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ร่ าง-ตารางแก้ไขข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด (แก้ไขเพิม่ เติม) ฉบับที่ 10
(ข้ อ 4, 16, 22, 25, 27/1, 34 ,45-46, 51, 53-62, 65-66, 73-75, 77)
ข้ อบังคับสหกรณ์

แก้ไขใหม่ เป็ น

ข้อ 4. ในข้อบังคับนี้
"สหกรณ์" หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
ข้อความเดิม
"สมาชิก" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
"คณะกรรมการดาเนิ นการ" หมายความว่า คณะกรรมการดาเนิ นการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด
"ผูต้ รวจสอบกิจการ" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก ซึ่งเป็ น
"ผูต้ รวจสอบกิจการ" หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอก ซึ่ง
บุคคลธรรมดา ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบ
เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพื่อ
กิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553
ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม
"เงินได้รายเดือน" หมายความว่า เงินเดือน หรื อค่าจ้างประจา หรื อเงินบานาญ หรื อเงินเพิ่ม
บานาญพิเศษ และหรื อเงินอื่นใดที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัดตามประกาศของสหกรณ์
"การฝากหรื อการลงทุน" หมายความว่า การฝากหรื อลงทุนตามประกาศของ
ข้อความเดิม
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

เหตุผลในการแก้ไข

เพิ่ ม เติ ม นิ ติ บุ ค คลให้ เป็ นผู ้ต รวจ
สอบกิจการได้เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ. 2563 และตัดข้อความ “พ.ศ.
2553” ออก
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“มหาวิทยาลัย” หมายความว่ า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ” หมายความว่ า บุคคลซึ่ งได้ รับแต่ งตั้งให้ ทาหน้ าที่ในการ
ให้ ความเห็นหรื อคาแนะนาแก่ สหกรณ์ โดยอาจมีค่าตอบแทนหรื อไม่ ก็ได้ แต่ ไม่ รวมถึง
บุค คลซึ่ งรั บจ้ างท างานให้ แก่ สหกรณ์ โดยมีลักษณะของงานที่ ใช้ ความรู้ ค วามสามารถ
พิ เศษด้ านเทคนิ ค หรื อ ใช้ ค วามช านาญเฉพาะด้ าน เช่ น ที่ ป รึ ก ษางานบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษา
กฎหมาย ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
“ผู้ ซึ่ งเกี่ ยวข้ อ ง” หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ งมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ อีก บุ ค คลหนึ่ งใน
ลักษณะเป็ นคู่ สมรสหรื อ บุ ตรหรื อ บุ ตรบุ ญ ธรรมซึ่ งยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะหรื อ เป็ นนิ ติ
บุคคลซึ่ งบุคคลนั้นหรื อคู่สมรสหรื อบุตรหรื อบุตรบุญธรรมซึ่งยังไม่ บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลนั้นมีอานาจในการจัดการหรื อควบคุม
ข้อ 16. เว้นแต่ ขอ้ บังคับนี้ จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น การลงลายมื อชื่ อเพื่ อให้มีผลผูกพัน
-ข้อความเดิมสหกรณ์ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อสั ญญากู้ยืมเงิ น การเบิ ก การรั บเงิ นกู้ การจานอง การไถ่ ถอนจานอง ซึ่ ง (1) หนังสื อสัญญากูย้ มื เงิน การเบิก การรับเงินกู้ การจานอง การไถ่ถอนจานอง ซึ่งสหกรณ์
สหกรณ์เป็ นผูก้ ู้ ผูใ้ ห้กู้ ผูจ้ านอง หรื อผูร้ ับจานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และใน เป็ นผูก้ ู้ ผูใ้ ห้กู้ ผูจ้ านอง หรื อผูร้ ับจานอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิ ติกรรมอื่น ๆ
นิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลงลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ จะต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ ของประธานกรรมการด าเนิ น การ หรื อ รองประธานกรรมการ
หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย หรื อผูจ้ ดั การ รวมกัน ดาเนินการ หรื อเลขานุการ หรื อเหรัญญิก หรื อกรรมการดาเนินการที่ได้รับมอบหมาย หรื อ
ไม่นอ้ ยกว่าสองคน
ผูจ้ ดั การ รวมกันไม่นอ้ ยกว่าสองคน
(2) การรั บฝากเงิ น ใบรั บเงิ น และเอกสารทั้งปวงนอกจากที่ กล่ าวไว้ใน (1) จะต้อ งลง
ลายมือชื่อของผูจ้ ดั การและหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ ง ในหนังสื อกูย้ ืมซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์น้ นั ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญด้วย

