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ร่าง-ตารางแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั (แก้ไขเพิม่เติม) ฉบับท่ี 10 
(ข้อ 4, 16, 22, 25, 27/1, 34 ,45-46, 51, 53-62, 65-66, 73-75, 77) 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขใหม่เป็น เหตุผลในการแก้ไข 

 ขอ้ 4.  ในขอ้บงัคบัน้ี 
 "สหกรณ์" หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั 
 "สมาชิก" หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั  
 "คณะกรรมการด าเนินการ" หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั 

 
 

ขอ้ความเดิม 
 

 

 
 
 
 
 

 "ผูต้รวจสอบกิจการ" หมายความวา่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงเป็น
บุคคลธรรมดา ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 
 

          "ผูต้รวจสอบกิจการ" หมายความวา่ สมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก ซ่ึง
เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อ
ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไ้ข
เพิ่มเติม  

เพิ่มเติมนิติบุคคลให้เป็นผู ้ตรวจ
สอบกิจการไดเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  

            "เงินไดร้ายเดือน" หมายความวา่ เงินเดือน หรือค่าจา้งประจ า หรือเงินบ านาญ หรือเงินเพิ่ม
บ านาญพิเศษ และหรือเงินอ่ืนใดท่ีไดรั้บจากหน่วยงานเจา้สังกดัตามประกาศของสหกรณ์      
 "การฝากหรือการลงทุน" หมายความวา่ การฝากหรือลงทุนตามประกาศของ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ 

 
 

ขอ้ความเดิม 
 
 

 

พ.ศ. 2563 และตดัขอ้ความ “พ.ศ. 
2553” ออก 
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             “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
             “ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่ในการ
ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึง
บุคคลซ่ึงรับจ้างท างานให้แก่สหกรณ์โดยมีลักษณะของงานที่ใช้ความรู้ความสามารถ
พิเศษด้านเทคนิค หรือใช้ความช านาญเฉพาะด้าน เช่น  ที่ปรึกษางานบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           “ผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลซ่ึงมีความสัมพันธ์กับอีกบุคคลหน่ึงใน
ลักษณะเป็นคู่สมรสหรือบุตรหรือบุตรบุญธรรมซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ เป็นนิติ
บุคคลซ่ึงบุคคลน้ันหรือคู่สมรสหรือบุตรหรือบุตรบุญธรรมซ่ึงยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลน้ันมีอ านาจในการจัดการหรือควบคุม 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พ.ศ 2564 

          ขอ้ 16. เวน้แต่ขอ้บงัคับน้ีจะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน การลงลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพัน
สหกรณ์ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) หนังสือสัญญากู้ยืมเงิน การเบิก การรับเงินกู้ การจ านอง การไถ่ถอนจ านอง  ซ่ึง
สหกรณ์เป็นผูกู้ ้ผูใ้หกู้ ้ผูจ้  านอง หรือผูรั้บจ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และใน
นิติกรรมอ่ืน ๆ จะตอ้งลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือผูจ้ดัการ รวมกนั
ไม่นอ้ยกวา่สองคน 
 

 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้ งปวงนอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) จะต้องลง
ลายมือช่ือของผูจ้ดัการและหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 อน่ึง ในหนงัสือกูย้ืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผูกู้ย้ืม  ใบสั่งจ่ายเงิน  ใบรับเงิน  ตัว๋สัญญาใชเ้งินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์นั้น ตอ้งประทบัตราของสหกรณ์เป็นส าคญัดว้ย 

                                                             -ขอ้ความเดิม- 
 

(1) หนงัสือสัญญากูย้มืเงิน การเบิก การรับเงินกู ้การจ านอง การไถ่ถอนจ านอง  ซ่ึงสหกรณ์
เป็นผูกู้ ้ผูใ้ห้กู ้ผูจ้  านอง หรือผูรั้บจ านอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ 
จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการด าเนินการ หรือรองประธานกรรมการ
ด าเนินการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการด าเนินการท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ
ผูจ้ดัการ รวมกนัไม่นอ้ยกวา่สองคน                                         

 
-ขอ้ความเดิม- 

 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 51 แห่ง 
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และฉบับ แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม  และ
ค า แ น ะน า ข อ งน ายท ะ เบี ย น
สหกรณ์ฯ 
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               ขอ้ 22. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้กุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู ้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกรายมี
หลกัประกนัตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
เห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่อง ผูกู้จ้ะตอ้งจดัการแกไ้ขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

เพิ่มค าว่า “แก่สมาชิก” เพื่อให้เกิด
ความชดัเจน 

 ในกรณีอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  ให้ถือว่าเงินกูไ้ม่วา่ประเภทใด ๆ  เป็นอนัถึงก าหนด
ช าระคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้และให้
คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดยมิชกัชา้ 
  (1) เม่ือผูกู้อ้อกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 

ขอ้ความเดิม 
 
 
(1) เม่ือผูกู้พ้้นจากสมาชิกสภาพไม่วา่เพราะเหตุใดๆ 

 
 
เพิ่มค าว่า “พน้จากสมาชิกสภาพ” 
เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน 

  (2) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการวา่ ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายท่ี
ใหเ้งินกูน้ั้น 
  (3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่องและผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขใหค้ืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
                        (4) เม่ือผูกู้ค้า้งช าระเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึง
สองเดือน หรือผิดนัดการช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึงๆเวน้แต่มีเหตุพน้
วิสัยให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การพิจารณาอนุมติัให้ถือเสียงสองในสาม
ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมาประชุม หากคณะกรรมการด าเนินการอนุมติัแล้วจะไม่มีผล
ผกูพนัเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือสิทธิอ่ืน ๆ  
 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามท่ีกล่าวในวรรคสอง และไม่
สามารถช าระหน้ีนั้นโดยส้ินเชิงได ้เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนั
ใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนตามท่ีผูกู้ไ้ดท้ าหนงัสือกู ้
ใหไ้วต้่อสหกรณ์ก็ได ้ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
 
 
 
 

ขอ้ความเดิม 
 
 
 
 

 

 

              ขอ้ 25. ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุลซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรอง
แลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่ เพือ่พิจารณาอนุมติัภายในเกา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 
 

              ขอ้ 25. ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงินประจ าปี ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในเกา้สิบวนั นับแต่
วนัส้ินปีทางบญัชี 

แกไ้ขค าว่า “งบดุล” เป็นงบการเงิน
ประจ าปี” เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับ
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 การเสนองบดุล ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
       ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบดุลท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้ นไปยงัสมาชิกทุกคน และให้
เปิดเผยไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 
         ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบดุลไปยงั
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ่ 
         รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบดุลให้เก็บรักษาไว ้ ณ 
ส านกังานของสหกรณ์ เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

 การเสนองบการเงินประจ าปี ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
       ให้สหกรณ์ส่งส าเนางบการเงินประจ าปี ท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่นั้นไปยงัสมาชิก
ทุกคน และใหเ้ปิดเผยไว ้ณ ส านกังานของสหกรณ์ ก่อนวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกวา่เจ็ดวนั 
         ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์กบังบ
การเงินประจ าปี ไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชุมใหญ ่
         รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี ให้
เก็บรักษาไว ้ ณ ส านกังานของสหกรณ์ เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจดูได ้

แกไ้ขเพิ่มเติม  ม.66 
 
 
 

 
 

ข้อ 27/1  ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลตอบแทนอ่ืนใดแก่สมาชิกนอกจากดอกเบีย้ เว้นแต่เป็น
ของก านัลในโอกาสประเพณีนิยมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้แก่สมาชิกทุกรายที่เข้า
เง่ือนไขซ่ึงสหกรณ์ก าหนดอย่างเท่าเทียมกัน 

เพิ่มขอ้ใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
กฎกระทรวงการด าเนินงานและการ
ก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ 2564 ขอ้ 22 

               ขอ้ 34. สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท ดงัน้ี 
         (1) สมาชิกสามญั 
        "สมาชิกสามญั" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั ท่ี
มีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (1.1) ขา้ราชการของมหาวิทยาลยั 
  (1.2) พนกังานมหาวิทยาลยัประจ า 
  (1.3) ลูกจา้งประจ าสังกดัมหาวิทยาลยั  
  (1.4) บุคลากรประจ าของสหกรณ์ 
  (1.5) บุคลากรประจ าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
  (1.6) สมาชิกสามญัตาม (1.1)-(1.5) ท่ีพน้จากการเป็นบุคลากรประจ าและยงัคง
สมาชิกภาพสหกรณ์อยู ่(สมาชิกเดิม)  

 
 
 
 

ขอ้ความเดิม 
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                             (1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) และยงัคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยูติ่ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี   
                   (1.8) สมาชิกสามญัตาม (1.7) ท่ีพน้จากการปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และยงัคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยูติ่ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี   

