สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
โดยมวลสมาชิก
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
หมายเหตุ : การประชุมครั้งนี้ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ
และต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมประชุม
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5
:044-211037, 044-211558-211560, 044-211110, 044-211086
E-mail : korattsc@hotmail.com Website : www.korattsc.com

30000
: 044-211223, 044-211153

ที่ สอ.นม. 315/2565
4 มีนาคม 2565
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
เอกสารแนบไฟล์ QR-CODE 1. ระเบียบวาระการประชุม
จำนวน 1 ฉบับ
2. ประกาศ เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
จำนวน 1 ฉบับ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
3. ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ
จำนวน 1 ฉบับ
ครั้งที่ 1/2565
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสีมา จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
โดยมวลสมาชิ ก เพื่ อ ดำเนิ น การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ปี 2565 และแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ .ศ. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม
ตาม QR–CODE ที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้)
ในการนี้ สหกรณ์ฯ ขอเรียนเชิญ ท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ตามกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว ข้าราชการหรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่าย แสดงต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียด
การเข้าร่วมการประชุม โดยการสแกน QR - CODE ท้ายเอกสารนี้ ทั้งนี้ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยเคร่งครัด สหกรณ์ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ จักสาร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

กรุณาสแกน QR – CODE
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการประชุม
ฝ่ายบริหารสำนักงาน โทร. 08-1725-9532
E-mail : korattsc@hotmail.com Website : www.korattsc.com

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ครั้งที่ 1/2565
วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
..........................................................
ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุมที่
ระเบียบวาระการประชุมที่
ระเบียบวาระการประชุมที่
ระเบียบวาระการประชุมที่
ระเบียบวาระการประชุมที่

1
2
3
4
5

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5.2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2561
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565

สารบัญ
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เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุม
เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
5.2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2561
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระการประชุมที่ 7 เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม.......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .
.............................................................................................................................................................

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี -

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

- ไม่มี -

-2-

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2564 ข้อ 10 (1)
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวนไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
จากผู้ซึ่งมิใช่กรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ่งมิใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ เพื่อทำหน้าที่
ควบคุมและดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
ในการนี้คณะกรรมการดำเนินการ จึงนำเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาจำนวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม..............................................................................................................

2. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม..............................................................................................................
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5.2 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565
ข้อความและเหตุผลขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด
ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

หมวด 2 วัตถุประสงค์

หมวด 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วน
แห่งรายได้ของตนไว้ ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดที่เหมาะสม
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์ด้วยกันในข้อต่อไปนี้
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วน
แห่งรายได้ของตนไว้ ในทางอันมั่นคง และได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก
(3) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ผู้รับฝากเงิน ตามระเบียบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
(5) จัดให้มีเงินกู้สำหรับสมาชิกตามข้อกำหนดที่เหมาะสม
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

เหตุผล

เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์
ในการดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ร่วมกัน
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
และกฎหมาย

-4ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

หมวด 2 วัตถุประสงค์

หมวด 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ (ต่อ)
(7) ซื้ อ หุ้ น ของธนาคารซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
(9) ซื้อ หุ้ น ของสหกรณ์ อื่ น หรื อ ของสถาบั น ซึ่งประกอบธุรกิ จอั น ทำให้
เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(11) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(12) จัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเจริญ
และความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งเสริมรายได้แก่สมาชิก เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ตามสมควร
(13) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(14) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงิน
(15) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(16) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ (ต่อ)
(7) ซื้ อ หุ้ น ของธนาคารซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(8) ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์
(9) ซื้อหุ้นของสหกรณ์ อื่น หรือของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้
เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
(10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
เพิ่ม (11) ฝาก หรือลงทุนอย่างอื่น ตามกฎหมายและคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
(12) ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
(13) จัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเจริญ
และความมั่นคงในชีวิต รวมทั้งเสริมรายได้แก่สมาชิก เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ตามสมควร
(14) ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
(15) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารทางการเงิน
(16) ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
(17) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

