทำ
เป็นหนังสือตั้ งบุคคลหนึ่ งหรือหลายคนเป็นผู้ รับโอน
ประโยชน์ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ 
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตาย โดยมอบให้สหกรณ์เป็น
หลักฐานหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรมที่สหกรณ์กำหนด 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ 
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
นั้น ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ 44 วรรคแรกและข้อ 45 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำ
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ 
ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน 
ในกรณี ผู้ มี สิทธิรับโอนประโยชน์ ไม่ ยื่ นคำขอรับเงิ น
ผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนที่สมาชิกได้จัดทำให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี   เมื่อพ้นกำหนดอายุความ 
ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 39. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

 
 ข้อ 40. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทำ
เป็นหนังสือตั้ งบุ คคลหนึ่ งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ 
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตาย โดยมอบให้สหกรณ์เป็น
หลักฐานหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนด 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการ
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์
ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์ 
หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการ
ดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
นั้น ทั้งนี้ตามข้อกำหนดในข้อ 46 วรรคแรกและข้อ 47 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำ
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบ
สำเนามรณบัตรที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ 
ได้ถึงแก่ความตาย ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว 
สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน 
ในกรณี ผู้ มี สิทธิรับโอนประโยชน์ ไม่ยื่ นคำขอรับเงิ น
ผลประโยชน์  หรือผู้ที่มีช่ือเป็นผู้รับโอนที่สมาชิกได้จัดทำ
ให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี  เมื่อพ้นกำหนดอายุความ 
ฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุน
สำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
 
 
 ข้อ 41. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาด
จากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ความสามารถ 
  (4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำ
ตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 40. การลาออกจากสหกรณ์  สมาชิกผู้ ไม่มี
หนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้  หรือผู้ค้ำประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ
อนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดำเนินการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อน
ได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ 41.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้
ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
  (2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่ งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
  (4)  ไม่จัดการแก้ ไขหลักประกันสำหรับ
เงินกู้ ที่ เกิ ดบกพร่ องให้ คื นดี  ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (5) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัด การ
ส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรบัเงินกู้รายหนึ่ง ๆ  
  (6)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของ
ตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
  (7)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบั งคับ ระเบี ยบ มติ  และคำสั่ งของสหกรณ์  หรือ 

ความสามารถ 
  (4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
  (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำ
ตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ 42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 43. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่า
โดยประการใด ๆ 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ง
จำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็
เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ
ที่ประชุมใหญ่  โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออกคำวินิจฉัย
ของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ 42.   การถอนชื่อสมาชิ กออกจากทะเบียน
สมาชิ ก  ในกรณี ที่ สมาชิ กออกจากสหกรณ์ ไม่ ว่ า 
เพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนช่ือสมาชิก
ออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 43.  สมาชิกที่ โอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกท่ีโอน 
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 31 
(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็น 
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำ
พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย 
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ ก็
ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 44.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 39 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมี
อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 44. 

 
 

 
 ข้อ 45.  สมาชิกที่ โอน หรือย้าย หรือออกจาก
ราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอน 
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 
(3) โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตาย หรือเป็น 
คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้อง
คำพิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย 
ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็
ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับ
เงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ 46.  การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาด
จากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 41 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่า
หุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกมี
อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกซึ่งออกเพราะเหตุอื่น 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะ
ค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับ 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่
ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่
เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน 
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 31 
(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อน
ผันเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
39 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม      
ข้ อ 39 (5), (6) นั้ นสหกรณ์ จะจ่ ายค่ าหุ้ น  เงิ นปั นผล               
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมี
อยู่ในสหกรณ์คืน ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปัน
ผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือ
หากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนัน้สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ ายคืนค่ าหุ้ นแก่สมาชิก 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน 
แก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี  และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 45.   การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิด

สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่
เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้โอน 
หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 
(3) โดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อน
ผันเป็นพิเศษ 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตาม      
ข้ อ 41 (5), (6) นั้ นสหกรณ์ จะจ่ ายค่ าหุ้ น  เงิ นปั นผล               
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกนั้นมี
อยู่ในสหกรณ์คืน ให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปัน
ผล หรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือ
หากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงิน
ปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและ
ดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุ้ นแก่สมาชิก 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 47.   การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิด
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตามข้อ 44 
นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 
 ข้อ 46.   ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกมีความรับ
ผิดเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่า
หุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

 ข้อ 47. สมาชิกสมทบ สหกรณ์อาจพิจารณารับ
สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้
บริการเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงิน และกู้เงินกับสหกรณ์
เท่านั้น 
 ข้อ 48. คุณสมบั ติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องเป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้
  (1) ต้องเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
  (2) เป็นผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ 
  (3)  เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
  (4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กูย้ืมเงิน 
  (5) ไม่เคยเป็นสมาชิกที่ถูกพิจารณาให้ออก
จากสหกรณ์นี้ หรือสหกรณ์อื่น 
 ข้อ 49. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กำหนดไว้ โดยมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งช้ันยศ
ไม่ต่ำกว่านาวาเอกรับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ได้สอบสวนพิจารณา
จนเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 48 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ 
ก็แจ้งให้ผู้สมัครลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก กับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้น ตามที่จะขอถือหุ้นให้
ครบถ้วนก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้ และเสนอเรื่องการรับ

ต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกตามข้อ 46 
นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 
 
 

ข้อ 48. 
 
 
 
 
 

ข้อ 49. 
 
 
 
 

ข้อ 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 51. การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์
สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่น ใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่กำหนดไว้  
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ได้สอบสวนพิจารณา
จนเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้
ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ 
ก็แจ้งให้ผู้สมัครลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก กับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้น ตามที่จะขอถือหุ้นให้
ครบถ้วนก็ให้รับเป็นสมาชิกสมทบได้ และเสนอเรื่องการรับ
สมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ทีป่ระชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ อ ำน วยค วาม
ส ะ ด ว ก  แ ล ะ ล ด
ขั้นตอนในการสมัคร
เป็นสมาชิก 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
สมาชิกสมทบเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ข้อ 50. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเป็นสมาชิก
สมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
หนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 ข้อ 51. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  
เมื่อผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ       
กับชำระค่าธรรมเนียม และค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสมทบ  
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1)  ถือหุ้นในสหกรณ์นี้อย่างน้อยสิบหุ้น 
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้
เป็นไปตามที่ระเบียบสหกรณ์กำหนด 
  (2)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อรับฟัง และ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ แต่ไม่
มีสิทธิในการนับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ดำเนินการ 
  (3)  ได้รับบริการทางธุรกิจเกี่ยวกับการฝาก
เงิน ถอนเงิน และกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของ
จำนวนเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
เงินเฉลี่ยคืนที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
  (4)  สิทธิการได้รับการสงเคราะห์ ตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  หน้าทีข่องสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 
 
 
 
 
 ข้อ 52. การเปลี่ยนแปลงชื่อ และที่อยู่  สมาชิก
สมทบใด มีการเปลี่ยนแปลงช่ือ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์
ทราบภายในสิบห้าวัน นบัแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 ข้อ 53. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบ
จะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน

 
ข้อ 52. 

 
 

 
 ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
เมื่อผู้สมัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ      
กับชำระค่าธรรมเนียม และค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว จึงจะถือว่า
ได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสมทบ  
  สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1)  ถือหุ้นในสหกรณ์นี้อย่างน้อยสิบหุ้น 
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้
เป็นไปตามที่ระเบียบสหกรณ์กำหนด 
  (2)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อรับฟัง และ
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ แต่
ไม่มีสิทธิในการนับช่ือเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
หรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใด ๆ หรือเป็นกรรมการ
ดำเนินการ 
  (3)  ได้รับบริการทางธุรกิจเกี่ยวกับการฝาก
เงิน ถอนเงิน และกู้เงินจากสหกรณ์ได้ไม่เกินร้อยละ 80 
ของจำนวนเงินฝาก หรือเงินค่าหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล เงินเฉลี่ยคืนที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์ 
  (4)  สิทธิการได้รับการสงเคราะห์ ตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  (5) มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกโดยไม่ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมและให้ใช้หุ้นเดิมทั้งหมดเป็นหุ้นที่
สมาชิกต้องถือ กับทั้งให้นับเวลาสมาชิกสมทบเป็นเวลา
สมาชิกด้วย ในกรณีมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกตามข้อ 33 (5) 
  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
  (1) ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ห ม าย  ระ เบี ยบ 
ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 54. 
 