           (1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) ซ่ึงมสีมาชิกภาพสหกรณ์อยูติ่ดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี   
           (1.8) สมาชิกสามญัตาม (1.7) ซ่ึงมีสมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 10 
ปี และต่อมาได้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย  

แก้ไขข้อความเพื่อให้ เกิดความ
ชดัเจนในการบงัคบัใช ้

 (2) สมาชิกสมทบ  
 "สมาชิกสมทบ” หมายความวา่ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั ท่ี
มีคุณสมบติัขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี 
  (2.1)  พนักงานมหาวิทยาลยัชัว่คราว สังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีระยะเวลา
การจา้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและมิใช่เป็นการจา้งให้ปฏิบติังานเฉพาะ
เร่ือง หรือเฉพาะโครงการ หรือบางเวลา 

 
                                                             -ขอ้ความเดิม- 
 
            (2.1)  พนกังานมหาวิทยาลยัชัว่คราว สังกดัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีระยะเวลาการ
จา้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดและมิใช่เป็นการจา้งใหป้ฏิบติังาน
เฉพาะเร่ือง หรือบางเวลา หรือเฉพาะโครงการที่มอีายุโครงการไม่เกินสองปี  

 
 
 
 
 
 

  (2.2)  คู่สมรสของสมาชิก            (2.2)  คู่สมรสของสมาชิกสามัญ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน 

          ขอ้ 45.สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนัอาจลาออกจากสหกรณ์
ไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการการด าเนินการ เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั และอนุญาตแลว้      จึงใหถื้อวา่พน้จากการเป็นสมาชิก 

 
ขอ้ความเดิม 

 

 คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบสวนพิจารณาแทน หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็
ให้ถือว่าพน้จากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ เม่ือผูไ้ดรั้บมอบหมายได้ด าเนินการ แล้วให้
เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถดัไป 

          คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายใหป้ระธานกรรมการด าเนินการหรือรอง
ประธานกรรมการด าเนนิการหรือกรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบสวน
พิจารณาแทน หากเห็นวา่เป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ใหถื้อวา่พน้จากสหกรณ์ตามความ
ในวรรคก่อนได ้เม่ือผูไ้ดรั้บมอบหมายไดด้ าเนินการ แลว้ใหเ้สนอคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถดัไป 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
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 ข้อ 46. สมาชิกอาจถูกสั่ งให้พ้นจากการเป็นสมาชิก เพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัตอ่ไปน้ี 
 (1) ขาดการช าระเงินค่าหุน้รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกนัหรือขาดการช าระรวมถึงหกงวด 
โดยมิไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการด าเนินการ 
 (2) น าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถุประสงคท่ี์ไดแ้สดงไว ้
 (3) ไม่จดัการแก้ไขหลกัประกันส าหรับเงินกู้ท่ีเกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 (4) คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินตน้หรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ เวน้แต่มีเหตุพน้วิสัย 
ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป หากคณะกรรมการด าเนินการอนุมติัแลว้ จะไม่
มีผลผกูพนัเงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือสิทธิอ่ืน ๆ 
 (5) ไม่ให้ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัหน้ีสินของตนแก่สหกรณ์เม่ือสมคัรเขา้เป็นสมาชิก  หรือเม่ือ
จะก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้หรือผูค้  ้ าประกัน หรือเม่ือมีความผูกพนัใน
หน้ีสินตอ่สหกรณ์อยูแ่ลว้ 
 (6) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือมติของสหกรณ์ หรือมีพฤติการณ์
อนัแสดงให้เห็นไดว้่าไม่ซ่ือสัตยสุ์จริต หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการ
ใดๆ 
 เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
คณะกรรมการด าเนินการท่ีอยู่ในท่ีประชุมแล้ว ก็เป็นอนัถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้พน้จากสหกรณ์  
สมาชิกถูกสั่งให้พน้จากการเป็นสมาชิกไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ใหส้หกรณ์ขีดช่ือสมาชิกนั้นออกจาก
ทะเบียน 

 
 
 
 
 

ขอ้ความเดิม 
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 สมาชิกท่ีถูกให้พน้จากสหกรณ์  มีสิทธ์ิยื่นอุทธรณ์ต่อสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นับแต่
วนัท่ีทราบการให้ออก เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาในคราวต่อไป ค าวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่
ใหเ้ป็นอนัส้ินสุด 

     สมาชิกที่ถูกให้พ้นจากสหกรณ์  มีสิทธิ์ ย่ืนอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในคราวต่อไป 
ค าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นอันส้ินสุด ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการอุทธรณ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยขั้ นตอน วิธีการ  ด าเนินการถอดถอน
คณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และการย่ืนอุทธรณ์ของ
สมาชิก กรณีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

แก้ไขให้เป็นไปตาม ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วยขั้นตอน
วิธีการ ถอดถอนคณะกรรมการฯ 
พศ. 2564 ขอ้ 11 

             ข้อ  51 . ท่ี ประชุมใหญ่ มีอ านาจหน้ า ท่ีพิ จารณ าวิ นิ จฉั ยปัญหาทั้ งปวงท่ี เกิดขึ้ น 
เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
           (1) รับทราบเร่ืองการรับและออกจากสมาชิก 

 
ขอ้ความเดิม 

 
 
 

           (2) รับทราบรายงานประจ า ปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ของ
คณะกรรมการด าเนินการ และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  
   
 

(2) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ และรายงานของผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมถึงผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการด าเนนิการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์น้ันในรอบ
ปีบัญชีที่ผ่านมา โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พ.ศ 2564 ขอ้ 14 

                    (3) พิจารณาและอนุมติัแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
                    (4) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และองคก์ร
อ่ืนท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิก 
                    (5) วินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ของผูส้มคัรซ่ึงมิไดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิก และสมาชิกท่ีถูกสั่ง
ใหพ้น้จากสหกรณ์ 

 
ขอ้ความเดิม 

 
 
        

 
 
 
 

   (6) อนุมติังบดุลและจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
 
 
 

            (6) อนุมติังบการเงินประจ าปีและจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
 

แก้ไขค าว่า “งบดุล” เป็นงบการเงิน
ประจ าปี”  
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          (7)ก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละปี 
    

     (7) พิ จารณาและอนุ มั ตินโยบายและแผนการลงทุนตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการด าเนินการ  

แ ก้ ไ ข เพื่ อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กฎกระทรวงการด าเนินงานและ
การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เครดิตยูเน่ียน พ.ศ 
2564 ขอ้ 7 

                        (8) เลือกตั้งหรือถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการ 
   (9) เลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการ 
   (10) ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการ  หรือกรรมการอ่ืน  ๆ
และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
   (11) ก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนั 
   (12) แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
  (13) ด าเนินการอย่างอ่ืนบรรดาท่ี เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้ส าเร็จตาม   
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
       (14) พิเคราะห์และปฏิบติัตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 
 
 
 

ขอ้ความเดิม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     (15) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด าเนินคดี การถูก
ร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษใน
เร่ืองดังกล่าวอีก 
                    (16) รายการอ่ืนที่คณะกรรมการด าเนินการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผย
แก่สมาชิก รวมถึงรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั กฎกระทรวง
การด าเนินงานและการก ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน  พ.ศ 2564 ขอ้ 14 

          ขอ้ 53.ให้มีคณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน และ
กรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

          ขอ้ 53.ให้มีคณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วยประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

 
 
 
 

(นายทะเบียนฯ ไมร่บัจดในส่วนทีข่ีดเสน้ทบั) 
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 คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์  และวิธีการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีไดรั้บ
ความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ ่
 

 

            ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการด าเนนิการคนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  
นอกน้ันเป็นกรรมการด าเนินการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 
            ในการเลือกตั้ ง เพ่ื อให้การได้มาซ่ึ งคณะกรรมการด าเนินการที่ มีความ รู้
ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์และเป็นตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่วนตาม
ความในวรรคแรก   ให้มีคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ขึ้นมาคณะหน่ึง ด าเนินการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ โดยกรรมการ
ด าเนินการอย่างน้อย 3 คน จะต้องมีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอ่ืนตามที่
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิ าหนด  ตามองค์ประกอบดังนี ้
              (1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจ านวนส่ีคน ให้สรรหาจากสมาชิกที่ด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ต ่ากว่าระดับคณะ สถาบัน ส านัก หรือเทียบเท่า 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนส่ีคน ซ่ึงมีประสบการณ์ทางด้านการสหกรณ์  ด้าน
การเงินการบัญชี ด้านการบริหารจัดการ  ด้านเศรษฐศาสตร์ หรือด้านกฎหมาย  
 (3) ผู้แทนกลุ่มงาน ให้สมาชิกเป็นผู้สรรหาผู้แทนกลุ่มงานให้ได้จ านวนเจ็ดคน ดังนี ้
              (3.1) ข้าราชการต าแหน่งวิชาการ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว สายวชิาการ จ านวนสองคน 
            (3.2) ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว สาย
ปฏิบัติการ จ านวนห้าคนดังนี ้
  (3.2.1) ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือ
เช่ียวชาญเฉพาะ หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว สาย
ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จ านวนส่ีคน 
                    (3.2.2) ลูกจ้างประจ า หรือพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงาน
มหาวิทยาลัยช่ัวคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ  จ านวนหน่ึงคน 