เหตุผล

เพื่อกำหนด
วัตถุประสงค์
ในการดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ร่วมกัน
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
และกฎหมาย

-5ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

เหตุผล

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ (ต่อ)
(17) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์
สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าชื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่าย
ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
(18) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3 ทุน

ข้อ 2 วัตถุประสงค์ (ต่อ)
(18) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึงการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์
สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าชื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่าย
ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนดำเนินกิจการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย
(19) ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้
สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 3 ทุน

ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรก
เข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน
ตามที่กำหนดไว้ระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคนี้ หมายถึง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ
เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนอื่นๆ หรือค่าจ้างประจำ ที่สมาชิกได้รับจาก
เจ้าสังกัดตาม ข้อ 34 (3) และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย

ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรก
เพื่อกำหนดให้
เข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือนตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน
สมาชิกถือหุ้น
ตามที่กำหนดไว้ระเบียบของสหกรณ์
ตามความเหมาะสม
แก้ไข เงินได้รายเดือนตามความในวรรคนี้ หมายถึง เงินเดือน หรือค่าจ้าง
ประจำ ที่สมาชิกได้รับจากเจ้าสังกัด ตามข้อบังคับ ข้อ 34 (3) และเงิน
ประจำตำแหน่ง, เงินค่าตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี, เงินวิทยฐานะ,
ค่าครองชีพ และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ และเงินเพิ่มบำนาญ 25% สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)(ส.ป.ช.),เงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) , เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ
(ช.ร.บ.)

เพื่อกำหนด
วัตถุประสงค์
ในการดำเนินธุรกิจ
สหกรณ์ร่วมกัน
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
และกฎหมาย

-6ข้อความเดิม
หมวด 3 ทุน
ข้อ 5 การถือหุ้น (ต่อ)
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มอีกเมื่อใดก็ได้ โดยจำนวนเท่าใดก็ย่อมทำได้
โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

ข้อความที่ขอแก้ไข

เหตุผล

หมวด 3 ทุน
ข้อ 5 การถือหุ้น (ต่อ)
เพื่อกำหนดให้
แก้ไข ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนเพิ่มมากกว่าอัตราที่กำหนดไว้ สมาชิกถือหุ้น
หรือสมาชิกประสงค์จะขอซื้อหุ้นเพิ่ม ให้เป็น ไปตามระเบียบ หรือประกาศ ตามความเหมาะสม
ของสหกรณ์

สำหรับเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับในวันใด สหกรณ์จะเริ่มคิดเงินปันผล
สำหรับเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับในวันใด สหกรณ์จะเริ่มคิดเงินปันผล
ตามข้อ 25 (1) ให้ในวันถัดไป
ตามข้อ 25 (1) ให้ในวันถัดไป
อนึ่ ง สมาชิ ก คนหนึ่ ง ๆ จะถื อ หุ้ น ในสหกรณ์ เกิ น กว่ า หนึ่ ง ในห้ า
อนึ่ ง สมาชิ ก คนหนึ่ ง ๆ จะถื อ หุ้ น ในสหกรณ์ เ กิ น กว่ า หนึ่ ง ในห้ า
ของจำนวนหุน้ ทั้งหมดไม่ได้
ของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
สมาชิ ก จะขายหรื อ โอนหุ้ น ซึ่ ง ตนถื อ ให้ ผู้ อื่ น ไม่ ไ ด้ นอกจากที่ ก ล่ า ว
สมาชิ ก จะขายหรื อ โอนหุ้ น ซึ่งตนถื อให้ ผู้ อื่น ไม่ได้ นอกจากที่ ก ล่ าว
ในข้อ 44 และจะถอนคืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้
ในข้อ 44 และจะถอนคืนในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้