 
 ข้อ 55. การต้ังผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกสมทบ
จะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอน

 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ประโยชน์ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ 
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตาย โดยมอบให้สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
ลักษณะพินัยกรรมที่สหกรณ์กำหนด 
 ถ้ าสมาชิ กสมทบประสงค์ จะ เพิ กถอน  หรื อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  
ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคแรกมอบ
ให้สหกรณ์ถือไว ้
 เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้
ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  และ
เงินผลประโยชน์  หรือเงินอื่นใด ที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์  แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้ง
ไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
แก่คณะกรรมการดำเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในข้อ 58 วรรคแรก 
และข้อ 59 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำ
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย หรือได้รับแจ้งจาก
สหกรณ์  โดยให้ แนบสำเนามรณบั ตรที่ ทางราชการ 
ออกให้ที่แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
ได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าวให้ภายในสี่สิบห้ าวัน ในกรณี ผู้มีสิทธิรับโอน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ที่มีช่ือ
เป็นผู้รับโอนที่สมาชิกสมทบระบุ ไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี    
เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจำนวนเงิน
ดังกล่าว ไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ 54. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ 
ใด ๆ ดังต่อไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

ประโยชน์ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ 
ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตาย โดยมอบให้สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ต้องทำตาม
แบบทีส่หกรณ์กำหนด 
 ถ้ าสมาชิ กสมทบประสงค์ จะ เพิ กถอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  
ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามลักษณะดังกล่าวในวรรคแรกมอบ
ให้สหกรณ์ถือไว้ 
 เมื่อสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้
ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบและสหกรณ์
จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน  และ
เงินผลประโยชน์  หรือเงินอื่นใด ที่สมาชิกสมทบผู้ตายมีอยู่
ในสหกรณ์  แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้ง
ไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจ
แก่คณะกรรมการดำเนินการ ว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับ
เงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในข้อ 60 วรรคแรก 
และข้อ 61 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำ
ขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันท่ีสมาชิกสมทบถึงแก่ความตาย หรือได้รับแจ้งจาก
สหกรณ์  โดยให้ แนบสำเนามรณบั ตรที่ ทางราชการ 
ออกให้ที่แสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไป
ประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
ได้ พิ จารณ าและอนุ มั ติ แล้ ว  สหกรณ์ จะจ่ าย เงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิ
รับโอนผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน ์หรือผู้ที่
มีช่ือเป็นผู้รับโอนที่สมาชิกสมทบระบุไว้ไม่มีตัวตนอยู่ก็ดี   
เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอนจำนวนเงิน
ดังกล่าว ไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
 
 
 ข้อ 56. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ 
ใด ๆ ดังต่อไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม
ชัดเจนในการปฏิบัติ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ความสามารถ 
  (4) ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ถูกออกจากงานประจำตามข้อ 48 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 55. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบ 
ผู้ไม่มีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ อาจลาออกจากสหกรณ์
ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาต
แล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้  
 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ 
ดำเนินการสอบสวนพิจารณาหากเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคแรก
ได้ และให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบด้วย 
 ข้อ 56. การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดดังต่อไปนี้ 
  (1) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกัน หรือขาดชำระค่าหุ้นรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
  (2) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน 
หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัดการส่ง
เงินงวดชำระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้ราย
หนึ่ง ๆ  
  (3) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบั งคับ ระเบียบ มติและคำสั่ งของสหกรณ์  หรือมี

ความสามารถ 
  (4) ตอ้งคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (5) ถูกออกจากงานประจำตามข้อ 50 
  (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  (7) คณะกรรมการดำเนินการรับเข้าเป็น
สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 33 (5) 
  สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพตาม
ข้อบังคับข้อ 56 (7) เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 33 
แ ล ะ ได้ ด ำ เนิ น ก า ร ต าม ข้ อ บั งคั บ ข้ อ  3 4  แ ล ะ
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิก
ได้ ให้โอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบไปเป็นของสมาชิก
ตามข้อ 33 (5) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ
ค่าธรรมเนียมการโอนหุ้น ท้ังนี้ให้นับอายุการเป็นสมาชิก
ต่อเนื่อง 

ข้อ 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 58. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
พฤติกรรมใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดง
ตนเป็นปฏิปักษ์ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ด้วย
ประการใด ๆ  
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
แล้วปรากฏว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ 
และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของคณะกรรมการดำเนินการที่ มีอยู่ ใน
ขณะนั้น ก็ให้ถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 ข้อ 57. การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจาก
ทะเบี ยนสมาชิก ในกรณี ที่ สมาชิกสมทบถูกให้ ออก 
จากสหกรณ์ ไม่ ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก 
 ข้อ 58. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (3) สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ที่บรรดา
สมาชิกสมทบมีอยู่ ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบซึ่ งออกเพราะเหตุ อื่ น  พร้อมด้ วยเงินปั นผล  
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่บรรดาสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืน สำหรับปีที่ออกนั้น หรือเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบสหกรณ์ 
 ถ้าปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบ ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปี
ทางบัญชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 54 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่บรรดาสมาชิก

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 59. 
 
 
 

 ข้อ 60. การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56 (1), (2), (3) สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ที่บรรดา
สมาชิกสมทบมีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบซึ่ งออกเพราะเหตุ อื่ น พร้ อมด้ วยเงินปั นผล  
และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่บรรดาสมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือ
เงินเฉลี่ยคืน สำหรับปีที่ ออกนั้น หรือเรียกให้จ่ายคืน
หลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออกโดยได้รับเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบียบสหกรณ์ 
 ถ้าปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืน เนื่องจากสมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบ ที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปี
ทางบัญชีใหม่ 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 56 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปัน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่บรรดาสมาชิก
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุตามข้อ 54 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่บรรดาสมาชิกสมทบ
นั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มีเงิน
ปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ 
หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ประชุม
ใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ ายคืนค่ าหุ้ นแก่สมาชิก 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้จำนวนหุ้น
ทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 59. การหักจำนวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 58 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่ง
สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 

ความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์ 
 ข้อ 60. ความรับผิดของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีความรับผิดในหนี้สินของสหกรณ์จำกัด เพียงไม่เกิน
จำนวนเงินค่าหุ้นทีย่ังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

 ข้อ 61. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้ง
สหกรณ์ นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ

สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะ 
เหตุตามข้อ 56 (5), (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปัน
ผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย ที่บรรดาสมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่
มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้ งแต่ประจำปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวัน
สิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลัง
ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ 
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะ
ขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่ าหุ้ นแก่สมาชิก 
ที่พ้นจากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชี
ประจำปี และให้คำนวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุน
สะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำมาเฉลี่ยโดยใช้
จำนวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการคำนวณ 
 เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อ
หุ้นแล้ว ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นท่ีกำหนดไว้ในข้อ 4 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 ข้อ 61. การหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกสมทบต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิก
สมทบตามข้อ 60 นั้น สหกรณ์มีอำนาจหักจำนวนเงินซึ่ง
สมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 
 
 

ข้อ 62. 
 
 
 
 
 

 ข้อ 63. การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์  
เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและมอบหมายการทั้ง
ปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ 62.  การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการ
ดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ถ้านาย
ทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้น
ที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่
เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือผู้แทน
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทน
สมาชิกท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือช่ือทำ
หนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ให้เรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการดำเนินการ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำ
ร้องขอ 
 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการ ไม่เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้นายทะเบียน
สหกรณ์  มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ วิสามัญได้ภายใน
ระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ข้อ 63. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก กรณีที่
สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การประชุมใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ 64.  การเลือกต้ังและการดำรงตำแหน่งผู้แทน
สมาชิก 
  (1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก 
  (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ 
ให้กระทำในที่ประชุมหน่วยที่สมาชิกสังกัดก่อนการประชุม
ใหญ่สามัญของสหกรณ์ทุกครั้ง และให้ประธานหน่วยที่
สมาชิกสังกัด หรือเลขานุการหน่วยที่สมาชิกสังกัด (ถ้ามี) 
หรือตัวแทนหน่วยที่สมาชิกสังกัดแจ้งรายช่ือ ผู้แทนสมาชิก
ในหน่วยที่สมาชิกสังกัดต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 

 
 
 
 

ขอ้ 64. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 65. 
 
 

ข้อ 66. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
  (3)  ให้ที่ ประชุมหน่ วยที่ สมาชิกสั งกั ด
ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวน
สมาชิกสี่สิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหนึ่ งคน ถ้าเศษของ
อัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่งให้ เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจำนวนนี้ให้ประธานหน่วยที่สมาชิก
สังกัด (ถ้ามี) หรือตัวแทนหน่วย ที่สมาชิกสังกัดเป็นผู้แทน
สมาชิกโดยตำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ ในจำนวนผู้แทน
สมาชิก ที่หน่วยที่สมาชิกสังกัดพึงเลือกตั้งได้ 
  (4) ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละ
หนึ่งปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่ ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไป
พลางก่อน 
 ข้อ 65.   การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจาก
ตำแหน่ง เมื่อ 
  (1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้ งผู้แทน
สมาชิกใหม่ 
  (2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อท่ีประชุม
หน่วยที่สมาชิกสังกัด 
  (3)  ออกหรือย้ายจากหน่วยที่สมาชิกสังกัด 
  (4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (5)  ที่ประชุมหน่วยที่สมาชิกสังกัดลงมติ
ถอดถอน 
 ข้อ 66.  ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่ง
ร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด ก็ให้ที่ประชุมหน่วยที่สมาชิกสังกัดดำเนินการ
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง และให้
ผู้แทนสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่
กำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบจะอยู่ได้ 
 ข้อ 67.   การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา 
สถานท่ี และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 67. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 68. 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 69. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหน้า ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิก
หรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
 ข้อ 68.   องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การ
ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ ต้ องมี สมาชิ กมาประชุ ม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิกต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึง
จะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก สมาชิก
ทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแสดงความคิดเห็นหรือได้รับ
เลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ในการประชุมใหญ่ สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบ
อำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ 69. การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่ สอง ในการ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก 
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
แล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี  มา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์
ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 68 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 70.   อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุม
ใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี ้
  (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  
สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่ งมิ ได้รับเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
 
 