แกไ้ขขอ้ความโดยยกขอ้ความจาก
ระเบียบสรรหา (ขอ้ 5-7 และ 9)  
และแก้ไขให้สอดคล้องกับกฏ
กระทรวง ว่าด้วยการด าเนินงาน
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พ.ศ 2564 (ขอ้ 8)  



10 

 

            ทั้งนี้กรรมการด าเนินการดังกล่าวหากอยู่ในหน่วยงานเดียวกันจะซ ้ากลุ่มงาน
เดียวกันมิได้ 
  ในกรณีสมาชิกเดิมประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ถือสังกัดหน่วยงาน
เดิม และกลุ่มงานเดมิก่อนที่จะพ้นหน้าที่จากมหาวิทยาลัย 
            สิทธิในการออกเสียงของบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จ ากัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อยู่ใน
ข้อ 3.2.1 
            ในกรณีที่ผู้สมคัรหรือผู้ที่ถูกเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาขาดคุณสมบัตหิรือต้องห้าม
มิให้เป็นกรรมการด าเนินการ หรือเม่ือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการทุจริตในการสรรหา 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศหรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้สหกรณ์ได้รับความ
เสียหาย  ให้คณะกรรมการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยช้ี
ขาดโดยตัดสิทธิผู้สมัครหรือผู้ที่ถูกเสนอช่ือเข้ารับการสรรหา หรือตัดผู้ที่ได้รับการสรรหา
แต่มกีารทุจริตน้ันออก 
            ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาผู้ใดถูกตัดสิทธิผู้สมัครเข้ารับ
การสรรหา หรือตัดผู้ที่ได้รับการสรรหาแต่มีการทุจริตน้ันออก มีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาเพ่ือเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการมีค าวินิจฉัยช้ีขาด 
            การวินิจฉัยช้ีขาดตามข้อนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันลงคะแนนสรรหา
หรือก่อนวันประชุมใหญ่แล้วแต่กรณี  
            ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือว่าเป็นที่สุด 
            ให้ประธานกรรมการด าเนินการน าผลการสรรหาพร้อมทั้งรายช่ือของผู้ได้รับการ
สรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งต่อไป 
           ทั้งนี้ หลักเกณฑ์  และวิธีการสรรหาเพ่ือเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการ ให้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
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           ข้อ 53/1 คุณสมบัติของประธานกรรมการด าเนินการ มีดังนี ้
       (1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
     (2)  ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้ บริหารไม่ต ่ากว่าระดับคณะ 
สถาบัน ส านัก หรือเทียบเท่า 
     (3)  ต้องเป็นสมาชิกและมีวสัิยทัศน์ในด้านสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงนิ 
     (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
     (5)  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
     (6)  ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี ้
     (7)  ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 
             ข้อ 53/2 คุณสมบัติของกรรมการด าเนนิการ มีดังนี ้
                  (1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่าระดับปวช. หรือเทียบเท่า 
                  (2) ต้องเป็นสมาชิกและมีวิสัยทัศน์ในด้านสหกรณ์ หรือธุรกิจการเงิน 
     (3)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
     (4)  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
     (5)  ไม่เคยผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี ้
     (6)  ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
 

            ขอ้ 54. คณะกรรมการด าเนินการ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  
ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการออกจากต าแหน่งเป็น
จ านวนหน่ึงในสองของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดยวิธีจบัฉลาก เศษของกรรมการท่ีเหลือให้
ปัดขึ้น และใหถื้อวา่เป็นการพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 กรรมการด าเนินการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้แตต่อ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

 
 

ขอ้ความเดิม 
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          เม่ือครบก าหนดแล้วหากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวา่จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้งไม่
เกินเกา้สิบวนั นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

           เม่ือครบก าหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้ งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดใหม่ แตต่อ้งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

เพื่ อ ใ ห้ มี เว ล า เพี ย ง พ อ ท่ี จ ะ
ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดใหม่สอดคล้องกับ
แนวทางการจัดท าร่างข้อบังคับฯ
ตามแบบของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งอ่ืนๆ 

          ข้อ 55. คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการทั้ งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ประกาศ และมติของท่ีประชุมใหญ่ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

   
 

  (1) ก าหนดนโยบายการบริหารงาน การตดัสินใจฝากหรือลงทุน ด ารงทรัพยสิ์นสภาพ
คล่อง รวมทั้ งควบคุมดูแลกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ตลอดทั้ งจัดให้มีแผนพฒันาและ
ประกนัคุณภาพสหกรณ์                     

                                                            ขอ้ความเดิม         
  \ 
 

 
 

        ก าหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพ่ือเสนอที่
ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและ 
สถาบันการเงิน และการค า้ประกันเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พจิารณาอนุมัติ 

-เพิ่มข้อความให้ เป็นไปตามกฏ
กระทรวงว่าด้วยการด าเนินงาน
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พศ. 2564 ขอ้ 5 
-เพิ่มวรรคสองและวรรคสาม ใหม่ 

        (2)  จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดย
อย่างน้อย จะต้องครอบคลุมถึงความเส่ียงด้านสินเช่ือการลงทุน สภาพคล่อง และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่าง
สม ่าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

เพิ่ม (2) ใหม่ 

           (2) ส่งเสริมใหส้มาชิก ครอบครัวและผูส้นใจ เขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละคุณค่าของสหกรณ์ 
ตลอดทั้งส่งเสริมการออมเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 
          (3) ก าหนดวิธีการรับและการออกจากสหกรณ์ของสมาชิก ก ากบัดูแลให้สมาชิกปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์ 

(3) -ขอ้ความเดิม- 
 

(4) -ขอ้ความเดิม- 
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           (4) ก าหนดวิธีการเก่ียวกบัการรับฝากเงิน การใหกู้ย้มืเงิน และอตัราดอกเบ้ีย 
           (5) ก าหนดวิธีการเก่ียวกบัการกูย้มืเงิน การฝากเงิน และการโอนเงินของสหกรณ์ 
 (6) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่  เสนองบดุล และรายงานผลการ
ด าเนินการประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 

 (7) เสนอแนะการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 (8) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้
ท่ีประชุมใหญพ่ิจารณาอนุมติั 
 (9) ออกขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานบุคคล การเงิน  การพสัดุ  
การบญัชี  และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการบริหารงานของสหกรณ์ 
 (10) ด าเนินการคดัเลือก แต่งตั้ง จา้ง เลิกจา้งผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ี ก าหนดอตัราค่าจา้ง
และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ ผูจ้ัดการและเจา้หน้าท่ี ให้
เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
 (11) ตั้งส านกังานสาขา หรือหน่วยบริการเพื่อบริการสมาชิกตามความจ าเป็น 
 (12) พิจารณาออกขอ้ก าหนดการปรับโครงสร้างหน้ีตามความจ าเป็น 
 (13) จดัใหมี้และดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน สมุดบญัชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ด าเนินการงานของสหกรณ์ 
 (14) แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุ เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
 (15) พิจารณาใหส้หกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
    (16) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน  
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 (17) พิเคราะหแ์ละปฏิบติัตามขอ้บนัทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี หรือพนกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงนาย
ทะเบียนมอบหมาย 
 (18) พิจารณารายงานหรือข้อเสนอของคณะกรรมการตาม ข้อ 62   กรรมการอ่ืนๆ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิก 

(5) -ขอ้ความเดิม- 
(6) -ขอ้ความเดิม- 
(7) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ ่เสนองบการเงินประจ าปี และรายงาน
ผลการด าเนินการประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 

(8) -ขอ้ความเดิม- 
(9) -ขอ้ความเดิม- 
 
(10) -ขอ้ความเดิม- 
 
(11) -ขอ้ความเดิม- 
 
 
(12) -ขอ้ความเดิม- 
(13) -ขอ้ความเดิม- 
(14) -ขอ้ความเดิม- 
 
(15) -ขอ้ความเดิม- 
(16) -ขอ้ความเดิม- 
(17) -ขอ้ความเดิม- 
 
(18) -ขอ้ความเดิม- 
 
 
(19) -ขอ้ความเดิม- 
 

 
 