-7ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

หมวด 4 การดำเนินการ

หมวด 4 การดำเนินการ

ข้ อ 25 การจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี เมื่ อ สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี แ ละได้ ง บบั ญ ชี
โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกำไรสุทธิประจำปีให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
และเป็ น ค่ าบำรุ งสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ให้ จั ด สรรจากกำไรสุ ท ธิ
ประจำปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็น เงินปั นผลตามหุ้ นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนในอั ตราไม่เกิน
ที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ ตามส่ว นแห่ งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุ นรักษาระดับ อัตราเงิน ปั น ผลตาม (4) ข้างล่ างนี้ ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผล
สำหรับ ปีใดด้ ว ยจำนวนเงิน ปั น ผลทั้ งสิ้ น ที่ จ่ ายสำหรั บ ปีนั้ น ก็ต้อ งไม่เกิ นอั ตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ในปีใด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการเสนอ
ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น

ข้ อ 25 การจั ด สรรกำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี เมื่ อ สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี แ ละได้ งบบั ญ ชี
โดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าเสื่อมราคาแห่งสินทรัพย์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์
มีกำไรสุทธิประจำปีให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ให้ จัดสรรจากกำไรสุทธิ
ประจำปีของสหกรณ์ในอัตราร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท
กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนในอัตราไม่เกิน
ที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์
ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ข้างล่างนี้ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
สำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น ก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้ว
แก้ไข (2) เป็ น เงิน เฉลี่ย คืน ให้ แ ก่ สมาชิก ตามส่วนธุ ร กิจ ที่ส มาชิ กได้ ท ำไว้
กับสหกรณ์ ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่ เว้นแต่ สมาชิกที่ถูกประกาศ
เป็นผู้ผิดนัดการชำระหนี้สหกรณ์ ในปีบัญชีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับ
ปีนั้น

เหตุผล

เพื่อให้การจัดสรร
กำไรสุทธิ เป็นไปตาม
อำนาจของที่ประชุมใหญ่
เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม
สหกรณ์กำหนด

-8ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

หมวด 4 การดำเนินการ

หมวด 4 การดำเนินการ

ข้อ 25 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (ต่อ)
(3) เป็ นโบนัสกรรมการดำเนิน การ กรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผล ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสอง
แห่ งทุน เรือนหุ้ น ของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่ เมื่อวัน สิ้ น ปี นั้ น จนกว่าจะมีจำนวนถึง
ร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้
โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (1) ข้างบนนี้)
(5) เป็ น ทุ น สาธารณประโยชน์ ไ ม่ เ กิ น ร้ อ ยละสิ บ ของกำไรสุ ท ธิ
ทุนนี้สะสมไว้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์
(7) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์
(9) จัดเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

เหตุผล

เพื่อให้การจัดสรร
ข้อ 25 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี (ต่อ)
กำไรสุทธิ เป็นไปตาม
(3) เป็นโบนัสกรรมการดำเนินการ กรรมการเงินกู้ และเจ้าหน้าที่ อำนาจของที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ
เป็นไปตามที่กรมส่งเสริม
(4) เป็ น ทุ น รั ก ษาระดั บ อั ต ราเงิ น ปั น ผล ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสอง สหกรณ์กำหนด
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่เมื่อวันสิ้นปีนั้น จนกว่าจะมีจำนวนถึง
ร้อยละแปดแห่งทุนเรือนหุ้นดังกล่าว ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้ จะถอนได้
โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น (ตาม (1) ข้างบนนี้)
(5) เป็ น ทุ น สาธารณประโยชน์ ไม่ เกิ น ร้ อ ยละสิ บ ของกำไรสุ ท ธิ
ทุนนี้สะสมไว้จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนเพื่อขยายกิจการของสหกรณ์
(7) เป็ น ทุ น เพื่ อ การศึก ษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกิน ร้อ ยละสิ บ
ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิกสหกรณ์
(9) จัดเป็นเงินสวัสดิการสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์
(10) กำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น

-9ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

หมวด 5 สมาชิกและสมาชิกสมทบ

หมวด 5 สมาชิกและสมาชิกสมทบ

ข้อ 39 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้ ส มั ครต้ องยื่ น ใบสมั ครต่ อสหกรณ์ ต ามแบบที่ กำหนดและยิ น ยอม
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบสมัครทุกประการ
(2) จะต้องซื้อหุ้นครั้งแรกไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาท และชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าหนึ่งร้อยบาท
(3) คณะกรรมการดำเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิก เมื่อได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง และเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