ข้อ 70. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ข้อ 71. การนัดประชุมใหญ่คร้ังที่ สอง ในการ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก 
แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้นัดประชุม
ใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่
ครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่
วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม
แล้ว เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี  มา
ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทน
สมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็นองค์
ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก หรือ
ผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่จะเป็นองค์ประชุม
ตามที่กล่าวในข้อ 70 วรรคแรก ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ 72.   อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุม
ใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์  ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
  (1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  
สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลื อกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ .ศ .2 5 6 4  แ ล ะ 
เพิ่มเติมตามระเบียบ
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
  (2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน กรรมการ
ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 
และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
  (4)  รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการและ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (5)  พิจารณากำหนด บำเหน็จ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (6)  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กูย้ืมหรือค้ำประกนั 
  (7)  อนุ มั ติ แผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
  (8)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
  (9)  รับทราบเรื่ องการดำเนิ นงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
  (10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (11) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คิดจะทำ
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอน กรรมการ
ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  (3)  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 
และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
  (4)  รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการและ 
ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (5)  พิจารณากำหนด บำเหน็จ ค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 
  (6)  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือค้ำประกัน 
  (7)  อนุ มั ติ แผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  หรือแผนปรับปรุงการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่า
หุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
  (8)  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
  (9)  รับทราบเรื่ องการดำเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที่
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
  (10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือ
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (11) กำหนดรูปการณ์ซึ่งสหกรณ์คดิจะทำ
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
  (1 2 )รั บ ท ร า บ ผ ล ป ร ะ โย ช น์ แ ล ะ
ค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้น
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 
  (13) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูก
ลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมท้ังแผน
หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูก
ดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 

นายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
กำหนดรายการใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
จ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก
ของสห ก รณ์ อ อม
ทรัพย์ พ.ศ.2565 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 ข้อ 71. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สำนักงาน
สหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ
หน้าที่กรรมการดำเนินการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง
ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ

  (14) รายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
  (15) รายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกำหนด 
  (16) อนุมัติการกำหนดนโยบาย ทิศทาง 
และเป้าหมายเชิงกลยุทธใ์นภาพรวมของสหกรณ์  
  (17) รับทราบนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ 
  (18) อนุมัติการกำหนดนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและ
สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน 
  (19) จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
และการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานของสหกรณ์  ตามที่ กำหนดใน
กฎกระทรวงตามระเบียบกำหนด 
   
 
 
 ข้อ 73. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน ณ สำนักงาน
สหกรณ์ 
 คุณสมบัติของกรรมการดำเนินการ ต้องเป็นผู้มี
คุณ วุฒิ ด้ านการเงิน การบัญ ชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าว หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อย 3 คน และ เป็น
สมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ
หน้าที่กรรมการดำเนินการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ ส อดค ล้ อ ง
ตามกฎกระทรวงการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ส ห ก รณ์ เค รดิ ต ยู
เนี่ยน พ.ศ.2564 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการ เพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที ่
  (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระ
หนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
  (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
  (7)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้จัดการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง 
  (8)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่
ถูกสั่งเลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง 
  (9)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
  (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต 
ต่อหน้าที ่
  (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระ
หนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 
  (6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
  (7)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้จัดการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง 
  (8)  เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์
ที่ถูกสั่งเลิกตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง 
  (9)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (10) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่ งอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
  (11) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบ
ธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
  (12) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 72.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่
ละตำแหน่ง 
  (ก)   ประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่
ดังนี ้
    (1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่  
และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    (2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไป

  (13) เป็นกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการดำเนินการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 
  (14) เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
  (15) ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิตระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำเนินการ 
 ให้ผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลงลายมือช่ือยื่นต่อ
สหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น
ตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ และแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรค 
4  หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งนั้น  
 ในกรณี ที่ปรากฏว่าผู้ซึ่ งได้ รับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ตามวรรคแรกขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นกรรมการดำเนินการ 
ให้ดำเนินการแจ้งเหตุที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามให้กรรมการดำเนินการรายนั้นทราบเพื่อหยุด
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำแหน่งทันที 

ข้อ 74. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ของสหกรณ์ ให้ เป็นไปด้ วยความเรียบร้อยและอยู่ ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
    (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ใน
นามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
    (4) ด ำ เนิ น ก าร อื่ น  ๆ  ต าม ที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (ข) รองประธานกรรมการ มีอำนาจ
หน้าที่ดังนี ้
   (1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ ได้  หรือเมื่อ
ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง 
   (2) ปฏิ บั ติ ก ารตามที่ ป ระธาน
กรรมการมอบหมายให ้
   (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะ 
กรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ กฎหมายข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (ค)  เลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้
   (1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง 
   (2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงาน
การประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
   (3) แจ้ งนั ดประชุมไปยั งบรรดา
สมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ แล้วแต่กรณี 
   (4) ด ำ เนิ น ก าร อื่ น  ๆ  ต าม ที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
  (ง) เหรัญญิก มีอำนาจหน้าที่ดังนี ้
   (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ
จ่ ายและเก็ บรั กษาเงินและทรัพย์ สิ นของสหกรณ์  
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
   (2) ด ำ เนิ น ก าร อื่ น  ๆ  ต าม ที่
คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายให้ภายใต้ กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
 ข้อ 73. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 75. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
แต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่ง
เป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่า
เป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการ
ดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานท่ีสุด 
ออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่ อครบกำหนดแล้ ว หากยั งไม่ มี การเลื อกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่  ก็ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้ง
คณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ใน
ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้
นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ 74.  คณะผู้จัดต้ังสหกรณ์ เมื่อได้รับจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์แล้ว ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์จนกว่าที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบ
วันนั บแต่ วั นที่ จดทะเบี ยนสหกรณ์  จะได้ เลื อกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการขึน้ 
 ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวง 
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการในวันที่ได้รับเลือกตั้ง  
 ข้อ 75. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
ต้ องพ้ นจากตำแหน่ ง เพราะเหตุ อย่ างหนึ่ งอย่ างใด 
ดังต่อไปนี ้
  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4)  เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
  (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิก - 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 76. การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ
ต้ องพ้ นจากตำแหน่ ง เพราะเหตุ อย่ างหนึ่ งอย่ างใด 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

  (2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ หรือลาออกต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
  (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
  (4)  เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
  (5)  ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
  (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ 
หรือรายตัว 
  (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ 
หรือรายตัว 
  (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
 ให้ กรรมการดำเนินการผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยตาม  (7) 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้  ภายใน
สามสิบวันนับแต่ วันที่ รับทราบคำสั่ งคำวินิ จฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการ
ดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ในตำแหน่ง
ได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 
 
 
 ข้อ 76. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7))  ให้กรรมการดำเนินการที่
ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุม
ใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน
ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่
ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่
แทนและยั งมิ ได้ มี การประชุมใหญ่ เพื่ อเลือกตั้ งใหม่  
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทน
ในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่
ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 
 ข้อ 77. ก ารป ระชุ ม แ ล ะอ งค์ ป ระชุ ม  ให้

ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ้ีย 
  (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ 
หรือรายตัว 
  (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะ 
หรือรายตัว 
  (8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอันควร 
  (9)  ข าด คุ ณ ส ม บั ติ ห รื อ มี ลั ก ษ ณ ะ
ต้องห้ามตามข้อ 73 
 ให้ กรรมการดำเนินการผู้ มี ส่ วนได้ เสียตาม (7) 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่ วันที่ รับทราบคำสั่ งคำวินิจฉั ยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
 กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการ
ดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้ งคณะ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ งคณะกรรมการดำเนิ นการใหม่ทั้ งคณะอยู่ ใน
ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุดแรก 
 ข้อ 77. ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตาม
วาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 76 (7))  ให้กรรมการดำเนินการ
ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุม
ใหญ่ ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนใน
ตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการ
ลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการที่
ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ ไม่ได้นอกจาก
ต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้นเป็นตำแหน่ง
ประธานกรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่
แทนและยั งมิ ได้มีการประชุมใหญ่ เพื่ อเลือกตั้ งใหม่  
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการอื่นขึ้นทำหน้าที่แทนช่ัวคราวจนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งใหม่ 
 กรรมการดำเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทน
ในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลา
ที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบที่จะอยู่ได้ 

ข้อ 78. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ 
แต่ต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเปน็อย่างน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานกุาร เรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้ ในกรณี
ที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ 
ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์  ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมี
กรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ 78. อำน าจหน้ าที่ ข อ งคณ ะกรรมการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้
เกิดความเจริญแก่สหกรณ ์ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของ
สหกรณ์ 
  (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การ
กู้ยืมเงิน การให้ เงินกู้  และการฝากหรือลงทุน เงินของ
สหกรณ์ 
  (3)  กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่  และเสนองบการเงินประจำปีกับรายงาน
ประจำปี แสดงผลการดำเนิ นงานของสหกรณ์ ต่ อที่      
ประชุมใหญ่ 
  (4)  เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
  (7)  พิ จารณาดำเนิ นการแต่ งตั้ ง และ
กำหนดค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (8)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 79. อำนาจหน้ าที่ ข องคณ ะกรรม การ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้งในทางอันจะทำให้
เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและ
สมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของ
สหกรณ์ 
  (2)  พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การ
กู้ยืมเงิน การให้เงินกู้  และการฝากหรือลงทุน เงินของ
สหกรณ์ 
  (3)  กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการ
ประชุมใหญ่  และเสนองบการเงินประจำปีกับรายงาน
ประจำปี แสดงผลการดำเนิ นงานของสหกรณ์ ต่ อที่      
ประชุมใหญ่ 
  (4)  เสนอแนะการจั ดสรรกำไรสุ ทธิ
ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
  (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของ
สหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหวา่งเป็นสมาชิก ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6)  พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง 
และกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
  (7)  พิ จารณาดำเนิ นการแต่ งตั้ ง และ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ ส อดค ล้ อ ง
ตามกฎกระทรวงการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ส ห ก รณ์ เค รดิ ต ยู
เนี่ยน พ.ศ.2564 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
  (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดำเนินงานของสหกรณ์ 
  (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
  (11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป 
เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
  (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกจิการของสหกรณ์ 
  (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่
เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
  (16) ฟ้อง ต่อสู้  หรือดำเนินคดี เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ
ข้อพพิาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
  (17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น
กำหนดไว ้
  (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
การดำเนินงานให้แก่  ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่