แก้ ไข จาก  “งบ ดุ ล ”  เป็ น  “งบ
การเงินประจ าปี” 
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 (19) เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (20) ด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา เก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ 
 (21) กระท าการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุในวตัถุประสงคข์อง สหกรณ์ 
           (22) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทนของสหกรณ์ เพื่อเขา้ประชุมใหญ่ และ
ออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ หรือองคก์ร
อ่ืน ซ่ึงสหกรณ์เป็นสมาชิก 
 (23) ใหค้วามเป็นธรรมแก่บรรดาสมาชิก และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

(20) -ขอ้ความเดิม- 
(21) -ขอ้ความเดิม- 
(22) -ขอ้ความเดิม- 
(23) -ขอ้ความเดิม- 
 
 
(24) -ขอ้ความเดิม- 

 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (25) จัดให้มีข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ของสหกรณ์ 
     (26) ก ากับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนิน
กิจการ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
     (27) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 
     (28) ก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเร่ืองที่ส าคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการอย่างรวดเร็ว และมีกระบวนการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการสามารถปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
     (29) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดท าและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิก
ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้ 
     (30) ก ากับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
     (31) ปฏิบัติตามและก ากับดูแลสหกรณ์ ให้ด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    

เพิ่ มข้อความให้ เป็นไปตามกฏ
กระทรวงว่าด้วยการด าเนินงาน
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พศ. 2564 ขอ้ 5 
 

(24) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามขอ้บงัคบัน้ี ตลอดจนหนา้ท่ีอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวเ้ป็นหนา้ท่ีของผูใ้ด         (32)  -ขอ้ความเดิม-  
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        เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการตามขอ้บงัคบัน้ี คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจมอบอ านาจการปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะให้คณะกรรมการตามขอ้ 62 ประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งได้ตามความจ าเป็น 
เวน้แตอ่ านาจตาม (1) จะมอบใหผู้ใ้ดตดัสินใจมิได ้การมอบอ านาจดงักล่าวใหจ้ดัท าเป็นค าสั่ง 

          เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินการตามขอ้บงัคบัน้ี 
คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจการปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะใหค้ณะกรรมการตามขอ้ 
62 ประธานกรรมการด าเนินการ  รองประธานกรรมการด าเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก 
ผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความจ าเป็นเท่าที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี ้เวน้แต่อ านาจ
ตาม (1) จะมอบใหผู้ใ้ดตดัสินใจมิได ้การมอบอ านาจดงักล่าวใหจ้ดัท าเป็นค าสั่ง 

 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั และให้เกิดความ
ชดัเจนมากขึ้น 

          ขอ้ 56. หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการ 
  (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉยัเป็น
ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 
  (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 

          ขอ้ 56. หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีกรรมการ
ด าเนินการ 
  (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็น
โทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจากราชการ องคก์าร หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
  (3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือ
มีค าวินิจฉยัเป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
  (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 

                           (5) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบญัชี ถึงวนัเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 

-ใชข้อ้ความของ ขอ้ (13) ใหม่แทน- ตดัออกเพราะขอ้ความซ ้า 

                       (6) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการการเมือง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิก
สภาทอ้งถ่ิน และกรรมการบริหารพรรคการเมือง 
             (7) เป็นเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   
 

       (5)                                        ขอ้ความเดิม 
 
       (6)                                        ขอ้ความเดิม 
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        (7) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกจิ
ประกันภัย ส่ังถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
          (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายที่มลีักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
          (9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
          (10) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
          (11) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ไม่
เกินหน่ึงปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
ไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 
          (12) ผิดนัดหรือเคยผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคล
ที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งน้ัน 
          (13) ผิดนัดหรือเคยผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้กับสหกรณ์ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งน้ัน 

เพิ่ มข้อความให้ เป็นไปตามกฏ
กระทรวงว่าด้วยการด าเนินงาน
และการก ากับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 
พศ. 2564 ขอ้ 9 
 

           ขอ้ 57.กรรมการด าเนินการเฉพาะต าแหน่ง มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 (1) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  ก. เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่และท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการและ
ควบคุมการประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

           ขอ้ 57.กรรมการด าเนินการเฉพาะต าแหน่ง มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
                     (1) ประธานกรรมการด าเนนิการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

-ขอ้ความเดิม- 
 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
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               ข. ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
  ค. ลงลายมือช่ือในหลกัฐานต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
กรณีท่ีเป็นการท านิติกรรมตอ้งลงลายมือช่ือและประทบัตราของสหกรณ์ จึงจะมีผลผกูพนัสหกรณ์ 
  ง. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
  (2) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
   ก.ปฏิบติังานในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เม่ือ
ประธานกรรมการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลง 
 
        ข. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสัง่ของสหกรณ์ 
                          ค. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
  (3) กรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      ก. รับผิดชอบจดัท าวาระและรายงานการประชุม ตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประชุม 
      ข. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
                  ค. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
  (4) กรรมการและเหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
             ก. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์น
ของ สหกรณ์ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
       ข. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้
ขอ้บงัคบั ระเบียบ  ประกาศ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ 
                               ค. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีประธานกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 
 

-ขอ้ความเดิม- 
 
 

 
        (2) รองประธานกรรมการด าเนินการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
         ก.ปฏิบติังานในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
ด าเนินการ เม่ือประธานกรรมการด าเนนิการไม่อยู ่หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือ
ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการวา่งลง 

 
 
 
 
 

-ขอ้ความเดิม- 
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          ขอ้ 58.  กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี 
       (1) ด ารงต าแหน่งครบวาระ  
       (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
                    (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
       (4) ผิดนดัการช าระหน้ีไม่วา่เงินตน้หรือดอกเบ้ีย 
       (5) ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 56. 

                                               
 
 
                           ขอ้ความเดิม 

 
 

      (6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล 
                   (7) นายทะเบียนสหกรณ์สัง่ใหพ้น้จากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
                   (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 

  (6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหพ้น้จากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
                (7) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนัสามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 
                (8) ถูกที่ประชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล ด้วยเหตุปัจจัยอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้
                     (ก.) กระท าโดยทุจริตต่อหน้าที่  
                     (ข.) จงใจกระท าการใดโดยผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ กระท า 
หรือละเว้นกระท าโดยประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  
                     (ค.) กระท าการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจ ซ่ึงมีลักษณะแข่งขันกับกิจการ
ของสหกรณ์  
                     (ง.) กระท าการใดอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์หรือกิจการของสหกรณ์ 
         ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการถอดถอนคณะกรรมการด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ด าเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือ
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ และการย่ืนอุทธรณ์ของสมาชิก กรณีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ 

สลับข้อ (6) เดิม เป็นข้อ (8) ใหม่ 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย ขั้นตอน 
วิธีการ ด าเนินการถอดถอนคณะ
กรรมการฯ พ.ศ.2564 ขอ้ 7  
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          ขอ้ 59. ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่เพราะเหตุ
ตามขอ้ 58(7) ใหก้รรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูด่  าเนินการต่อไปจนกวา่จะมีการประชุม
ใหญ่ ซ่ึงจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่งท่ีว่าง แต่ถา้ในเวลาใดจ านวน
กรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการด าเนินการ ให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามญัขึ้นโดยเร็ว 

      ขอ้ 59. ถา้ต าแหน่งกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เวน้แต่
เพราะเหตุตามขอ้ 58(6) ให้กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยูด่  าเนินการต่อไป
จนกวา่จะมีการประชุมใหญ่ ซ่ึงจะไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ท่ีวา่ง แต่ถา้ในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการลดลงจนเหลือนอ้ยกวา่สองในสามของ
คณะกรรมการด าเนินการ ใหมี้การประชุมใหญ่วิสามญัขึ้นโดยเร็ว 

แก้ไขข้อ ให ม่  ต าม ท่ี ได้แก้ไข
ขอ้ความในขอ้ 58 

 ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ก่อนนั้ น ให้รองประธานหรือกรรมการอ่ืนรักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้ ง
ประธานกรรมการใหม่ และให้ด าเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งโดยเร็ว เวน้แต่
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเหลือนอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 
 
 กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในต าแหน่งท่ีวา่ง ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง
ไดเ้พียงระยะเวลาท่ีเหลือของผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

              ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการวา่งลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้รองประธานกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการ
อ่ืนรักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการใหม่ 
และให้ด าเนินการเปิดประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อเลือกตั้งโดยเร็ว เวน้แต่ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งเหลือนอ้ยกวา่เกา้สิบวนั 
                                                -ขอ้ความเดิม- 

 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 

          ขอ้ 60. ให้คณะกรรมการด าเนินการประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระแต่จะต้องมีการ
ประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
 ใหป้ระธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการและเลขานุการ นดัเรียก
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงแก้ไข
ขอ้บงัคบั ระเบียบ และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ ใหแ้จง้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใน
ก ากบัของรัฐท่ีปฏิบติังานดา้นส่งเสริมสหกรณ์และตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
 