เหตุผล

ข้อ 39 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
เพื่อกำหนดเงื่อนไข
(1) ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดและยินยอม การรับสมัครสมาชิก
ปฏิบัติตามข้อกำหนดในใบสมัครทุกประการ
สมทบ
แก้ ไ ข (2) จะต้ อ งซื้ อ หุ้ น ครั้ ง แรก และชำระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า
ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(3)คณะกรรมการดำเนินการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง และเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้

หมวด 6 การประชุมใหญ่

หมวด 6 การประชุมใหญ่

ข้อ 55 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิกและการดำรง
ตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น ผู้แทนสมาชิก
(2) ให้ แบ่ ง เขตเลื อ กตั้ ง ออกเป็ นห น่ ว ย คื อ อำเภ อห รื อ กิ่ ง อำเภ อ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นๆ
(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(4 ) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ งๆ ให้ กระทำก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ภายในหกสิบวัน

ข้อ 55 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก จำนวนผู้แทนสมาชิกและการดำรง
ตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น ผู้แทนสมาชิก
(2)ให้ แบ่ งเขตเลื อ กตั้ ง ออกเป็ น ห น่ วย คื อ อำเภ อห รื อ กิ่ ง อำเภ อ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหรือกิ่งอำเภอนั้นๆ
(3) ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดำเนินการ ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
(4 ) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่งๆ ให้ กระทำก่อนวันประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ภายในหกสิบวัน

เพื่อกำหนดวาระ
การดำรงตำแหน่ง
ของผู้แทนสมาชิก
และการพ้นสภาพ
ของผู้แทนสมาชิก

- 10 ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข
ข้อ 55 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ต่อ)
ข้อ 55 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก (ต่อ)
จำนวนผู้แทนสมาชิก
จำนวนผู้แทนสมาชิก
สมาชิกแต่ละหน่วยตั้งผู้แทนของตน โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิกสามสิบห้าคน
สมาชิกแต่ละหน่วยเลือกตั้งผู้แทนของตน โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิก
ต่อผู้แทนหนึ่งคน ถ้าหน่วยใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง ก็ให้มีผู้แทนสมาชิก สามสิบห้าคน ต่อผู้แทนหนึ่งคน ถ้าหน่วยใดมีเศษของอัตราส่วนเกินกึ่งหนึ่ง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ก็ ให้ มี ผู้ แ ทนสมาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น อี ก หนึ่ ง คน และจำนวนผู้ แ ทนสมาชิ ก ทั้ ง หมด
ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
การดำรงตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก
การดำรงตำแหน่งของผู้แทนสมาชิก
ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
และผู้แทนสมาชิกต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
และผู้แทนสมาชิกต้องพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ตาย
1. ตาย
2. ลาออก
2. ลาออก
3. ออกตามวาระ
3. ออกตามวาระ
4. ย้ายหรือโอนไปต่างหน่วยเลือกตั้ง
4. ย้ายหรือโอนไปต่างหน่วยเลือกตั้ง
5. หักชำระหนี้ ณ ที่จ่ายไม่ได้ เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการ แก้ไข 5. หักชำระ ณ ที่จ่ายไม่ได้ เว้นแต่ตามมาชำระภายใน
กระทำของตนเอง
วันสิ้นเดือน หรือการผิดนัดนั้น มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ
ของตนเอง
6. ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ
6. ขาดจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ
เมื่ อ ผู้ แ ทนสมาชิ ก พ้ น จากตำแหน่ ง ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ให้ เลื อ กผู้ แ ทน
เมื่ อ ผู้ แ ทนสมาชิ ก พ้ น จากตำแหน่ ง ตามที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น ให้ เลื อ กผู้ แ ทน
สมาชิกใหม่ภายในสิบสามวัน ทั้งนี้ต้องก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
สมาชิกใหม่ภายในสิบสามวัน ทั้งนี้ต้องก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
การแจ้งให้ บ รรดาสมาชิกสหกรณ์ ทราบล่วงหน้า ตามวรรคแรก สหกรณ์
การแจ้งให้บรรดาสมาชิกสหกรณ์ทราบล่วงหน้า ตามวรรคแรก สหกรณ์
อาจแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้สมาชิกในสังกัดนั้นๆ ทราบก็ได้
อาจแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้สมาชิกในสังกัดนั้นๆ ทราบก็ได้