-ข้อความเดิม-

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การดาเนินงานและการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564

เพื่ อให้เป็ นไปตามมาตรา 51 แห่ ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
แล ะฉ บั บ แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เติ ม แ ล ะ
ค าแ น ะ น าข อ ง น าย ท ะ เบี ย น
สหกรณ์ฯ
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ข้อ 22. ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็น ว่าหลักประกันสาหรับ
เงิ น กู้ร ายใดเกิ ด บกพร่ อ ง ผู ้กู้จะต้อ งจัด การแก้ไ ขให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด

ข้อ 22. ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การตรวจตราควบคุ ม ให้ เงิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก ทุ ก รายมี เพิ่มคาว่า “แก่ สมาชิ ก” เพื่อให้เกิ ด
หลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการ ความชัดเจน
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนด
ข้อความเดิม
ชาระคืนโดยสิ้ นเชิ ง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้
คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
(1) เมื่อผูก้ ูพ้ ้นจากสมาชิกสภาพไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น ว่ า หลัก ประกัน ส าหรั บ เงิ น กู้ร ายใดเกิ ด
บกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อผูก้ คู้ า้ งชาระเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึง
สองเดื อน หรื อผิดนัดการชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ งๆเว้นแต่มีเหตุพน้
ข้อความเดิม
วิสัยให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป การพิจารณาอนุมตั ิให้ถือเสี ยงสองในสาม
ของคณะกรรมการดาเนิ นการที่ มาประชุ ม หากคณะกรรมการดาเนิ นการอนุ มตั ิ แล้วจะไม่ มีผล
ผูกพันเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรื อสิ ทธิอื่น ๆ
ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบชาระหนี้ แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคสอง และไม่
สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิงได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผัน
ให้ผคู ้ ้ าประกันชาระเป็ นงวดรายเดือนจนครบจานวนตามที่ผกู ้ ูไ้ ด้ทาหนังสื อกู้
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบดุลซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรอง
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบการเงินประจาปี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีได้
แล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในเก้าสิ บวัน นับแต่
วันสิ้ นปี ทางบัญชี

เพิ่ มค าว่า “พ้นจากสมาชิ กสภาพ”
เพื่อให้เกิดความชัดเจน

แก้ไขคาว่า “งบดุล” เป็ นงบการเงิน
ประจ าปี ” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 และฉบับ
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การเสนองบดุ ล ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ น การเสนอรายงานประจ าปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
ให้ ส หกรณ์ ส่ งส าเนางบดุ ล ที่ เสนอต่อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ น้ ัน ไปยังสมาชิ ก ทุ กคน และให้
เปิ ดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์กบั งบดุลไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
รายงานประจาปี แสดงผลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ แ ละงบดุ ล ให้ เก็ บ รั ก ษาไว้ ณ
สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้

ข้อ 34. สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ
"สมาชิกสามัญ" หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด ที่
มีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1.1) ข้าราชการของมหาวิทยาลัย
(1.2) พนักงานมหาวิทยาลัยประจา
(1.3) ลูกจ้างประจาสังกัดมหาวิทยาลัย
(1.4) บุคลากรประจาของสหกรณ์
(1.5) บุ ค ลากรประจ าของสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(1.6) สมาชิ กสามัญตาม (1.1)-(1.5) ที่พน้ จากการเป็ นบุคลากรประจาและยังคง
สมาชิกภาพสหกรณ์อยู่ (สมาชิกเดิม)