กำหนดค่าตอบแทน แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  (8)  กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  (9)  จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดำเนินงานของสหกรณ ์
  (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
  (11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอด
ถอนคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญช ีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนาย 
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
  (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป 
เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
  (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
  (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่
เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
  (16) ฟ้อง ต่อสู้  หรือดำเนินคดี เกี่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบ
ข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
  (17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน ดังระบไุว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
  (18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ 
หรือผู้จัดการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น
กำหนดไว ้
  (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ใน
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
  (20) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่า
พาหนะ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานให้แก่  ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
  (20) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่า
พาหนะ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  (21) จัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถ
แจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวกโดยต้องแจ้ง
ให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง วิธีการแก้ปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียน และระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาหรือข้อ
ร้องเรียน จัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้าและแจ้ง
ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะตามระเบียบกำหนด 
  (22) จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา
และการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานของสหกรณ์  ตามที่ กำหนดใน
กฎกระทรวงตามระเบียบกำหนด 
  (23) จัดให้มีรายงานผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้น
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปีให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบ 
  (24) จัด ให้ มีข้อมูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูก
ลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมท้ังแผน
หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูก
ดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก
ให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ 
  (25) จัดให้มีรายการอื่นที่คณะกรรมการ
หรือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
  (26) จั ด ให้ มี รายการอื่ นตามที่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด 
  (27) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่าย
จัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                               - 170 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที่ 40   



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 79.  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ 
ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์กระทำการ หรืองด
เว้นการกระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสียผลประโยชน์ของ

  (28) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม
ของกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการ
จัดการ ท่ีปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
  (29) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อย
จะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเช่ือ การลงทุน 
สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้
ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
  (30) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงาน
ของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
  (31) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ  
  (32) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงาน
เรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ
อย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและ
ข้อ เท็ จจริ งอย่ างครบถ้ วน เพื่ อ ให้ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้อย่าง
สมบูรณ์ 
  (33) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับ
การฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 
  (34) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่ง
ข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด 
  (35) ปฏิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์
ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมาย
อืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 80. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
สหกรณ์ หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน
ตามรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายคณะกรรมการดำเนินการ
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 ข้อ 80. ใน ก า รด ำ เนิ น ก ารข อ งส ห ก รณ์  
คณะกรรมการ กรรมการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะ
พึงดำเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติ 
ที่ประชุมใหญ่ ทัง้นี้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง 
รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ และสมาชิก 
 ข้อ 81. คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ ต้อง
รับผิดร่วมกันในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  (2)  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
  (3)  ดำเนินกิจการนอกกรอบวัตถุประสงค์ 
หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของ
สหกรณ์ 
 ข้อ 82. คณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ ไม่
ต้องรับผิด ในกรณีดังต่อไปนี ้
  (1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำอันเป็น
เหตุให้เกดิความเสียหายต่อสหกรณ์ 
  (2)  ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทำคำคัดค้านเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุด
การประชุม 

คณะกรรมการอื่น 
 ข้อ 83.  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการจำนวนไม่เกิน
สิบคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็น
กรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้ง
กรรมการดำเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อำนวยการตามลำดับ 

 
 
 
 
 

ข้อ 81. 
 
 
 
 
 

ข้อ 82. 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 83. 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการและคณะทำงานอืน่ 
- ยกเลิก - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ อ 83 -84 ยกเลิ ก
เนื่องจากสหกรณ์ไม่มี
การตั้งคณะกรรมการ
อ ำน วย ก าร  แ ล ะ
อำนาจหน้ าที่ ของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการครอบคลุม
แล้ว และเพื่ อไม่ ให้
เกิดความซ้ำซ้อนกัน 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ
กำหนดเวลาของคณ ะกรรมการดำเนิ นการ  ซึ่ งตั้ ง
คณะกรรมการอำนวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมี
กรรมการอำนวยการมาประชุมไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ ง 
ของจำนวนกรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้
เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ  
 ข้อ 84. อำน าจหน้ าที่ ข อ งคณ ะกรรมการ
อำนวยการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนิน
กิจการแทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
และตามกฎหมาย ข้อบั งคับ ระเบียบ มติ  และคำสั่ ง 
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไป 
  (1)  ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน
การสะสมเงิน การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ 
  (3)  ควบคุ มดู แล  เก็ บรั กษาเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันท ี
  (4)  เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
  (5)  ควบคุมดู แลการจั ดทำงบการเงิน
ประจำปี รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (6)  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ยกเลิก - 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
  (7)  พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนนิการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (8)  ทำนิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ตามที ่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 85. คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวนไม่เกินสิบคน 
โดยให้มีตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ ให้ อยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ากับ
กำหนดเวลาของคณ ะกรรมการดำเนิ นการ  ซึ่ งตั้ ง
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ 
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และ
ให้ประธานกรรมการเงินกู ้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการ
เงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอ
คณะกรรมการดำเนนิการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 86.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้
คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้ เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบั งคับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ใหเ้งินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบการควบคุ มให้ เงินกู้ มี
หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้อง

 
 
 
 
 

 
 ข้อ 84. คณะอนุกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจแต่งตั้ งคณะกรรมการดำเนินการเป็ น
คณะอนุกรรมการเงินกู้  จำนวนไม่ เกินสิบคน โดยให้มี
ตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ และอาจตั้ง
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคลภายนอกท่ี
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ เพื่ อให้
คำปรึกษาคำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิลงมติและ
ไม่ถือเป็นองค์ประชุม 
 คณะอนุกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ
กำหนดเวลาของคณ ะกรรมการดำเนิ นการ ซึ่ งตั้ ง
คณะอนกุรรมการเงินกูน้ั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจ
ธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย 
และให้ ประธานอนุ กรรมการเงินกู้  หรือเลขานุ การ
อนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุ กรรมการเงินกู้  ต้ องมี
อนุกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการเงินกูท้ั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการเงินกู้  ให้
นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 
 ข้อ 85.  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเงินกู้ 
ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
  (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้
เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
  (2) ตรวจสอบการควบคุ มให้ เงินกู้ มี
หลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ก็ต้อง

 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ ส อดค ล้ อ ง
ตามกฎกระทรวงการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ส ห ก ร ณ์ เ ค ร ดิ ต      
ยู เนี่ ยน พ.ศ.2564 
ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ ส อดค ล้ อ ง
ตามกฎกระทรวงการ
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ส ห ก ร ณ์ เ ค ร ดิ ต      
ยู เนี่ ยน พ.ศ.2564 
ข้อ 6 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  (3) ดูแลและติ ดตามการชำระหนี้ ของ
สมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
  (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ใน
กรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ เรียกคืน
เงินกู ้หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ ์
 
 
 ข้อ 87.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่เกินสิบคน โดยให้มีตำแหน่งเป็น
ประธานกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ใน
ตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกัน 
ตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่ างน้อย และให้ ประธานกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ์หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ใน ก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะก รรม ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผล
การปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบในการ
ประชุมคราวถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 88. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษา

กำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี  ภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  (3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ ของ
สมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
  (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ใน
กรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้  
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ เรียกคืน
เงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ ์
  (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 86.  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ จำนวนไม่เกินสิบคน โดยให้มีตำแหน่งเป็น
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการอนุกรรมการ
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ และอาจตั้งที่ปรึกษา
คณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคลภายนอกที่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาอนุกรรมการ เพื่อให้คำปรึกษา
คำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิลงมติและไม่ถือเป็น
องค์ประชุม 
 คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ใน
ตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ซึ่งตั้งคณะอนกุรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน
เดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการ  
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ หรือเลขานุการอนุกรรมการนัด
เรียกประชุมได้ 
 ในการประชุ มคณ ะอนุ กรรมการศึ กษาและ
ประชาสัมพันธ์ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ
ในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 87.  อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
และประชาสั มพั นธ์  ให้ คณะกรรมการศึ กษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้
  (1)  ให้ ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สม าชิ ก  โดย ให้ ก ารศึ กษ าและอบ รม แ ก่ ส ม าชิ ก 
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
ความรู้ เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์  รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 
  (3)  ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก 
  (4)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่
สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ 
  (5)  ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหว
ด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นท้ังในและนอกประเทศ 
เพื่ อนำตัวอย่างที่ ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และประชาสัมพันธ์  ให้คณะอนุกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สม าชิ ก  โดย ให้ ก ารศึ กษ าและอบ รมแก่ สม าชิ ก 
และผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการ
บริหารงานของสหกรณ์ 
  (2)  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 
ค ว าม รู้ เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะ  ป ร ะ โย ช น์  ร ว ม ทั้ ง 
ผลงานของสหกรณ์ให้สมาชิก และบุคคลภายนอก รับทราบ 
  (3)  ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก 
  (4)  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่
สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง
รอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบอาชีพ 
  (5)  ศึ ก ษ า  แ ล ะ ติ ด ต าม ข่ า วค ว าม
เคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความ
เหมาะสม 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 88. คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ /
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน คณะกรรมการดำเนินการ 
อาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการ
ปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน จำนวนไม่
เกินสิบคน โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานอนุกรรมการคน
หนึ่ง และเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ และอาจตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ
หรือบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการเพื่อให้
คำปรึกษาคำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิลงมติและ
ไม่ถือเป็นองค์ประชุม   
 คณะอนุ กรรมการปรับโครงสร้ างหนี้ /กองทุน
ช่ วยเหลื อผู้ ค้ ำประกั น ให้ อยู่ ในตำแหน่ งได้ เท่ าที่
กำหนดเวลาของคณ ะกรรมการดำเนิ นการ  ซึ่ งตั้ ง

ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 6 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกันนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ /กองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่
จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้
ประธานอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ค้ำประกัน หรือเลขานุการอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/
กองทุ น ช่ วยเหลื อผู้ ค้ ำประกั น ต้ องมี อนุ กรรมการ             
มาประชุมไม่ น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจำนวนอนุ กรรมการ            
ปรับโครงสร้างหนี้ /กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ ำประกันทั้ งหมด         
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ให้คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้ /กองทุน
ช่วยเหลือผู้ ค้ ำประกัน รายงานผลการปฏิบั ติ งานให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ 89.   อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปรับ
โครงสร้างหนี้ /กองทุนช่ วยเหลื อผู้ค้ ำประกัน ให้
คณะอนุกรรมการปรับโครงสร้างหนี้/กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำ
ประกัน มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทัง้ในข้อต่อไปนี ้
  (1)  กำหนด/ปรับปรุงอัตราการผ่อนชำระ
หนี้ สิ นกรณี ผู้ ค้ ำประกัน ต้ องรับสภาพหนี้ แทนผู้ กู้  
เนื่องจากเสียชีวิต หนีราชการ ออกจากราชการไม่ว่ากรณี 
ใด ๆ ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลาย เพื่อให้สมาชิกที่มีฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน สามารถ
ดำรงชีพอยู่ ได้  รวมถึ งกรณี ลูกหนี้ที่ มีปัญหาหรือถูก
ดำเนินคดีด้านต่าง ๆ 
  (2) พิจารณาการใช้เงิน และการจ่ายเงิน
จากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 
  (3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 90. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
คณ ะกรรมการดำเนิน การแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จำนวน 5 คน และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุนเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 90 และข้ อ 91
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการ
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ และอาจ
ตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคลภายนอก   
ที่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ เพื่อให้
คำปรึกษาคำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิ ลงมติและ
ไม่ถือเป็นองค์ประชุม 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ ใน
ตำแหน่งได้ เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน 
 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุมกัน
ตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละครั้ง
เป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง หรือเลขานุการอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ต้องมีอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบ และหรือพิจารณา  
 
 ข้อ 91. อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น 
ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการ
และด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการอนุมัติ 
  (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการ 
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และ
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร

อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 6 และ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  ว่าด้วยการ
รั บ จ ด ท ะ เบี ย น
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
คณ ะอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ.2564 และ
เป็นไปตามการกำหนด
ราย ก าร เกี่ ย วกั บ
องค์ ประกอบและ
อำนาจหน้ าที่ ของ
คณ ะอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุนที่นายทะเบียน
สหกรณ์ เห็นชอบให้
กำหนดในข้อบังคับ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (4 ) รายงาน แผนดำ เนิ น งานที่ ค วร
ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ 
ให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
  (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง 
  (6 ) ราย งาน ผล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ให้
คณะกรรมการดำเนินการและต่อท่ีประชุมใหญ่ทราบโดย
แสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
  (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 92. คณ ะอนุ ก รรม การการล งทุ น  ให้
คณ ะกรรมการดำเนินการแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวน 5 คน 
และต้องไม่มีกรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่ง
ป ระ ธาน อนุ ก รรม การคน ห นึ่ ง  แ ล ะ เลขานุ ก าร
อนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ และอาจ
ตั้ งที่ ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคล 
ภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
เพื่อให้คำปรึกษาคำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิ
ลงมติและไม่ถือเป็นองค์ประชุม 
 คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน 
หรือเลขานุการอนุกรรมการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน
ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ และหรือพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อ 92 และข้ อ 93
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 ข้อ 7 และ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  ว่าด้วยการ
รั บ จ ด ท ะ เบี ย น
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
คณ ะอนุ กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ.2564 และ
เป็ น ไป ต า ม ก า ร
ก ำ ห น ด ร า ย ก า ร
เกี่ยวกับองค์ประกอบ
และอำนาจหน้าที่ของ
คณ ะอนุ กรรกมาร
บริหารความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุนที่นายทะเบียน
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 89.   คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ใน
กรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ 
อาจมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ หรือคณะทำงาน 
เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอำนาจ
หน้าที ่ตามทีค่ณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ข้อ 93. อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบาย
และแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจำปี ให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่อนุมัติ 
  (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุน และ
แผนจัดการการลงทุนภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
  (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแล
ผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม 
  (4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับ
การลงทุน 
  (5 ) ราย งาน ผล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบ หรือพิจารณาและ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ หรือ
อนุมัติ ในรายงานประจำปี 
  (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย 
 ข้อ 94. คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน ใน
กรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ 
อาจมี คำสั่ งแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการดำเนิ นการเป็ น
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ หรือคณะทำงาน และอาจตั้งที่
ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคลภายนอกที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาอนุกรรมการ เพื่อให้คำปรึกษา
คำแนะนำการดำเนินการ โดยไม่มีสิทธิลงมติและไม่ถือเป็น
องค์ประชุม เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์
โดยมีอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานให้อยู่ในตำแหน่ง
ได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานนั้น 

สหกรณ์ เห็นชอบให้
กำหนดในข้อบังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว าม
ชัดเจนและครอบคลุม 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 90.  ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่
หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่
ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย 
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ใน ก ารป ระ ชุ ม ค ณ ะ ก รรม ก ารอื่ น  ๆ  เช่ น 
คณ ะกรรมการอำนวยการ  คณ ะกรรมการเงินกู้  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของ
คณะกรรมการนั้น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุม
ก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือก
ประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 

 ให้คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น
อย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการ หัวหน้าคณะทำงาน 
เลขานุการอนุกรรมการ หรือเลขานุการคณะทำงานนัดเรียก
ประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
ต้องมีอนุกรรมการ หรือคณะทำงานมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการ หรือคณะทำงานทั้งหมด จึง
จะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิ จฉัยทั้ งปวงของคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทำงานให้ เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและ/หรือพิจารณา 

 
 

 ข้อ 95. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญ่
หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้ประธาน
กรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่
อยู่ในที่ประชุม ก็ให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่
ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย 
ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ คนหนึ่งขึ้นเป็น
ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะอื่น ๆ เช่น คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทำงาน ให้ประธานของคณะอนุกรรมการ หรือ
หัวหน้าคณะทำงานนั้น ๆ เป็นประธานในที่ประชุม ถ้า
ประธานอนุกรรมการหรือหัวหน้าคณะทำงานไม่อยู่ในที่
ประชุม ก็ให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการหรือคณะทำงานคน
หนึง่เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการ ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุม
ก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธานใน
ที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือก
ประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนว.นสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมา
ประชุม 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 ข้อ 91.  การออกเสียง สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคน
หนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม
ใหญ่ ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 ถ้าปัญหาซึ่งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ 92.   การวินิจฉัยปัญหา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้
เป็นพิเศษในข้อบังคับนี้  การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่
ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่ งเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้  
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 
  (1)  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ   
  (2)  การเลิกสหกรณ์ 
  (3)  การควบสหกรณ์ 
  (4)  การแยกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 93. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือ
ช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ ประชุมกับ 
กรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี      
อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

หมวด 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 94.  ก า ร จ้ า ง แ ล ะ แ ต่ ง ต้ั ง ผู้ จั ด ก า ร 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี

ข้อ 96. 
 
 
 
 
 

ข้อ 97. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 98. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่  
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือ
ช่ือ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม และให้ประธานในที่ ประชุมกับ
กรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี     
อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
 การประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่วิสามัญ การประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการ 
หรือการประชุมใด ๆ ท้ังปวงตามข้อบั งคับนี้  สหกรณ์
สามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด วา่ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้กำหนด 
 
 
 
 ข้อ 99.  ก า ร จ้ า ง แ ล ะ แ ต่ ง ต้ั ง ผู้ จั ด ก า ร 
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือก สอบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่ อ ให้ ส อดค ล้ อ ง
ต า ม ห นั ง สื อ
สำนักงานส่ งเสริม
ส ห ก ร ณ์
กรุ งเทพมห าน คร 
พื้ น ที่  1  ที่  ก ษ 
1109/220 ลงวันที่  
25 ม.ค.66 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก าร
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1), 
(2), (3), (4), (7), (8), (9) มาบังคับใช้โดยอนุโลมในการ
จ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็น
หลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มี
หลักประกันอันสมควร 
 ในการแต่ งตั้ งหรือจ้างผู้จัดการต้องให้ผู้ จัดการ
รับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน     
ข้อ 96 เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบ
ของสหกรณ์ เกี่ยวกับการกำหนดอัตราเงินเดือนการให้
สวัสดิการและการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดเลือก สอบแข่งขัน บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือ
จ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการต้องทำ
หนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 73 (9), (13), (14) มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำ
หน้าท่ีผู้จัดการ 
  (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที ่
  (3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการดำเนินการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอน
ออกจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าท่ี     
  (5)  ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับ
สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
ก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรง
ตำแหน่งน้ัน 
  (6)  เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พ้น
จากตำแหน่งจากกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง 
  (7)  เป็ น ก รรม การห รื อ ผู้ จั ด ก าร ใน
สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
  (8)  เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (9)  เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจาก
การเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 

ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
ส ห ก ร ณ์ เค ร ดิ ต 
ยูเนี่ยน พ.ศ.2564 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้ น
ระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
  (10) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบ
ธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มี
ลักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
  (11) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
  (12) เป็นผู้จัดการของสหกรณ์อื่น 
  (13) เป็ นผู้ จั ดการสหกรณ์ ซึ่ งพ้ นจาก
ตำแหน่งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งป ี
  (14) ผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ย
เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิตระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็น
ผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งน้ัน 
 ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการ
รับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหน้าท่ีดังกำหนดไว้ในข้อ 
101 เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือก หรือสอบ
คัดเลือกหรือสอบแข่งขัน การแต่งตั้ งหรือจ้าง การ
กำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการและการให้ออก
จากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
 ให้ผู้ซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งหรือจ้างเป็นผู้จัดการ 
ดำเนินการจัดทำหนังสือพร้อมลงลายมือช่ือยื่นต่ อ
สหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา 52 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่น
ตามกฎกระทรวงและข้อบังคับ โดยแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 
 ให้สหกรณ์ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของ
บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรอืจ้างเป็นผู้จดัการภายในเจด็
วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคก่อน หาก
เห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้
สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 ข้อ 95. การดำรงตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ 
สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการสหกรณ์  โดยกำหนดระยะเวลา
หรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้ 
 ข้อ 96.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี ้
  (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้
เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน 
แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือหุ้นใน
สหกรณ์ 
  (3)  รับฝากเงิน จ่ ายคื นเงินฝาก และ
ส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
  (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่าย
เงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ 
  (5)  จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกรอบปีบัญชีพร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
  (6)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง
กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
  (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ 
เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสำคัญและเอกสารต่ าง ๆ เกี่ ยวกับการเงินไว้ โดย 

หลักฐานเพิ่มเติมภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งน้ัน 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือจ้าง
เป็นผู้จัดการของสหกรณ์ตามวรรคแรกขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการ ให้ดำเนินการมี
หนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างทันที     

ข้อ 100. 
 
 
 ข้อ 101.  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์  
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1)  ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้
เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้ากับเงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
  (2)  ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นราย
เดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักชวนการถือ
หุ้นในสหกรณ์ 
  (3)  รับฝากเงิน จ่ ายคื นเงินฝาก และ
ส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
  (4)  เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่าย
เงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ 
  (5)  จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัว
เกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกรอบปีบัญชีพร้อมกับแจ้ง
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคล 
  (6)  พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง
กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 
  (7)  เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ 
เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วนรับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวม
ใบสำคัญและเอกสารต่ าง ๆ เกี่ ยวกับการเงินไว้ โดย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องตาม
ก ฎ ก ระท รวงก า ร
ดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์
อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ.2564 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (8)  รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญชี
และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
  (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการ
นัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
  (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี 
และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ให้สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ 
  (13) เข้ าร่วมประชุมและช้ีแจงในการ
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้า
ร่วมประชุม 
  (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
  (15) รั กษาดวงตราของสหกรณ์  และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์
ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กำหนด 
  (18 ) ป ฏิ บั ติ งานอื่ น  ๆ  ต ามที่ คณ ะ 
กรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ และงานทาง
ธุรการเพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

ครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  (8)  รับผิดชอบและดูแลให้มีการจัดทำและ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผย
ให้สมาชิกได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้ จัดให้มีและ
ดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสาร 
ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
  (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการใน
การนัดเรียกประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
  (10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปี 
และรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณ
ร า ย จ ่า ย ประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
  (12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
  (13) เข้ าร่วมประชุมและช้ีแจงในการ
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้า
ร่วมประชุม 
  (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
  (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์  และ
รับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่
ในสภาพอันดีและปลอดภัย 
  (16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์
ต่อทางราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด
จัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 97. ในการดำเนินการของสหกรณ์ ผู้จัดการ 
ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของ
สหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของสหกรณ์ และสมาชิก 
 ข้อ 98. ผู้จัดการ ต้องรับผิดร่วมกันในความ
เสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
  (2)  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่ งของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
  (3)  ดำเนินกิจการนอกกรอบวัตถุประสงค์
หรือขอบเขตแห่งการดำเนินกิจการที่จะพึงดำเนินการได้ของ
สหกรณ์ 

  (18) จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และ
ห นี้ สิ น ต าม ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก ารแ ล ะ เง่ื อ น ไข ที่  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศกำหนด 
  (19) จั ดทำรายงานผลประโยชน์ และ
ค่าตอบแทนท่ีกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าว
เป็นรายบุคคลเพื่อรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
  (20) จัดทำข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 
การถูกดำเนินคดี  การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกดำเนินคดี ถูก
ร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีกให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ  
  (21) จัดทำรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
  (22) จัดทำรายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกำหนด 
  (23 ) ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น  ๆ  ต า ม ที่
คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของ
สหกรณ์มอบหมาย หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการ
ในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 102. 
 
 
 
 
 

ข้อ 103. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 ข้อ 99. ผู้จัดการ ไม่ต้องรับผิดร่วมกันในความ
เสียหายต่อสหกรณ์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1)  พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระทำอันเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
  (2)  ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการ
โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทำคำคัดค้านเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวันนับแต่สิ้นสุด
การประชุม 
 ข้อ 100. การพ้ นจากตำแหน่ งของผู้ จั ดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์  
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กำหนด 
  (4) อายุ ครบ 60 ปี บริบู รณ์  หรือครบ
กำหนดตามสญัญาจ้าง 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี
พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ 
หรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  แก่ประชาชนหรือไม่
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 
 
 
 
 ข้อ 101.  การลาออกของผู้จัดการ ให้ผู้จัดการ
สหกรณ์ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
พิจารณา การลาออกนั้น การยับยั้งการลาออกของผู้จัดการ
สหกรณ์กระทำได้ไม่เกินหกสิบวัน 
 ข้อ 102. การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถ้า
ตำแหน่งผู้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรง
ตำแหน่งแทน หรือเมื่อผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้รองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการ

ข้อ 104. 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 105. การพ้ นจากตำแหน่ งของผู้ จั ดการ 
ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี ้
  (1) ตาย 
  (2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
  (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์กำหนด 
  (4) อายุครบ 60 ปี บริบู รณ์  หรือครบ
กำหนดตามสัญญาจ้าง สุดแต่เง่ือนไขใดถึงกำหนดก่อน และ
ให้พ้นจากตำแหนง่ในวันสิ้นปีทางบัญชี 
  (5) ถูกเลิกจ้าง 
  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี
พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการ 
หรือละเว้นการกระทำการใด ๆ อันอาจทำให้เกิดความไม่
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี  แก่ประชาชนหรือไม่
เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ์ 
  (7)  ข าด คุ ณ ส ม บั ติ แ ล ะ มี ลั ก ษ ณ ะ
ต้องห้ามตามข้อ 99 

ข้อ 106. 
 
 
 
 
 

ข้อ 107. 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมายเปน็ผู้รักษาการแทน 
 ข้อ 103. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
ผู้จัดการ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการต้องจัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงิน กับบรรดา
ทรัพย์สินและหนี้สินตลอดจน จัดทำงบการเงินประจำปีของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริงก่อนที่จะส่งมอบงาน 
 ข้อ 104. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์.นอกจากตำแหน่ง
ผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 71 (1), (2), 
(3), (4), (7), (8), (9) มาบังคับใช้โดยอนุโลมตามความจำเป็น
เพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ใดมีส่วนร่วมใน
การกระทำของคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
เจ้าหน้าท่ีผู้นั้น ต้องร่วมรับผิดในความเสียหายตอ่สหกรณ ์
 
 

ที่ปรึกษา 
 ข้อ 105. ที่ ป รึกษาและที่ ป รึกษากิ ตติมศั ก ด์ิ  
คณ ะกรรมการด ำเนิ นการอาจ เชิ ญ สมาชิ กห รื อ
บุคคลภายนอก ซึ่งทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ 
และเหมาะสมเป็นที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ได้
ตามความเหมาะสม เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการ
ดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่สหกรณ์กำหนด 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 106. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิก  หรือบุ คคลภายนอก  ผู้ มี คุณ วุฒิ  ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญ ชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคนหรือหนึ่ง
นิติบุคคล  
 จำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วิธีการรับ
สมัคร และการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 
 

ข้อ 108. 
 