-ขอ้ความเดิม- 
 

        ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ  หรือรองประธานกรรมการด าเนินการ  หรือ
กรรมการและเลขานุการ นดัเรียกประชุมคณะกรรมการด าเนินการได ้ในกรณีท่ีเป็นการ
ประชุมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และเร่ืองท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์ ใหแ้จง้หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานในก ากบัของรัฐท่ีปฏิบติังานดา้นส่งเสริม
สหกรณ์และตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ยทุกคราว 
  

 
 
เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
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ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เม่ือประธานกรรมการด าเนินการได้ก าหนดวันประชุมแล้ว ให้กรรมการและ
เลขานุการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรรมการด าเนินการ
และผู้ เกี่ยวข้องเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่ประธานกรรมการด าเนินการเห็นว่าเป็นเร่ืองด่วน
อาจให้นัดประชุมโดยวิธีการอ่ืนได้ 

          ในกรณีเร่งด่วนที่ไม่สามารถเรียกประชุมได้ ซ่ึงถ้าล่าช้าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์ ให้ประธานกรรมการด าเนินการขอมติคณะกรรมการด าเนินการด้วยวิธีการใช้
หนังสือแจ้งเวียน  เว้นแต่เป็นการพจิารณาเพ่ือการลงทุนของสหกรณ์  ดังต่อไปนี ้

  (1) การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ที่ไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการ 
ตามระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  

                      (2) การฝากหรือการลงทุน ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี ้

            (2.1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

            (2.2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

            (2.3) ซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

            (2.4) ซ้ือหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ 

            (2.5) ซ้ือหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

            (2.6) ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความ
สะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

           (2.7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

เพื่อก าหนดความชดัเจนของวิธีการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
และการลงมติ 
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 ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  จะตอ้งมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

         ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  จะต้องมีกรรมการด าเนินการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการด าเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

       มติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
      กรณีที่กฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ์ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือตาม
กฎหมายและข้อบังคับน้ัน 

          ขอ้ 61.  
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้อ 61.  เพ่ือป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการด าเนินการถือปฏิบัต ิดังต่อไปนี ้
             (1) การให้สินเช่ือหรือให้กู้แก่กรรมการด าเนินการซ่ึงเป็นสมาชิกต้องไม่มีเง่ือนไข
หรือข้อก าหนดพิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว
มากกว่าการให้สินเช่ือหรือให้กู้กับสมาชิกอ่ืน 
           (2) การท าธุรกรรมกับกรรมการด าเนินการ ผู้ จัดการ ผู้ มีอ านาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณ์หรือผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีเง่ือนไขหรือข้อก าหนด
พเิศษและต้องไม่มลีักษณะที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
          (3) การจ่ายเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ
ด าเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ่ายเพ่ือเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดา
ที่พงึจ่ายตามปกติ 
         (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการด าเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจ
ในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการรับซ้ือ 
หรือเช่าทรัพย์สินใดๆจากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็นการ
ด าเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินน้ันโดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของ
สหกรณ์น้ันหรือราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สินน้ัน แล้วแต่จ านวนใดจะ

เพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่า
ด้วยการด าเนินงานและการก ากับ
ดู แ ลสหกร ณ์ ออมท รัพ ย์แ ล ะ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พศ. 2564 
ขอ้ 18 
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สูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนด าเนินการดังกล่าว 
         (5) การพิจารณาให้สินเช่ือหรือให้กู้แก่กรรมการด าเนินการซ่ึงเป็นสมาชิก ห้าม
กรรมการด าเนินการซ่ึงขอสินเช่ือหรือกู้เงินและผู้ ซ่ึงเกี่ยวข้องกับกรรมการด าเนินการซ่ึง
ขอสินเช่ือหรือกู้เงินเข้าร่วมพจิารณาในเร่ืองดังกล่าว 
         (6) การพจิารณาให้สินเช่ือหรือให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน ห้ามกรรมการด าเนินการซ่ึงเป็นผู้
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ขอสินเช่ือหรือขอกู้เข้าร่วมพจิารณาในเร่ืองดังกล่าว 

 
 
 
 
 

           ถา้คณะกรรมการด าเนินการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ หรือกระท าโดยประมาท
เลินเล่อในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน จนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์ และสมาชิก หรือ
ท าให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงาน
การสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งรับผดิชดใชค้่าเสียหายใหแ้ก่สหกรณ์ 

         ถา้คณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการ กระท าการหรืองดเวน้กระท า
การ หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบติัหน้าท่ีของตน หรือมีการกระท าการ
ขัดกันของผลประโยชน์ในการด าเนินงานของสหกรณ์ จนท าให้เส่ือมเสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์ และสมาชิก หรือท าให้สหกรณ์มีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี หรือ
กิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการตรวจสอบ เป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการหรือกรรมการด าเนินการ ตอ้งรับ
ผิดชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และฉบับแก้ไขเพิม่เติม 

เล่ือนขอ้ความของขอ้ 61 เดิมมา
เป็นวรรคสุดทา้ย  

 
 

 
แกไ้ขเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 
พรบ.สหกรณ์ พศ.2562 

          ขอ้ 62. เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เลือกกนัเองเพือ่เป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 
 (1) คณะกรรมการอ านวยการ 
 (2) คณะกรรมการเงินกู ้
 (3) คณะกรรมการศึกษา สวสัดิการ และประชาสัมพนัธ์ 
            องค์ประกอบ จ านวนของคณะกรรมการ และอ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 
 

          ข้อ 62. เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินกิจการ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกกันเองหรือแต่งตั้งเพ่ือเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี ้
          62.1 คณะกรรมการอ านวยการ 
                62.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการอ านวยการ  
                         (1) ประธานกรรมการด าเนินการ เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
             (2) กรรมการได้แก่กรรมการด าเนินการซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธาน
กรรมการด าเนินการ  เหรัญญิก เลขานุการ ประธานกรรมการเงินกู้  และประธานกรรม
การศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพนัธ์ 
                 62.1.2 คณะกรรมการอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้บริหารงานสหกรณ์แทน
คณะกรรมการด าเนินการ ในข้อต่อไปนี ้

ให้ เกิดความชัดเจนมากขึ้ นโดย
ก าหนดองคป์ระกอบ อ านาจหน้าท่ี 
และการประชุมของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ รวมถึง 
ก าหนดให้มี คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง และ คณะกรรมการการ
ลงทุนตามกฏกระทรวงว่าดว้ยการ
ด า เนินงานและการก ากับ ดูแล
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ พ.ศ. 2564 ขอ้ 
6 - 7  



23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   (1) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ 
  (2) พิจารณาวินิจฉัยและส่ังการเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานในกรณีที่
จ าเป็นเร่งด่วน 
  (3) ก ากับดูแล  
   (3.1) การรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรือ
การเก็บรักษาเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์   
        (3.2) การจัดท าบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
   (3.3) การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันมั่นคงและปลอดภัย และพร้อมที่จะน าเสนอให้ผู้ เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ทันที  
   (3.4) การระดมทุน การหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก   
   (3.5) การจัดท างบการเงินประจ าปี และรายงานประจ าปี   
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่  
              (4) รับทราบกิจการและผลการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ผู้ จัดการ ตลอดจนรับและพิจารณาปัญหา และข้อเสนอของผู้ จัดการเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ รวมทั้งให้ความเห็นหรือค าปรึกษาแก่ผู้จัดการในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ 
                        (5) พิจารณาโครงสร้างอัตราก าลัง อัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ และการ
จัดส านักงานหรือการตั้งหน่วยบริการสมาชิก 
                        (6) พิจารณาด าเนินการจ้าง ก าหนดค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้สอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
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                        (7) ท านิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ เว้นแต่การ
ตัดสินใจฝากเงินหรือการลงทุนของสหกรณ์  
                          (8) พิจารณาเกี่ยวกับเร่ืองการให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของ
มหาวิทยาลัย 
  (9) พิจารณาอนุมัติให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
ด าเนนิการก าหนด  
   (10) พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือพจิารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พจิารณาอนุมัติ  
    (11) จัดท าแผนงานระยะยาว จัดท าแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอ
ต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบ 
                 (12) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในเร่ือง  
         (12.1) การปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์  
                                    (12.2) การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์  
  (13) เสนอแนะการด าเนิ นค ดี เกี่ ยวกับกิ จการของสหกรณ์ ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
               (14) พิจารณาเสนอแนะการฝากเงิน การลงทุน การด ารงทรัพย์สิน
สภาพคล่องต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
               (15) ติดตามความเคล่ือนไหวของภาวะตลาดทางการเงิน และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาปรับแนวทางการบริหารของสหกรณ์ให้
สอดคล้องกับภาวะตลาดการเงิน 
   (16) เสนอแนะการซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงินและหน่วยลงทุนอ่ืน ทั้งนีจ้ะต้อง
ผ่านการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์จากผู้จัดการก่อน 
   (17) เสนอแนะการท าสัญญากู้เงินกับธนาคารต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการภายในวงเงนิตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
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            (18) ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
           62.1.3 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการให้ประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมี
การประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดยให้ประธานหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการจึงจะเป็น
องค์ประชุม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบหรือ
พจิารณาในการประชุมคราวถัดไป  
 