การเสนองบการเงินประจาปี ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนอรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
ให้สหกรณ์ส่งสาเนางบการเงินประจาปี ที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่น้ นั ไปยังสมาชิ ก
ทุกคน และให้เปิ ดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ให้สหกรณ์ส่งสาเนารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์กบั งบ
การเงินประจาปี ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
รายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจาปี ให้
เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้
ข้ อ 27/1 ห้ ามมิให้ สหกรณ์ ให้ ผลตอบแทนอื่นใดแก่ สมาชิกนอกจากดอกเบีย้ เว้ นแต่ เป็ น
ของกานัลในโอกาสประเพณีนยิ มที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปและมีการให้ แก่สมาชิกทุกรายที่เข้ า
เงื่อนไขซึ่งสหกรณ์ กาหนดอย่ างเท่ าเทียมกัน

ข้อความเดิม

แก้ไขเพิ่มเติม ม.66

เพิ่มข้อใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการดาเนินงานและการ
กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน พ.ศ 2564 ข้อ 22
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(1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยูต่ ิดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
(1.7) สมาชิกสมทบตาม (2.1) ซึ่งมีสมาชิกภาพสหกรณ์อยูต่ ิดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แก้ ไ ขข้ อ ความเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
(1.8) สมาชิกสามัญตาม (1.7) ที่พน้ จากการปฏิบตั ิงานในมหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
(1.8) สมาชิกสามัญตาม (1.7) ซึ่งมีสมาชิกภาพสหกรณ์ อยู่ติดต่ อกันไม่ น้อยกว่ า 10 ชัดเจนในการบังคับใช้
และยังคงสมาชิกภาพสหกรณ์อยูต่ ิดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ปี และต่ อมาได้ พ้นจากการปฏิบัติหน้ าที่ในมหาวิทยาลัย
(2) สมาชิกสมทบ
"สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด ที่
-ข้อความเดิมมีคุณสมบัติขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(2.1) พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลา
(2.1) พนักงานมหาวิทยาลัยชัว่ คราว สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาการ
การจ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมิใช่เป็ นการจ้างให้ปฏิบตั ิงานเฉพาะ จ้างตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนดและมิใช่เป็ นการจ้างให้ปฏิบตั ิงาน
เรื่ อง หรื อเฉพาะโครงการ หรื อบางเวลา
เฉพาะเรื่ อง หรื อบางเวลา หรื อเฉพาะโครงการที่มอี ายุโครงการไม่ เกินสองปี
(2.2) คู่สมรสของสมาชิก
เพื่อให้เกิดความชัดเจน
(2.2) คู่สมรสของสมาชิกสามัญ
ข้อ 45.สมาชิกผูไ้ ม่มีหนี้ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจลาออกจากสหกรณ์
ได้โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการการดาเนิ นการ เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้
ข้อความเดิม
พิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าพ้นจากการเป็ นสมาชิก
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการดาเนินการหรื อรอง
หรื อกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบสวนพิจารณาแทน หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ ประธานกรรมการดาเนินการหรื อกรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบสวน
ให้ถือว่าพ้นจากสหกรณ์ ตามความในวรรคก่อนได้ เมื่อผูไ้ ด้รับมอบหมายได้ดาเนิ นการ แล้วให้ พิจารณาแทน หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าพ้นจากสหกรณ์ตามความ
เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในวรรคก่อนได้ เมื่อผูไ้ ด้รับมอบหมายได้ดาเนินการ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
แนวทางเดียวกัน
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ข้อ 46. สมาชิ ก อาจถู ก สั่ ง ให้ พ ้น จากการเป็ นสมาชิ ก เพราะเหตุ อ ย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(1) ขาดการชาระเงินค่าหุน้ รายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดการชาระรวมถึงหกงวด
โดยมิได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการดาเนินการ
(2) นาเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แสดงไว้
(3) ไม่จดั การแก้ไขหลักประกันสาหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่ องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือนหรื อ
ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ดงั ว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ ง ๆ เว้นแต่มีเหตุพน้ วิสัย
ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นราย ๆ ไป หากคณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิแล้ว จะไม่
มีผลผูกพันเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อสิ ทธิอื่น ๆ
(5) ไม่ให้ขอ้ เท็จจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิก หรื อเมื่อ
จะก่ อความผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ ู้หรื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่ อมี ความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์อยูแ่ ล้ว
(6) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศหรื อมติ ของสหกรณ์ หรื อมีพฤติการณ์
อันแสดงให้เห็นได้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อ สหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการ
ใดๆ
เมื่ อคณะกรรมการด าเนิ น การได้พิ จารณาแล้ว ปรากฏว่ าสมาชิ กมี เหตุใด ๆ ดังกล่ า ว
ข้า งต้ น และได้ล งมติ ให้ ส มาชิ ก ออกโดยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามแห่ ง จ านวน
คณะกรรมการดาเนิ นการที่ อยู่ในที่ ประชุ มแล้ว ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิ กนั้นถูกให้พน้ จากสหกรณ์
สมาชิกถูกสั่งให้พน้ จากการเป็ นสมาชิกไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ให้สหกรณ์ขีดชื่อสมาชิกนั้นออกจาก
ทะเบียน