 
 
 

 ข้อ 109. เจ้ าหน้ าที่ ของสหกรณ์ .นอกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่อื่น ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 99 วรรค
สอง ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 
  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ใดมีส่วนร่วมใน
การกระทำของคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้ น ต้องร่วมรับผิดในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ 
 
 

ข้อ 110. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ข้อ 111. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลื อกตั้ งนิ ติ บุ คคล  และ เป็ นผู้ ที่ มี คุณ วุฒิ ค วามรู้
ค ว าม ส าม ารถ ใน ด้ าน ก าร เงิน   ก ารบั ญ ชี  ก าร
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรค
แรก ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
โดยอาจกำหนดให้แตกต่างกันตามขนาด และประเภท
ของสหกรณ์ก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 107. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ     
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
  ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ
เลือกตั้งซ้ำ 
 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์โดยมีจำนวน 1 นิติบุคคล   
 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคน
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน 
การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ โดยให้ มี
ประธานคณะหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้
ประกาศช่ือประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบด้วย 
 ขั้นตอนวิธีการรับสมัครและการเลือกต้ังผู้ตรวจ
สอบกิจการ ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศขั้นตอน
และวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบ
ก่อนวันประชุมใหญ่ และให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ 
และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด เพื่อนำเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุด
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสำรองจำนวน 1 นิติบุคคล 
 กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 113 (1) - (5) ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเท่าระยะเวลา
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 
 ข้อ 112. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ     
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทาง
บัญชีสหกรณ์  ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
อาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้อ 108.อำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้ง
ปวงของสหกรณ์ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้คอื 
  (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง 
  (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง
ของการดำเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่ อ
ประเมินผลและอาจให้ ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 
  (3)  ตรวจสอบการจัดจ้ างและแต่ งตั้ ง

เกินสองวาระติดต่อกัน 
 กรณี ผู้ ต รวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบียบวาระ
การประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
คนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการ
ดำรงตำแหน่ งของผู้แทนต่อเนื่ องจากผู้ที่ ตนมาดำรง 
ตำแหน่ง 
 ข้อ 113. การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
  (2) เลิกกิจการ 
  (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ
ต่ อประธานคณ ะผู้ ต รวจสอบกิ จการหรือยื่ นต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลวันที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติรับทราบ 
  (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ งเป็นนิติบุคคล ออกจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ 
  (5) อธบิดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัย
ว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 ข้อ 114. อำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์  ทั้งด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกจิ
ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบใน
เรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
  (1)  ตรวจสอบความถูกต้อ งของการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดำเนินการของคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 
  (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
  (5)  ติ ด ต าม ผ ลก ารด ำเนิ น งาน ขอ ง
คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ข้อบงัคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง ของสหกรณ์หรือกิจการ
อื่น ๆ เพือ่ให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม
ประจำเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ แก้ไขโดยมิ
ชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
  (3)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์  เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
รวมทั้งคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบการ
ควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และ
ประเมินความมีประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของ
สหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า  
  (5)  ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ ในการพิจารณ าแก้ ไข ข้อสั งเกต หรือ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
 คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ เฉพาะด้าน
เพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1)  ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการในงบการเงิน
ของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศ คำสั่งระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้
เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้ง
ได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและ
รายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (2)  ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้าน
การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงด้านสินเช่ือ ความเสี่ยง
ด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
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ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ 
  (3)  ตรวจสอบการบริหารด้านสินเช่ือ ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเช่ือประเภทต่าง ๆของ
สหกรณ์ ให้ เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือที่ วางไว้ 
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ ได้ตาม
กำหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ และ
ระบบปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  (4)  ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน 
ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายด้านการ
ลงทุน โดยการลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
ที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  และได้
ดำเนินการภายใต้เกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
  (5)  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายหรือแผนงานใน
การควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของ
สหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง 
 กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ
การควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผยไว้
ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ประชุม
ใหญ่ 
 ข้อ 115. การรายงานผลการตรวจสอบ  ให ้
ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบ 
เป็นลายลักษณ์อักษรประจำเดือนและประจำปี เพื่อ
สรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์  และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจำเดือนที่ผ่าน
มา เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
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 ข้อ 109.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด กรณีผู้
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
 การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 
 กรณ ีพบว่าม ีเหตุการณ ์ที ่อาจก่อให ้เก ิดความ
เสียหายแก่สหกรณ ์หรือสมาชิก  หรือสหกรณ์มีการ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ คําสั่ง ประกาศ
หรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ 
มติที่ประชุมหรือคําสั่งของสหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการ
ทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข และให้จัดส่งสําเนารายงาน
ดังกล่าวต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการ
ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ใน
รายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย 
 ข้อ 116.  ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี
ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็น
เหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น 
 การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

 
 ข้อ 117. สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ   
สหกรณ์มีหน้าที่ต่อผู้ตรวจสอบกิจการดังนี้ 
  (1)  อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือ
แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำช้ีแจงตอบข้อซักถาม
ต่ าง ๆพร้อมทั้ งจัดเตรียมข้อมู ล เอกสารหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบกิจการ 
  (2)  กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจำเดือนและจัดทำหนังสือเชิญให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้า
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หมวด  10 
การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

 ข้อ 110. การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ จะกระทำได้ก็
แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
  (1)  ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุม
ใหญ่เป็นเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อม
หนังสือแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 
  (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะ
เสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่อง
ที่ จะขอแก้ ไขเพิ่ มเติมนั้ นในที่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ซึ่งมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่
น้อยกว่าสี่ในห้าของคณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ ใน
ขณะนั้นแต่ต้องมีกรรมการดำเนินการดำรงตำแหน่งไม่น้อย
กว่า 10 คน โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้น ให้ถอืเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดำเนินการที่มาประชุม
ซึ่งลงลายมือช่ือเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการก่อนการประชุม
ใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็ย่อม
ทำได้โดยต้องระบุข้อความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อม
ด้วยเหตุผล 
  (3)  การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับให้กระทำได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก  หรือของ
ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  แล้วแต่กรณี 
  (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ ได้ลงมติ
แก้ ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้น  ขัดกับ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน 
  (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจด
ทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือ  คำสั่งให้

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกครั้ง 
  (3)  พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดำเนิน
กิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
 
 

ข้อ 118. 
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สอดคล้องกัน  ก็ให้นำความที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้ว
นัน้มาบังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
หมวด 11 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
 ข้อ 111.ระเบียบของสหกรณ์  ให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี ้
  (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ 
  (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อื่น 
  (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ 
  (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์
อื่น      
  (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 
  (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
  (8) ระ เบี ย บ ว่ าด้ วยก าร ใช้ ทุ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน ์
  (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ 
  (10) ระเบี ยบอื่ น  ๆ ที่ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบี ยบใน  (1), (2), (4) ต้องได้ รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วน
ระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้
ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 
 ข้อ 112. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ใน

 
 
 
 
 
 ข้อ 119.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนดระเบียบต่าง ๆเพื่อ
ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้และ
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี ้
  (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์ 
  (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก
สหกรณ์อื่น 
  (3)  ระเบี ยบว่ าด้ วยการให้ เงินกู้ แก่
สหกรณ์อื่น   
  (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์  
  (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 
  (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 
  (8) ระ เบี ยบ ว่ าด้ วยก าร ใช้ ทุ น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 
  (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์ 
  (10) ระเบี ยบอื่ นๆที่ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบี ยบใน  (1), (2), (3) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ส่วน
ระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว
ให้ส่งสำเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายทะเบียน
สหกรณ์ทราบภายใน 30 วัน 
 ข้อ 120. การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ใน

 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
ที่  กษ 1109/2443  
ลงวันที่ 18 ส.ค.65 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
กรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 
111 (3), (4) แต่มิได้รับชำระตามเรียกก็ดีคณะกรรมการ
ดำเนินการต้องร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 
 ข้อ 113. การตีความในข้ อบั งคั บ ถ้ามีปัญหา
เกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคำวินิจฉัย และให้สหกรณ์
ถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยนั้น 
 ข้อ 114. ทรัพย์สินของสหกรณ์  การจำหน่ าย
อสังหาริมทรัพย์ของสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอกฉันท์ 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วย 
 การลงมติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความใน
วรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 
 ข้อ 115. การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้อง
เลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดย
จำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้ง
จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ย และชำระหนีส้ินอื่น ๆ
ของสหกรณ์เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยู่
เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี ้
  (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกิน
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
  (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้ว 
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 27 (2) 
 เงินท่ีจ่ายตามข้อ (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้องไม่
เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ใน
ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่
ถอนไปตามข้อ 27 (4) ในปีนั้น 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น 
หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
กรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่
วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 
 ข้อ 116. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้กำหนดข้อความ
เร่ืองใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

กรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ  ก็ดีหรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ 
119 (3), (4) แต่มิได้รับชำระตามเรียกก็ดี  คณะกรรมการ
ดำเนินการต้องร้องทกุข ์หรือฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ 121. 
 
 
 

ข้อ 122. 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 123. การจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสหกรณ์ต้อง
เลิก เมื่อสหกรณ์ต้องเลิกและได้จัดการชำระบัญชีโดย
จำหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้ง
จ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ ย และชำระหนี้สิน   
อื่น ๆของสหกรณ์ เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สิน
เหลืออยู่เท่าใด ให้ผู้ชำระบัญชีจ่ายตามลำดับ ดังต่อไปนี ้
  (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกิน
มูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว 
  (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว 
แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  (3) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29 (2) 
 เงินที่จ่ายตามข้อ 29 (2) และ (3) เมื่อรวมทั้งสิ้นต้อง
ไม่เกินยอดรวมแห่งจำนวนเงินกำไรสุทธิที่สหกรณ์หาได้ ใน
ระหว่างปีที่เลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลที่
ถอนไปตามข้อ 29 (4) ในปีนั้น 
 ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยู่อีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น 
หรือสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ หรือด้วยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ใน
กรณีที่ไม่อาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในสามเดือนนับแต่
วันที่ชำระบัญชีเสร็จ 

ข้อ 124. 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม หมายเหตุ 
ว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคำสั่งหรือคำแนะนำและระเบียบ
ปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งแห่ง
ข้อบังคับนี้ด้วย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ 117.  นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบ
ใดซึ่งสหกรณ์ใช้อยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่า
จะได้กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
 ข้อ 118. นับแต่วันที่ ข้ อบั งคับนี้ ใช้ บั งคับ  ให้
คณะกรรมการดำเนินการคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะ
ครบวาระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเดิมของสหกรณ ์

 
 
 
 
 

ข้อ 125. 
 