          62.2 คณะกรรมการเงินกู้ 
                 62.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการเงินกู้  
   (1) ประธานกรรมการหน่ึงคน ซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ
ด าเนินการ ที่มีความรู้ความสามารถและหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
อ านวยการ หรือกรรมการเงินกู้มาก่อน  
  (2) กรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการด าเนินการ จ านวน
ไม่น้อยกว่าส่ีคนแต่ไม่เกินหกคน 
                 62.2.2 คณะกรรมการเงินกู้  มีอ านาจหน้าที่ เป็นผู้บริหารงานสหกรณ์แทน
คณะกรรมการด าเนินการด้านการให้เงินกู้  หรือการให้สินเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์ ในข้อ
ต่อไปนี ้
    (1) พิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
ด าเนนิการก าหนด 
  (2) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้น้ัน  
   (3) ตรวจสอบ ควบคุมให้เงินกู้ มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์และเม่ือเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้ รายใดบกพร่องต้อง
ก าหนดให้ผู้กู้แก้ไขให้คืนดีโดยเร็ว  
   (4) ดูแลการช าระหนีเ้งินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา  
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      (5) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อน
ระยะเวลาช าระเงินงวดช าระหนี้เงินกู้  หรือผิดนัดช าระเงินงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอ
ความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวน
ลงโทษให้สมาชิกพ้นจากสหกรณ์  
                          (6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบหรือวิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิก  
                       (7) เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพจิารณาออกข้อ
ก าหนดการปรับโครงสร้างหนี ้
                           (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการเนินการมอบหมาย 
           62.2.3 การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ให้ประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการ
ประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดยให้ประธานหรือเลขานุการนัดเรียกประชุม 
และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการจึงจะเป็นองค์
ประชุม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบหรือพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป  
 

          62.3 คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพนัธ์ 
                62.3.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพนัธ์  
   (1) ประธานกรรมการหน่ึงคนซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ
ด าเนินการ  
  (2) กรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการด าเนินการ จ านวน
ไม่น้อยกว่าส่ีคนแต่ไม่เกินหกคน 
 

                62.3.2 คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่เป็นผู้
บริหารงานสหกรณ์แทนคณะกรรมการด าเนินการด้านการศึกษาอบรม ด้านสวัสดิการ 
และด้านประชาสัมพนัธ์  ในข้อต่อไปนี ้
  (1) ให้ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์และ
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วิธีการ การบริหารงานของ สหกรณ์ 
   (2) ให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับวิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงิน
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีพ 
     (3) จัดให้มีโครงการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์การบริหารงาน
สหกรณ์แก่กรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
   (4) ศึกษาและติดตามข่าว ความเคล่ือนไหวการด าเนินงานของสหกรณ์
อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือน าตัวอย่างที่ดีเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ปรับใช้กับสหกรณ์   
  (5) ด าเนนิการประชาสัมพนัธ์หาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
                (6) จัดท าแผนประชาสัมพันธ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือ
พจิารณาอนุมัติ 
  (7) ด าเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการสวัสดิการทั้งปวงของสหกรณ์ ตาม
แผนงานประจ าปี 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
           62.3.3 การประชุมคณะกรรมการการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ให้
ประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดยให้
ประธานหรือเลขานุการนัดเรียกประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบหรือพจิารณาในการประชุมคราวถัดไป  
 

          62.4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
                62.4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
                           (1) ประธานกรรมการหน่ึงคนซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ
ด าเนนิการ  
                           (2) กรรมการซ่ึงได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการด าเนินการ จ านวนไม่
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น้อยกว่าสองคน  
                         คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันกับ
คณะกรรมการการลงทุน 
                  62.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ 
และก าหนดนโยบาย กระบวนการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย ด้านสินเช่ือ การลงทุน 
สภาพคล่อง ปฏิบัตกิารและด้านอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสหกรณ์ ก ากับดูแลเร่ือง
ธรรมาภิบาล ประเมินผล ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเส่ียงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ข้อบังคับก าหนด และตามทีค่ณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
                62.4.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงให้ประชุมตามคราวที่มีกิจ
ธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดยให้ประธานหรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
จึงจะเป็นองค์ประชุม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
หรือพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป และให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทราบหรืออนุมัติ 
โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจ าปี 
      62.5 คณะกรรมการการลงทุน  
               62.5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการการลงทุน 
                        (1) ประธานกรรมการด าเนินการ เป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 
           (2) กรรมการด าเนินการซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็น  ประธานกรรมการเงนิกู้ และ
ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสัมพนัธ์ เป็นกรรมการ 
                        (3)  กรรมการด าเนนิการซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นเหรัญญิก เป็นกรรมการ   
                        (4) กรรมการด าเนินการซ่ึงได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ     
                 คณ ะกรรมการการลงทุนจะต้องไม่ เป็น บุคคลคน เดียวกันกับคณ ะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 
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            ข้อวินิจฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการต่ าง ๆ ต้องเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบหรือวินิจฉยัในการประชุมคราวถดัไป 
 

            การประชุมและองคป์ระชุมใหน้ า ขอ้ 61 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

               62.5.2 คณะกรรมการการลงทุน มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และ
ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
บริหารความเส่ียงโดยรวม ก ากับดูแล ติดตามผลให้เป็นไปตามแผน ก ากับดูแลเร่ืองธรร
มาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน และอ านาจหน้าที่ อ่ืนๆ ที่ ข้อบังคับก าหนด และตามที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
           62.5.3 การประชุมคณะกรรมการการลงทุน ให้ประชุมตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมี
การประชุมกันเดือนละหน่ึงคร้ังเป็นอย่างน้อย โดยให้ประธานหรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุม และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการจึงจะเป็น
องค์ประชุม และให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบหรือ
พจิารณาในการประชุมคราวถัดไป และให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทราบหรืออนุมัติ โดย
แสดงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจ าปี 
          

          ในกรณีจ าเป็นเพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด าเนินการอาจมี
ค าส่ังแต่งตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานต่างๆ เพ่ือมอบหมายให้
ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  
     

       ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน ให้เป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

-ขอ้ความเดิม- 
 

    การประชุมและองคป์ระชุมใหน้ า ข้อ 60 มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

          ขอ้ 65. หา้มมิใหบุ้คคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ีเป็นหรือท าหนา้ท่ีผูจ้ดัการ 
 (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องคก์าร หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 

 
-ขอ้ความเดิม- 
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              (3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค าวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้
จากต าแหน่งกรรมการ 
 (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 

          (3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือมีค าวินิจฉยั
เป็นท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
          (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ 
เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 

เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 

              (5) เคยถูกสถาบนัการเงินเลิกจา้งเพราะกระท าความผิด -ขอ้ความเดิม-  
 

ไม่มี 
         (6) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส่ังถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ หรือที่
ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้น
แต่จะพ้นระยะเวลาที่ก าหนดห้ามด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจาก
หน่วยงานก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
          (7) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายที่มลีักษณะเป็นการหลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน 
          (8) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
          (9) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อ่ืน เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหน่ึงแห่ง 
          (10) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ไม่
เกินหน่ึงปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
ไม่เกินหน่ึงปี แล้วแต่กรณี 
          (11) ผิดนัดหรือเคยผิดนัดช าระเงนิต้นหรือดอกเบีย้เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคล
ที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือในขณะที่ด ารง
ต าแหน่งน้ัน 
        (12) ผิดนัดหรือเคยผิดนัดช าระเงินต้นหรือดอกเบีย้กับสหกรณ์ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการหรือในขณะที่ด ารงต าแหน่งน้ัน 
 
 

เพิ่มขอ้ใหเ้ป็นไปตามกฏกระทรวง 
เร่ืองการด าเนินงานและการก ากบั
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 
ขอ้ 9 
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          ขอ้ 66. ผูจ้ดัการจะพน้จากต าแหน่ง 
   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
              (3) คณะกรรมการด าเนินการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมดมีมติให้
ถอดถอนเพราะ 
             (3.1) บกพร่องต่อหนา้ท่ี หรือ 
   (3.2) ประพฤติชัว่อยา่งร้ายแรง 
                      (4) ผลการปฏิบติังานไม่ผา่นการประเมิน 2 ปีติดตอ่กนั  