ข้อความเดิม
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สมาชิกที่ถูกให้พน้ จากสหกรณ์ มีสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่
สมาชิกที่ถูกให้ พ้นจากสหกรณ์ มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิ บ
วันที่ทราบการให้ออก เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาในคราวต่อไป คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ วัน นับแต่ วันที่ได้ รับแจ้ งให้ ออกจากสหกรณ์ เพื่อให้ ที่ประชุ มใหญ่ พิจารณาในคราวต่ อไป
ให้เป็ นอันสิ้ นสุ ด
คาวินิจฉัยของที่ประชุ มใหญ่ ให้ เป็ นอันสิ้นสุ ด ทั้งนี้ข้ันตอนและวิธีการอุทธรณ์ ให้ เป็ นไป
ตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า ด้ วยขั้ น ตอน วิ ธี ก าร ด าเนิ น การถอดถอน
คณะกรรมการด าเนิ นการหรื อ กรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ และการยื่ น อุ ท ธรณ์ ข อง
สมาชิก กรณีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีมติให้ พ้นจากสมาชิกภาพ
ข้ อ 51. ที่ ประชุ ม ใหญ่ มี อ านาจหน้ า ที่ พิ จ ารณ าวิ นิ จฉั ย ปั ญ หาทั้ งปวงที่ เกิ ด ขึ้ น
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ข้อความเดิม
(1) รับทราบเรื่ องการรับและออกจากสมาชิก

แก้ไขให้เป็ นไปตาม ระเบี ยบนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ าด้ว ยขั้น ตอน
วิธีการ ถอดถอนคณะกรรมการฯ
พศ. 2564 ข้อ 11

(2) รั บ ทราบรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนิ นงานของสหกรณ์ ของ (2) รั บทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ และรายงานของผู้
คณะกรรมการดาเนินการ และรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ รวมถึงผลประโยชน์ และค่ าตอบแทนที่กรรมการดาเนินการ
ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้ รับจากสหกรณ์ น้ ันในรอบ
ปี บัญชีที่ผ่านมา โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็ นรายบุคคล
(3) พิจารณาและอนุมตั ิแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบเรื่ องการดาเนิ นงานของสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย และองค์กร
ข้อความเดิม
อื่นที่สหกรณ์เป็ นสมาชิก
(5) วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่ งมิได้รับเลือกเข้าเป็ นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกสั่ง
ให้พน้ จากสหกรณ์

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การดาเนิ นงานและการกากับดู แล
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ละสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564 ข้อ 14

(6) อนุมตั ิงบดุลและจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์

(6) อนุมตั ิงบการเงินประจาปี และจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์

แก้ไขค าว่า “งบดุ ล” เป็ นงบการเงิ น
ประจาปี ”
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(7)กาหนดจานวนกรรมการในคณะกรรมการดาเนินการในแต่ละปี

(นายทะเบียนฯ ไม่รบั จดในส่วนทีข่ ีดเส้นทับ)

(8) เลือกตั้งหรื อถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการ
(9) เลือกตั้งหรื อถอดถอนกรรมการดาเนินการ
(10) กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการดาเนิ นการ หรื อกรรมการอื่น ๆ
และผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
(11) กาหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(12) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
(13) ด าเนิ น การอย่ า งอื่ น บรรดาที่ เกี่ ย วกั บ หรื อ เนื่ อ งในการจัด ให้ ส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(14) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบี ยนสหกรณ์หรื อรองนายทะเบี ยน
สหกรณ์หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