เหตุผล
เพื่อกำหนดวาระ
การดำรงตำแหน่ง
ของผู้แทนสมาชิก
และการพ้นสภาพ
ของผู้แทนสมาชิก

- 11 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น

เหตุผล

ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการศึกษาซึ่งประกอบ
ไปด้วย
(1) คณะอนุกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินกิจการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติ
และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
(ก) กำหนดแผนงานด้านนโยบายและกำหนดมาตรการของสหกรณ์
ประจำปี เกีย่ วกับบุคลากร อาคารสถานที่ การเงินและพัสดุ
(ข) ปรับปรุงและพัฒนาด้านสำนักงาน บุคลากร การเงินและพัสดุ
(ค) สรุปงานและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
(2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีอำนาจ
และหน้าที่ด ำเนิ น การตามข้อ บั งคับ ระเบี ย บของสหกรณ์ ในส่ วนที่ เกี่ยวข้อ ง
ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
(ก) ให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจทราบถึง เจตนารมณ์
หลักการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ค) ให้บริการด้านข่าวสารแก่สมาชิก รวมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการศึกษา ซึ่งประกอบ
ไปด้วย
(1) คณะอนุ กรรมการฝ่า ยนโยบายและแผน ซึ่งมีอำนาจและหน้ าที่
ดำเนินกิจการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติ
และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
(ก) กำหนดแผนงานด้านนโยบายและกำหนดมาตรการของสหกรณ์
ประจำปี เกี่ยวกับบุคลากร อาคารสถานที่ การเงินและพัสดุ
(ข) ปรับปรุงและพัฒนาด้านสำนักงาน บุคลากร การเงินและพัสดุ
(ค) สรุปงานและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
(2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพัน ธ์ ซึ่งมีอำนาจ
และหน้ าที่ ด ำเนิ น การตามข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บของสหกรณ์ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อต่อไปนี้
(ก) ให้ความรู้แก่สมาชิก และผู้ที่สนใจทราบถึง เจตนารมณ์
หลักการ และการบริหารงานของสหกรณ์
(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ค) ให้บริการด้านข่าวสารแก่สมาชิก รวมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์
และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

- 12 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น

เหตุผล

ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
(ง) จัดพิธีการ ให้บริการและการต้อนรับสำหรับสหกรณ์
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ
(จ) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิก
(ซ) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงาน
ของสหกรณ์อื่น เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก
(ฌ) สรุปงานและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
(3) คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบ กฎหมาย ติดตามและประเมินผล
ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อ
ต่อไปนี้
(ก) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบและข้อบังคับ
สหกรณ์

ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(2) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
(ง) จัดพิธีการ ให้บริการและการต้อนรับสำหรับสหกรณ์
ที่มาเยี่ยมชมกิจการ
(จ) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
(ฉ) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(ช) จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิก
(ซ) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงาน
ของสหกรณ์อื่น เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิก
(ฌ) สรุปงานและนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
(3) คณะอนุ กรรมการฝ่า ยระเบี ยบ กฎหมาย ติ ด ตามและประเมิน ผล
ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องตลอดจนมติและคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งรวมทั้งในหัวข้อ
ต่อไปนี้
(ก) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบและข้อบังคับ
สหกรณ์

เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์
และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