 
 

ข้อ 126. 
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เรื่องที่ 4.9 คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 

เลขานุการฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 25 กำหนดว่าการตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ในการนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ก็ได้ 
ซึ่งหากที่ประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จะได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ต่อไป  

ในปี 2566 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอขอเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด จำนวน 6 ราย ซึ่งอยู่ในสังกัดบริษัท 3 บริษัท ดังนี้ 

 
 
ที ่

 
ชื่อผู้สอบบัญชี 

 
ชื่อสำนักงาน 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการ 
ขอคำยืนยันยอดและ 

การสอบทานหนี้ 

 
การเข้าตรวจสอบ 

1 นายอาภากร  เทศพันธ์ 
(ผู้สอบบัญชีหลัก) 

ดร.ศิริเพชร  สุนทรวิภาต 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

 

บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี
และกฎหมาย จำกัด 

150,000 บาท 
งวดที่ 1-2 งวดละ 40,000 บาท 
(จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

ในแต่ละงวดภายใน 3 วันทำการ) 
งวดที่ 3 จำนวน 70,000 บาท 

(จ่ายเมื่อสหกรณ์ได้รับรายงานการ
สอบบัญชีประจำปีแล้วภายใน  

3 วันทำการ) 

ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3-5 วัน 
ทำการ (มีผู้ช่วยสอบบัญชีอยู่
ในสังกัดไม่น้อยกว่า 5 คน) 

2 น.ส.สุกัญญา  พัชรีกร 
(ผู้สอบบัญชีหลัก)  

นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
(ผู้สอบบัญชีสำรอง) 

บริษัท สำนักบัญชีทองเอก 
จำกัด 

130,000 บาท 
(รับค่าบริการเมื่องานเสร็จ) 

ปีละ 4 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 
3 วันทำการ (มีผู้ช่วยสอบบัญชี

ไม่น้อยกว่า 4 คน) 

3 น.ส.กมลทิพย์  สุทธิพินิจธรรม 
(ผู้สอบบัญชีหลัก) 

นายวิโรจน์  นริศวรานนท์ 
(ผู้สอบบญัชีสำรอง) 

บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ 
ออดิต จำกัด 

180,000 บาท 
งวดที่ 1 ภายในเดือน ก.ย.66  

ร้อยละ 30 (จำนวน 54,000 บาท) 
งวดที่ 2 ภายในเดือน ธ.ค.66  

ร้อยละ 30 (จำนวน 54,000 บาท) 
งวดสุดท้ายเมื่อเสร็จและส่งมอบ

รายงานการสอบบัญชีแล้ว 
ร้อยละ 40 (จำนวน 72,000 บาท)  

ปีละ 5 ครั้ง ๆ ละ 3-5 วัน 
ทำการ พร้อมผู้ช่วย 4-5 คน 

 
 
ที่ประชุม ………………………………………………………………………………................................................................… 
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เรื่องที่ 4.10 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 

เลขานุการฯ  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 และ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ให้สหกรณ์กำหนดจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่พึงมีไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ต้องไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล ซึ่งตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 106 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถใน
ด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่
เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล จำนวน คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วิธีการรับสมัคร และการขาดจากการเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดย
อาจกำหนดให้แตกต่างกันตามขนาด และประเภทของสหกรณ์ก็ได้ ทัง้นี้ สอ.วด. มีนโยบายเลือกนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
 ในปี 2566 มีบริษัทเสนอบริการตรวจสอบกิจการ สอ.วด. จำนวน 3 บริษัท ดังนี้  
 
ที ่

 
ชื่อสำนักงาน 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ 

ค่าธรรมเนียม 
ยกเว้นค่าใช้จ่าย

ในการ 
ขอคำยืนยันยอด

และ 
การสอบทานหนี้ 

. 
การเข้าตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอำนาจ 
ลงนามแทนบริษัท 

1 บริษัท ทีเค แอคเค้า 
แอนด์ แอสโซซิเอท 

จำกัด 

น.ส.คณพิชญ์  นาคคง 
หรือ 

น.ส.สันธิลา  ทองจันทร์ 

154,080 บาท 
(เรียกเก็บเป็นราย

เดือน ๆ ละ 
12,840 บาท 

อย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง  
หรือเดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ
ประมาณ 1-2 วันทำการ 

ประมาณ 2-4 คน 

น.ส.คณพิชญ์  นาคคง  
 
 

2 บริษัท เอ็น.เอส.เค.
สอบบัญชี และ
กฎหมาย จำกัด 

นางปพัศชญาณ์  ไพศาสตร์  
หรือ 

นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 

360,000 บาท 
(โดยชำระครั้งเดียว
ภายใน 3 วัน นับ

แต่วันส่งมอบ
รายงานการ

ตรวจสอบประจำปี
แล้ว ทั้งนี้ไม่เกิน 
60 วัน นับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชี) 

เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วันทำ
การ อย่างน้อยครั้งละ 4 คน 

นางปพัศชญาณ์  ไพศาสตร์ 
หรือ 

นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ 

3 บริษัท สำนักงาน
สามสิบสี่ ออดิต จำกัด 

ดร.ธนาดล  รักษาพล 180,000 บาท 
(เรียกเก็บเป็นราย

เดือน ๆ ละ 
15,000 บาท 

พร้อมกับการเสนอ
รายงาน

ประจำเดอืน) 

คณะผู้ตรวจสอบจะเขา้
ตรวจสอบ 

ในเวลาทำการปกติเป็นประจำ 
ทุกเดือน ตั้งแต่ 2-4 คนขึ้นไป 

น.ส.อรรัตน์  พฤทธิร์ัตนมณี 
หรือ 

น.ส.วรางคณา  วชิรอังศนา 
หรือ 

นางมณีรัตน์  รักษาพล 
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เรื่องที่ 4.11 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด 

เลขานุการฯ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก” 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด ประจำปี 2565 ประกอบด้วย 
 1. พล.ร.อ.ณพ   พรรณเชษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 2.  พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที ่1  ปีที่ 2 
 3.  พล.ร.ท.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 2  ปีที่ 1 
 4. พล.ร.ท.จิรพล ว่องวิทย์  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 5. พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 6. พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 7. พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์  จีนอ่ำ  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 8. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 9. พล.ร.ต.สมศักดิ์ สีสังข์  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 10. พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน  วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 11. พล.ร.ต.สามารถ โปษะกฤษณะ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 12. น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 13. น.อ.สมัย โพนเมืองหล้า วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 
 14. น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 1 
 15. น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล วาระการดำรงตำแหน่ง วาระที่ 1  ปีที่ 2 

ในปี 2565 มีคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระจำนวน 8 ท่าน และลาออก  
จำนวน 3 ท่าน รวม 11 ท่าน ดังนี้ 
 1. พล.ร.อ.ณพ พรรณเชษฐ์ (ครบวาระที่ 1) 
 2. พล.ร.ท.ชาติชาย ทองสะอาด (ครบวาระที่ 1)   
 3. พล.ร.ท.ไพโรจน์ เฟ่ืองจันทร์ (ลาออกระหว่างวาระที่ 2)  
 4. พล.ร.ท.จิรพล ว่องวิทย์  (ครบวาระที่ 1) 
 5. พล.ร.ท.นเรศ วงศ์ตระกูล (ครบวาระที่ 1) 
 6. พล.ร.ต.เกียรติศักดิ์ จีนอ่ำ  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1) 
 7. พล.ร.ต.สมศักดิ์ สีสังข์  (ลาออกระหว่างวาระที่ 1)  
 8. พล.ร.ต.ทรงฤทธิ์ ฉัตรเงิน  (ครบวาระที่ 1)  
 9. พล.ร.ต.สามารถ โปษะกฤษณะ (ครบวาระที่ 1) 
 10. น.อ.สมัย โพนเมืองหล้า (ครบวาระที่ 1) 
 11. น.อ.สันติ ภานุศุภวิมล (ครบวาระที่ 1) 
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 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการที่ยังคงอยู่ในวาระอีก 4 ท่าน ดังนี้ 

1. พล.ร.ต.คมสัน กลิ่นสุคนธ์   
2. พล.ร.ต.สนทยา แสงบางมุด 
3. น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ 
4. น.อ.เบญจมาพร วงศ์นครสว่าง  

 เพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกดั ปี 2566 ครบจำนวน 15 ท่าน
จำเป็นต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 11 ท่าน จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการ จำนวน 11 ท่าน ด้วย 

 
ที่ประชุม มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดแทน จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ 

 1. ............................................................................................................................................ 
 2. ............................................................................................................................................................... 

 3. ............................................................................................................................................ 

 4. ............................................................................................................................................................... 

 5. ............................................................................................................................................ 

 6. ............................................................................................................................................................... 

 7. ............................................................................................................................................ 

 8. ............................................................................................................................................................... 

 9. ............................................................................................................................................ 

 10........................................................................................................... ................................. 

 11....................................................................................... ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด                               - 202 -                            รายงานกิจการประจำปี 2565 ปีที ่40   



 
  

ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง อื่น ๆ 

 
 
 

เลขานุการฯ   ให้ผู้แทนสมาชิก หรือผู้ เข้าร่วมประชุมกรุณาแสดงข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จำกัด  

 

ที่ประชุม   ............................................................................................................................................ 
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