(7) พิ จ ารณ าและอนุ มั ติ น โยบายและแผนการลงทุ น ตามข้ อเสนอของ แ ก้ ไ ข เพื่ อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
กฎกระทรวงการด าเนิ น งานและ
คณะกรรมการดาเนินการ
การกากับดู แลสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
และสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เนี่ ย น พ.ศ
2564 ข้อ 7

ข้อความเดิม

(15) รั บ ทราบข้ อ มู ล การถู ก ร้ อ งทุ ก ข์ ก ล่ าวโทษ การถู ก ดาเนิ น คดี การถู ก
ร้ องเรี ยน และถู กลงโทษของสหกรณ์ ในรอบปี บัญ ชี ที่ ผ่ านมา พร้ อ มทั้ งแผนหรื อ แนว
ทางการป้ องกันไม่ ให้ ถูกร้ องทุกข์ กล่ าวโทษ ถูกดาเนินคดี ถูกร้ องเรียน และถูกลงโทษใน
เรื่ องดังกล่าวอีก
(16) รายการอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ เปิ ดเผย
แก่สมาชิก รวมถึงรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศกาหนด
ข้อ 53.ให้ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การ ประกอบด้ว ยประธานกรรมการหนึ่ งคน และ
ข้อ 53.ให้มีค ณะกรรมการดาเนิ นการ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่ งคน
กรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
และกรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก

เพื่อให้สอดคล้องกับ กฎกระทรวง
การดาเนินงานและการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564 ข้อ 14
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คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ให้ กรรมการดาเนินการเลือกตั้งในระหว่ างกันเองขึ้นดารงตาแหน่ งรองประธาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
กรรมการดาเนินการคนหนึ่งหรื อหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรื อเหรัญญิกคนหนึ่ง
นอกนั้ น เป็ นกรรมการด าเนิ น การ และปิ ดประกาศให้ ท ราบโดยทั่ ว กั น ณ สานั ก งาน
สหกรณ์
ในการเลื อ กตั้ งเพื่ อ ให้ การได้ มาซึ่ งคณ ะกรรมการด าเนิ นการที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการบริหารงานสหกรณ์ และเป็ นตัวแทนของสมาชิกในทุกภาคส่ วนตาม
ความในวรรคแรก ให้ มีค ณะกรรมการสรรหาเพื่ อ เลื อ กตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง ดาเนินการสรรหาเพื่ อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ โดยกรรมการ
ดาเนิ นการอย่ างน้ อ ย 3 คน จะต้ อ งมี คุ ณ วุฒิ ด้านการเงิน การบั ญ ชี การบริ ห ารจั ดการ
เศรษฐศาสตร์ หรื อ ผ่ านการฝึ กอบรมตามหลั กสู ตรในด้ านดังกล่ าวหรื อด้ านอื่ นตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติกาหนด ตามองค์ ประกอบดังนี้
(1) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจานวนสี่ คน ให้ สรรหาจากสมาชิกที่ดารงตาแหน่ งหรื อ
เคยดารงตาแหน่ งผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ ต่ากว่ าระดับคณะ สถาบัน สานัก หรื อเทียบเท่ า
(2) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จานวนสี่ ค น ซึ่ งมีป ระสบการณ์ ท างด้ านการสหกรณ์ ด้ าน
การเงินการบัญชี ด้ านการบริหารจัดการ ด้ านเศรษฐศาสตร์ หรื อด้ านกฎหมาย
(3) ผู้แทนกลุ่มงาน ให้ สมาชิกเป็ นผู้สรรหาผู้แทนกลุ่มงานให้ ได้ จานวนเจ็ดคน ดังนี้
(3.1) ข้ าราชการต าแหน่ งวิ ช าการ หรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว สายวิชาการ จานวนสองคน
(3.2) ข้ าราชการตาแหน่ งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชี พ เฉพาะ หรื อ
เชี่ ยวชาญเฉพาะ หรื อพนัก งานมหาวิท ยาลั ย หรื อพนั กงานมหาวิท ยาลัยชั่ วคราว สาย
ปฏิบัติการ จานวนห้ าคนดังนี้
(3.2.1) ข้ าราชการตาแหน่ งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรื อ
เชี่ ยวชาญเฉพาะ หรื อพนัก งานมหาวิท ยาลั ย หรื อพนั กงานมหาวิท ยาลัยชั่ วคราว สาย
ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ จานวนสี่ คน
(3.2.2) ลู ก จ้ า งประจ า หรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยชั่วคราว สายปฏิบัติการ กลุ่มบริการ จานวนหนึ่งคน