 
-ขอ้ความเดิม- 

 
                   (3) คณะกรรมการด าเนินการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของกรรมการด าเนินการ
ทั้งหมดมีมติให้ถอดถอนเพราะ 
 
                                                          -ขอ้ความเดิม- 

 
 
 
เติมค าว่า “ด าเนินการ”เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องของถ้อยค าไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 

          ขอ้ 73. คุณสมบติั ลกัษณะต้องห้าม การเลือกตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้
จากต าแหน่งของผูต้รวจสอบกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
           73.1  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

 
ขอ้ความเดิม 

 
 
 

                 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์  

         (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

เพิ่มเติมนิติบุคคลให้เป็นผู ้ตรวจ
สอบกิจการไดเ้พื่อใหเ้ป็นไปตาม 

                 (2) ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

ขอ้ความเดิม 
 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

                 (3) ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ในดา้นการเงินและบญัชี ดา้น
การเศรษฐกิจ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ หรือมีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบบญัชีหรือ
ตรวจสอบกิจการ   

        (3) ผู้ตรวจสอบกิจการอย่างน้อยหน่ึงคน ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

แก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 ขอ้ 7 
 

                 (4) เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ โดยต้องเคย
ปฏิบติังานในต าแหน่งบริหารของมหาวิทยาลยัมาก่อน สามารถน าประสบการณ์ด้านบริหารและ
ปฏิบติัการ มาใชใ้นการตรวจสอบ วเิคราะห์ และประเมินผลการบริหารงานของสหกรณ์ได ้
 

          (4) ในกรณีเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก จะต้องเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ด้านบริหาร โดยต้องปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งระดับหัวหน้างานขึน้ไปหรือเทียบเท่าของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก
อ่ืนมาก่อน   

แกไ้ขใหบุ้คคลภายนอกเพื่อให้
สามารถเขา้มาเป็นผูต้รวจสอบฯได ้  
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73.2 ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
                (1) เป็นผูส้อบบัญชี หรือผูช่้วยผูส้อบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับ
งานสอบบญัชีของสหกรณ์ในปีบญัชีนั้น 
                (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เวน้แต่ไดพ้น้จากต าแหน่งกรรมการมาแลว้ไม่น้อยกว่า
สองปีบญัชีของสหกรณ์ 
                (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผูจ้ดัการ หรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 
                (4) เป็นผูจ้ัดการหรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจาก
ต าแหน่งผูจ้ดัการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
                (5) เป็นบุคคลลม้ละลายหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 
                (6) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ท่ี 
                (8) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการหรือผูต้รวจสอบกิจการ หรือมี     ค าวินิจฉยัเป็น
ท่ีสุดใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
                (9) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือผูต้รวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ีของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
               (10) เคยถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
               (11) เป็นผูอ้ยูร่ะหวา่งการถูกสั่งพกั หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
               (12) เป็นผู ้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู ้สอบบัญชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
              (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบ 
 
 

73.2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(6) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หรือขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทจุริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถกูให้ออก 
จากต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการด าเนินการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ 
(10) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 
(11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบญัชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึง่ปี 
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถกูส่ังพกั หรือเพกิถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
(13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกส่ังพกั หรือขีดช่ือออกจากทะเบียนรายช่ือผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือบุคคลอ่ืนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

แกไ้ขใหม่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 วา่
ดว้ยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 8 
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               73.3 ใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
                (1) มีคุณสมบติัตามขอ้ 73.1 (1)(2) และ(3) และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 73.2 เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการดา้นการเงินการบญัชีและการงบประมาณ จ านวน 1 คน 
                (2) มีคุณสมบติัตามขอ้ 73.1 (1)(2) และ(4) และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 73.2 เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการดา้นบริหารและปฏิบติัการ จ านวน 1 คน 

       73.3 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบติัตามข้อ 73.1 
(1)(2)(3)  และ(4)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 อย่างน้อยสามคนหรือเลือกหนึ่ง
นิติบุคคล เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกจิการ 
 

แก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้วยการตรวจสอบ กิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 9 
 

             ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผูป้ระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ และตรวจสอบ
คุณสมบติัตามขอ้ 73.1 และลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ 73.2 และน าเสนอรายช่ือเรียงหมายเลขตามท่ี
ผูส้มคัรจบัฉลากได ้ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนแบบลบั และให้ผูมี้คะแนนสูงสุด
เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 
 

           ในกรณีมีเหตุผลและจ าเป็น ท่ีประชุมใหญ่อาจจะเลือกผูต้รวจสอบกิจการส ารองไวไ้ด ้ดา้น
การเงินการบญัชีและการงบประมาณ จ านวน 1 คน และดา้นบริหารและปฏิบติัการ จ านวน 1 คน 
เพื่อปฏิบติังานแทนทนัที ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่พน้จาก
ต าแหน่ง 

       ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อ 73.1 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 และน าเสนอ
รายช่ือเรียงหมายเลขตามทีผู่้สมัครจับฉลากได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และให้ผู้มี
คะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

       ในกรณีมเีหตุผลและจ าเป็น ที่ประชุมใหญ่อาจจะเลือกผู้ตรวจสอบกิจการส ารองไว้
จ านวน 3 คน เพ่ือปฏิบัติงานแทนทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง  
 

ตัดข้อความ “โดยวิธีลงคะแนน
แบบลบั” ออก 
 
 
 
แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563  ว่าดว้ย
การตรวจสอบกิจการฯ ขอ้ 13 

73.4 ให้ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใชจ่้ายอ่ืน และค่าใช้จ่ายเพื่อการพฒันา
แก่ผูต้รวจสอบกิจการให้เหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และฐานะ
การเงินของสหกรณ์ 

 
ขอ้ความเดิม 

 

73.5 ผูต้รวจสอบกิจการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี และเม่ือพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ 
อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้

73.5 ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มี
มติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ เม่ือพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ 
ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
และเม่ือพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้  
        ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าดว้ย
การตรวจสอบกิจการฯ ขอ้ 14 
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73.6 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ ผูต้รวจสอบกิจการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
              (1) ตาย 
              (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ หรือยื่น
ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
 

73.6 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
              (1) ตาย 
              (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือย่ืนต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
              การลาออกมผีลนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติ
รับทราบหนังสือลาออก 

แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าดว้ย
การตรวจสอบกิจการฯ ขอ้ 17 

              (3) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบคุคล 
              (4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉยัวา่ขาดคุณสมบติัตามขอ้ 73.1 หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
ขอ้ 73.2 

              (3) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
              (4) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 73.1 หรือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 
            กรณีผู้ตรวจสอบกจิการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว แต่
สหกรณ์ยังไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ได้ตามกฎหมาย ให้ผู้ตรวจสอบกิจการยังคงมีหน้าที่
ต้องน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่ หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการจะส้ินสุดลงเม่ือได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว 

 

 ขอ้ 74. อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการ มีดงัต่อไปน้ี 
          74.1  ผูต้รวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบ
กิจการดา้นต่าง ๆ โดยผูต้รวจสอบกิจการตอ้งปฏิบติังานตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ี
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด ดงัน้ี  
 
 
               (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินทั้งปวงของสหกรณ์ เพือ่ทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์ 
               (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผูจ้ดัการและเจา้หน้าท่ีอ่ืน ๆ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ 

ข้อ 74. อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังต่อไปนี ้
   74.1   ตรวจสอบการด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการด าเนินธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเร่ืองต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบญัชีเพ่ือให้เป็นไปตามแบบและรายการ 
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ 

แก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 18 -19 
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               (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้ง 
และหลกัประกนั 
               (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
               (5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแผนงาน 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งต่าง ๆ 
               (6)  ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ มติ และค าสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงค าส่ังของส่วนราชการที่
ก ากับดูแลก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์ 
และประเมินผลความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
(5) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
ค าส่ัง ระเบียบ ค าแนะน า แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ตรวจสอบการจัดท า
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบเป็น
ประจ าทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (6) ตรวจสอบการบริหารความเส่ียง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์ 
ด้านการบริหารความเส่ียงสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง และเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความเส่ียง 
เช่น ความเส่ียงด้านสินเช่ือ ความเส่ียงด้านการลงทุน ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความ
เส่ียงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของสหกรณ์เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ 
 (7) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเช่ือ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้
สินเช่ือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเช่ือที่วางไว้ สามารถ
ประเมิน ติดตามและดูแลความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ได้
ตามก าหนดในสัญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบาย
ด้านสินเช่ือ และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
(8) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบายที่ก าหนดและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 18 -19 
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               74.2 ผูต้รวจสอบกิจการ มีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ 
ดงัต่อไปน้ี 

เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ด าเนนิการภายใต้เกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
(9) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ก าหนดนโยบายหรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่องของ
สหกรณ์ การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
         กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความ
บกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผย
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และน าเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ
สหกรณ์และที่ประชุมใหญ่ 
               74.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้ งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบ
กิจการ ดังต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าดว้ย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
พ.ศ. 2563 ขอ้ 21 

                (1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือนในคราวต่อไป 
                (2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี ให้ผูต้รวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 
 

ขอ้ความเดิม 
 

 

   (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มีเหตุการณ์ท่ี
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศหรือค าแนะน าของทางราชการ รวมทั้ งขอ้บังคับ 
ระเบียบ มติท่ีประชุมหรือค าสั่งของสหกรณ์ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้ผูต้รวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทนัทีเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข รวมทั้ งให้จัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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74.3 ให้ผูต้รวจสอบกิจการติดตามผลการด าเนินการแกไ้ขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
กิจการขอ้ 74.2 และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู ้
ตรวจสอบกิจการต่อส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์และส านกังานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

        74.3 ติดตามผลการด าเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ
ตามข้อ 74.2 และให้จัดส่งส าเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้
ตรวจสอบกิจการต่อส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 วา่ดว้ย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

พ.ศ. 2563 ขอ้ 22 -25 
       74.4 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเขา้ร่วมประชุมใหญ่ เพื่อช้ีแจงรายงาน
การตรวจสอบกิจการท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุม 

     74.4                                   -ขอ้ความเดิม-  

       74.5 ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบกิจการ ใหส้หกรณ์มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
             (1) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ใหค้ าช้ีแจง พร้อมทั้งจดัเตรียมขอ้มูล เอกสารหลกัฐาน
ของสหกรณ์และทรัพยสิ์นต่าง ๆ และให้ความร่วมมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการในการเข้าไปใน
ส านกังานของสหกรณ์ในระหวา่งเวลาท าการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 
             (2) ก าหนดวาระการประชุมให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 
             (3) พิจารณาปฏิบติัตามขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ เพื่อให้การ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

        74.5 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้
สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 
 
 

-ขอ้ความเดิม- 
 

ปรับถอ้ยค าใหช้ดัเจนขึ้น 

          ขอ้ 75. ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีจริยธรรมในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
          (1) ความรับผิดชอบ 
              (1.1) มีความตระหนกัและความรับผิดชอบในหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการ 
              (1.2) ต้องเข้าถึงขอ้มูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการใหมี้ประสิทธิภาพ 
              (1.3) ใหค้วามส าคญักบัการเตือนภยัล่วงหนา้และรายการท่ีผิดปกติ 
              (1.4) ใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจดัการสหกรณ์ 
          (2) ความซ่ือตรง 
              (2.1) มีความซ่ือสัตย ์สุจริต เท่ียงธรรม ปราศจากอคติส่วนตวั 

ข้อ 75. ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ดังนี ้
(1) ความซ่ือสัตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดความไว้วางใจ และ
ท าให้สมาชิกยอมรับและเช่ือว่า รายงานผลการตรวจสอบกิจการน่าเช่ือถือ โดยผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
        (1.1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซ่ือสัตย์ ขยันหมั่นเพยีรและมีส านึกรับผิดชอบ      
        (1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์และเปิดเผยข้อมูลตามที่ 
ข้อบังคับนีก้ าหนด  
        (1.3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระท าที่อาจ

แก้ไขใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 26 
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              (2.2) ไมใ่ชโ้อกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูอ่ื้น 
         (3) ความเป็นกลาง 
              (3.1) พึงละเวน้การเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ์ 
              (3.2) ใชดุ้ลพินิจอยา่งเป็นอิสระในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการตดัสินใจ 
         (4) ความรู้ ความสามารถ 
              (4.1) รับงานท่ีตนมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังาน 
              (4.2) พฒันาศกัยภาพตนเอง รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ
อยา่งต่อเน่ือง 
         (5) การรักษาความลบั 
           ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานตรวจสอบกิจการในทางท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่สหกรณ์ เวน้แต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือตอ้งใหถ้อ้ยค าในฐานะพยานตามกฎหมาย 
         (6) ไม่เรียกร้อง หรือรับส่ิงของ หรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
 

เส่ือมเสียต่อสมาชิกหรือสหกรณ์  
        (1.4) ให้การสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของสหกรณ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
(2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยให้เกิดอคติ หรือไม่ให้บุคคลอ่ืนมีอทิธิพล
เหนือการตัดสินใจในการประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบ
กิจการจะต้อง  
         (2.1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการ
ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง รวมไปถึงการกระท าหรือมีความสัมพันธ์ที่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วย 
         (2.2) ไม่เรียกร้อง ไม่รับส่ิงตอบแทนใด ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่พงึได้ตามข้อตกลงที่ท าไว้กับสหกรณ์  
         (2.3) เปิดเผยความจริงทั้ งหมดที่ทราบ ซ่ึงหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป  
(3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่
ที่ก าหนด เว้นแต่กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้อง 
            (3.1) รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่               
            (3.2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนหรือเพ่ือการใดที่ขัดต่อกฎหมาย
หรือข้อบังคับของสหกรณ์ 
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้องพฒันาความรู้ ทักษะ ความช านาญของตนอย่างต่อเน่ือง 

 
แกไ้ขใหม่ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 วา่
ดว้ยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ขอ้ 26 
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ขอ้ 77. สหกรณ์อาจแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัหรือยกเลิกและออกขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ไดโ้ดยมติแห่งท่ี
ประชุมใหญ่  ซ่ึงมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม ทั้งน้ีให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบันั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิบ
วนันับแต่วนัท่ีประชุมใหญ่ลงมติ  และเม่ือนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว การแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบันั้นจึงเป็นอนัสมบูรณ์ 
 การเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั จะกระท าไดต้่อเม่ือไดแ้จ้ง
ขอ้ความท่ีเสนอให้พิจารณานั้นโดยเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั 
พร้อมกบัหนงัสือแจง้นดัประชุม 
 การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัและการเปล่ียนช่ือของสหกรณ์นั้น ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิทธิ หรือความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ ท่ีไดด้ าเนินการมาก่อนหนา้นั้น 

ข้อ 77. การแก้ไขข้อบังคับ จะกระท าได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
       (1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ พร้อมกับ
หนังสือแจ้งนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ข้อความร่างแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ
แบบเต็มส านวนไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  
       (2) คณะกรรมการด าเนินการจะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อที่ประชุมใหญ่
ได้ เม่ือมีการพิจารณาเร่ืองที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับน้ันในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ มีมติให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับน้ันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
กรรมการด าเนินการที่มาประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือเข้าประชุม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่ากึ่ง
หน่ึงของคณะกรรมการด าเนินการ      
       ทั้งนี้สมาชิกอาจขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อคณะกรรมการด าเนินการได้  เม่ือ
สมาชิกไม่น้อยกว่าห้าสิบคน  ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันให้แก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ โดยต้องระบุข้อความ
ที่จะขอแก้ไขเพิม่เติมน้ันพร้อมด้วยเหตุผล   
        (3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในการ
ประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยคน   แล้วแต่กรณี 
             มติที่ประชุมใหญ่เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจ านวนสมาชิกที่มาประชุม   
        (4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว  หากปรากฏว่าข้อความ
น้ันขัดกับกฎหมาย  หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความน้ัน   แล้วรับจดทะเบียน 
         (5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว  หากยังไม่ได้ก าหนด
ระเบียบ  หรือ ค าส่ังให้สอดคล้องกัน  ก็ให้น าความที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับแล้วน้ันมา
บังคับใช้  และให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อใหส้มาชิกไดมี้ส่วนร่วมในการ
เสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบั และ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ ในการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัท่ีเป็นไปตาม
ระเบียบวา่ดว้ย ขั้นตอนและวิธีการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์    
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       ก ารแ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ข้ อบั งคั บ แล ะการ เป ลี่ ยน ช่ื อของสหกรณ์ น้ัน  ย่อม ไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธิ หรือความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ ที่ได้ด าเนินการมาก่อนหน้า 
        ทั้งนี้ขั้นตอนและวิธีการในการด าเนินการแก้ไขข้อบังคับ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์ก าหนด 

 บทเฉพาะกาล 
ข้อ........ให้บรรดาข้อบังคับและระเบียบอ่ืนใดของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่จ ากัด ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี ้ หรือซ่ึงขัดแย้งกับข้อบังคับนี ้ให้
ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
            บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรือค าส่ังที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ 
ประกาศ มติ หรือค าส่ังที่ออกตามข้อบังคับนีใ้ช้บังคับ 

 

 