- 13 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(3) คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ (ต่อ)
(ข) พิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับทีไ่ ด้รับมอบหมายจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการดำเนินการ และนำเสนอเพื่อพิจารณา
(ค) ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมาย
(ง) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(จ) ติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก
(ฉ) สำรวจความต้องการของสมาชิก
(ช) สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมใหญ่
(ซ) สรุปงาน และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(3) คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบฯ (ต่อ)
(ข) พิจารณาร่างระเบียบและข้อบังคับที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการ และนำเสนอเพื่อพิจารณา
(ค) ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมาย
(ง) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
(จ) ติดตามการชำระหนี้ของสมาชิก
(ฉ) สำรวจความต้องการของสมาชิก
(ช) สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน ตามมติที่ประชุมใหญ่
(ซ) สรุปงาน และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
เพิ่ม (4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ คณะกรรมการดำเนิ น การแต่งตั้ ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนเจ็ดคน โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ น การอาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา
ของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น
ให้คณะอนุกรรมการบริห ารความเสี่ยงประชุมกัน ตามคราวที่มีกิจธุระ หรือ
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์
และเป็นไปตาม
กฎกระทรวงและ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

- 14 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ ค ณ ะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งมี อ ำนาจและหน้ า ที่ ด ำเนิ น การ
ตามกฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ หรื อ คำสั่ งของสหกรณ์ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(ก) ศึ ก ษ า วิ เ คราะห์ แล ะกำห น ด น โย บ าย การบ ริ ห ารค วาม เสี่ ย ง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความ
เสี่ ย งป ระเภ ท ต่ า งๆ เช่ น ค ว า ม เสี่ ย งด้ า น สิ น เชื่ อ ก า รล งทุ น
สภาพ คล่ อ ง ปฏิ บั ติ ก ารและด้ า นอื่ น ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์
เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ
(ข) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(ค) ประเมิ น ติ ด ตาม กำกั บ ดู แ ล และทบทวนความเพี ย งพอของนโยบาย
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้ ก ระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(ง) รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มี
นั ย ส ำคั ญ ให้ แ ก่ ค ณ ะก รรม ก ารด ำเนิ น ก าร เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง
กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์

- 15 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)
(จ) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(ฉ) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร
และต่อที่ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
(ช) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย
เพิ่ ม (5) คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ ค ณะกรรมการดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
กรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุน จำนวนเจ็ดคน และต้องไม่มี
กรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย
โดยให้มีต ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็ น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนิ นการอาจแต่ งตั้ ง บุ ค คลภายนอกที่ เป็ น ผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ อ ยู่ ใ นตำแหน่ ง ได้ เท่ า กั บ กำหนดเวลา
ของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ประชุ ม กั น ตามคราวที่ มี กิ จ ธุ ร ะ หรื อ
มีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการ
ลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการป ระชุ มคณ ะอนุ กรรมการการลงทุ น ต้ อ งมี อนุ กรรม การ
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำนวนอนุ ก รรมการทั้ ง หมด จึ ง จะเป็ น
องค์ประชุม

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไป ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ เป็นไปตาม
กฎกระทรวงและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์

- 16 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
(5) คณะอนุกรรมการการลงทุน (ต่อ)
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการลงทุน
ให้ ค ณ ะอนุ ก รรมการการลงทุ น มี อ ำนาจและหน้ า ที่ ด ำเนิ น การ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุน
ประจำปี ให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายด้ า นการบริ ห าร ความเสี่ ย ง
โดยรวม และเสนอคณะกรรมการดำเนิน การพิ จารณาเพื่ อเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(ข) พิ จารณ าอนุ มั ติ แ ผน การลงทุ น และแผน จั ด การการลงทุ น
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(ค) ประเมิ น ติ ด ตาม และกำกั บ ดู แ ลผลประโยชน์ จ ากการลงทุ น
และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(ง) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(จ) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ค ณะกรรมการดำเนิน การทราบและ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี
(ฉ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์
เป็นไปตามกฎกระทรวง
และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์