แก้ไขข้อความโดยยกข้อความจาก
ระเบียบสรรหา (ข้อ 5-7 และ 9)
และแก้ ไ ขให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฏ
กระทรวง ว่ า ด้ว ยการด าเนิ น งาน
และการก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์แ ละสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ย น
พ.ศ 2564 (ข้อ 8)
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ทั้งนี้กรรมการดาเนินการดังกล่ าวหากอยู่ในหน่ วยงานเดียวกันจะซ้ ากลุ่มงาน
เดียวกันมิได้
ในกรณีสมาชิ กเดิมประสงค์ จ ะสมัครเข้ ารั บการสรรหา ให้ ถือสั งกัดหน่ วยงาน
เดิม และกลุ่มงานเดิมก่อนที่จะพ้นหน้ าที่จากมหาวิทยาลัย
สิ ทธิในการออกเสี ยงของบุคลากรของสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ อยู่ใน
ข้ อ 3.2.1
ในกรณีที่ผ้ ูสมัครหรื อผู้ที่ถูกเสนอชื่ อเข้ ารับการสรรหาขาดคุณสมบัตหิ รื อต้ องห้ าม
มิให้ เป็ นกรรมการดาเนินการ หรื อเมื่ อมีเหตุอันควรเชื่ อได้ ว่ามีการทุจริ ตในการสรรหา
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามระเบี ยบหรื อ ประกาศหรื อ มี เหตุ อื่ น ใดที่ ท าให้ ส หกรณ์ ได้ รั บ ความ
เสี ยหาย ให้ คณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยชี้
ขาดโดยตัดสิ ทธิผ้ ูสมัครหรื อผู้ที่ถูกเสนอชื่ อเข้ ารับการสรรหา หรื อตัดผู้ที่ได้ รับการสรรหา
แต่ มกี ารทุจริตนั้นออก
ผู้สมัครหรื อผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการสรรหาผู้ใดถูกตัดสิ ทธิผ้ ูสมัครเข้ ารับ
การสรรหา หรื อตัดผู้ที่ได้ รับการสรรหาแต่ มีการทุจริตนั้นออก มีสิทธิอุทธรณ์ ต่อ
คณะกรรมการดาเนินการภายใน 7 วัน นับแต่ วันที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการมีคาวินิจฉัยชี้ขาด
การวินิจฉัยชี้ขาดตามข้ อนี้ ให้ ดาเนินการให้ แล้วเสร็จก่ อนวันลงคะแนนสรรหา
หรื อก่ อนวันประชุ มใหญ่ แล้ วแต่ กรณี
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการให้ ถือว่ าเป็ นที่สุด
ให้ ประธานกรรมการดาเนินการนาผลการสรรหาพร้ อมทั้งรายชื่ อของผู้ได้ รับการ
สรรหาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดาเนินการเลือกตั้งต่ อไป
ทั้ งนี้ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารสรรหาเพื่ อ เลื อ กตั้ งคณะกรรมการดาเนิ น การ ให้
เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
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ข้ อ 53/1 คุณสมบัติของประธานกรรมการดาเนินการ มีดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับปริญญาโทหรื อเทียบเท่ า
(2) ด ารงต าแหน่ งหรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารไม่ ต่ า กว่ า ระดั บ คณะ
สถาบัน สานัก หรื อเทียบเท่ า
(3) ต้ องเป็ นสมาชิกและมีวสิ ั ยทัศน์ ในด้ านสหกรณ์ หรื อธุรกิจการเงิน
(4) ไม่ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้ าราชการการเมือง ผู้บริหารท้ องถิ่น
สมาชิกสภาท้ องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(5) มีความซื่ อสั ตย์ สุจริต
(6) ไม่ เคยผิดนัดส่ งเงินงวดชาระหนี้
(7) ไม่ เป็ นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์
ข้ อ 53/2 คุณสมบัติของกรรมการดาเนินการ มีดังนี้
(1) สาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ าระดับปวช. หรื อเทียบเท่ า
(2) ต้ องเป็ นสมาชิกและมีวิสัยทัศน์ ในด้ านสหกรณ์ หรื อธุรกิจการเงิน
(3) ไม่ เป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้ าราชการการเมือง ผู้บริหารท้ องถิ่น
สมาชิกสภาท้ องถิ่น และกรรมการบริหารพรรคการเมือง
(4) มีความซื่ อสั ตย์ สุจริต
(5) ไม่ เคยผิดนัดส่ งเงินงวดชาระหนี้
(6) ไม่ เป็ นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ ามตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์
ข้อ 54. คณะกรรมการดาเนิ นการ มี วาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
ในวาระเริ่ มแรกเมื่ อครบหนึ่ งปี นับแต่วนั เลื อกตั้ง ให้กรรมการดาเนิ นการออกจากตาแหน่ งเป็ น
จานวนหนึ่ งในสองของกรรมการดาเนิ นการทั้งหมดโดยวิธีจบั ฉลาก เศษของกรรมการที่เหลือให้
ปัดขึ้น และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กรรมการดาเนินการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ข้อความเดิม
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เมื่ อครบกาหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยัง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ งคณะกรรมการชุ ด ใหม่ ก็ ใ ห้ เพื่ อ ใ ห้ มี เว ล า เพี ย ง พ อ ที่ จ ะ
ดาเนิ นการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่ คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด เดิ มรั กษาการไปจนกว่า จะมี การเลื อ กตั้งคณะกรรมการ ดาเนิ นการเลื อกตั้งคณะกรรมการ
เกินเก้าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์
ดาเนินการชุดใหม่ แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้ อยห้ าสิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ ด าเนิ น การชุ ด ใหม่ ส อดคล้อ งกับ
แนวทางการจัด ท าร่ า งข้อ บังคับ ฯ
ตามแบบของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
และสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นๆ
ข้อ 55. คณะกรรมการด าเนิ นการ มี อานาจหน้ าที่ ด าเนิ นกิ จการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ และมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) กาหนดนโยบายการบริ หารงาน การตัดสิ นใจฝากหรื อลงทุน ดารงทรั พย์สินสภาพ
คล่อง รวมทั้งควบคุมดู แลกิ จการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดทั้งจัดให้มีแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพสหกรณ์