- 17 ข้อความเดิม
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายละไม่เกินห้าคน
โดยให้แต่ละฝ่ายมีตำแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการนอกนั้นเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการศึกษา ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลา
ของคณะกรรมการดำเนินการ ซึง่ ตัง้ กรรมการศึกษานัน้
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมกันคราวมีกิจธุระ แต่ต้องมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย ต้องมีกรรมการในฝ่าย
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 8 คณะกรรมการอื่น
ข้อ 71 คณะกรรมการศึกษา (ต่อ)
แก้ไข ให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายละไม่เกินห้าคน
ยกเว้น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการการลงทุน
โดยให้แต่ละฝ่ายมีตำแหน่งเป็นประธานคนหนึ่ง และเลขานุการนอกนั้นเป็น
กรรมการ
คณะกรรมการศึกษา ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลา
ของคณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งกรรมการศึกษานั้น
ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมกันคราวมีกิจธุระ แต่ต้องมี
การประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการหรือ
เลขานุการเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่าย ต้องมีกรรมการในฝ่าย
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เหตุผล

เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไป
ตามข้อบังคับสหกรณ์
เป็นไปตามกฎกระทรวง
และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์

- 18 ข้อความเดิม
หมวด 12 บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งระเบียบดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด
(8) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสาร
(9) ระเบียบว่าด้วยการลา การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา สำหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(10) ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(11) ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษา
พยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(12) ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
และเงินตอบแทนอย่างอื่น
(13) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(14) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกหรือคู่สมรส

ข้อความที่ขอแก้ไข
หมวด 12 บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ
กำหนดระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งระเบียบดังต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
(5) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(6) ระเบียบว่าด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสด
(8) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืมและการทำลายเอกสาร
(9) ระเบียบว่าด้วยการลา การจ่ายเงินเดือนระหว่างลา สำหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(10) ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(11) ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร และค่ารักษา
พยาบาลแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(12) ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก
และเงินตอบแทนอย่างอื่น
(13) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(14) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์
ครอบครัวของสมาชิกหรือคู่สมรส

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจกำหนด
ระเบียบ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

- 19 ข้อความเดิม
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ (ต่อ)
(15) ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
(16) ระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้
(17) ระเบียบว่าด้วยการตัดหนี้สูญ
(18) ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(19) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์
(20) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(21) ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์
(22) ระเบียบว่าด้วยทุนขยายกิจการ
(23) ระเบียบว่าด้วยการผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
(24) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
(25) ระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
(26) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
(27) ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และครอบครัว
(28) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(29) ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนความรับผิดชอบกรรมการ
ดำเนินการ

ข้อความที่ขอแก้ไข
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ (ต่อ)
(15) ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา
(16) ระเบียบว่าด้วยดอกเบี้ยเงินกู้
(17) ระเบียบว่าด้วยการตัดหนี้สูญ
(18) ระเบียบว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์
(19) ระเบียบว่าด้วยบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์
(20) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(21) ระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องประชุมของสหกรณ์
(22) ระเบียบว่าด้วยทุนขยายกิจการ
(23) ระเบียบว่าด้วยการผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
(24) ระเบียบว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก
(25) ระเบียบว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
(26) ระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
(27) ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และครอบครัว
(28) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(29) ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนความรับผิดชอบกรรมการ
ดำเนินการ
เพิ่ม (30) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก
(31) ระเบียบเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรกำหนดไว้

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจกำหนด
ระเบียบ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

- 20 ข้อความเดิม
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ (ต่อ)

ข้อความที่ขอแก้ไข
ข้อ 84 ระเบียบของสหกรณ์ (ต่อ)

ระเบียบตาม (2) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นนอกเหนือจาก (2) และ (3) เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

แก้ไข เฉพาะระเบี ยบใน (1) ต้องได้รับความเห็น ชอบจากที่ประชุมใหญ่
ระเบียบตาม (2) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
จึ ง จ ะใช้ บั งคั บ ได้ ส่ วน ระเบี ย บ อื่ น น อ กเห นื อจ าก (2) แ ล ะ (3 )
เมื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ก ำ ห น ด ใช้ แ ล้ ว ให้ ส่ ง ส ำ เน า ให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

เหตุผล
เพื่อให้คณะกรรมการ
มีอำนาจกำหนด
ระเบียบ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
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