ข้อความเดิม
\
-เพิ่ ม ข้ อ ความให้ เป็ นไปตามกฏ
กระทรวงว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งาน
และการก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์แ ละสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ย น
พศ. 2564 ข้อ 5
-เพิ่มวรรคสองและวรรคสาม ใหม่
(2) จัดให้ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ ยงด้ านต่ าง ๆ ของสหกรณ์ โดย เพิม่ (2) ใหม่
อย่ างน้ อ ย จะต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง ความเสี่ ย งด้ านสิ น เชื่ อ การลงทุ น สภาพคล่ อ ง และ
ปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้ มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ ยงอย่ าง
สม่าเสมอ พร้ อมทั้งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวให้ ที่ประชุมใหญ่ ทราบ
กาหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในภาพรวมของสหกรณ์ เพื่อเสนอที่
ประชุ มใหญ่ พิจารณาอนุ มัติ รวมทั้งกากับดู แลให้ ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้ เป็ นไปตาม
นโยบายดังกล่าว อย่ างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
กาหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์ อื่นและ
สถาบันการเงิน และการคา้ ประกันเพื่อเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ พจิ ารณาอนุมัติ

(2) ส่ งเสริ มให้สมาชิก ครอบครัวและผูส้ นใจ เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของสหกรณ์ (3) -ข้อความเดิมตลอดทั้งส่ งเสริ มการออมเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
(3) กาหนดวิธีการรับและการออกจากสหกรณ์ของสมาชิ ก กากับดูแลให้สมาชิกปฏิบตั ิตาม (4) -ข้อความเดิมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติของสหกรณ์
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(4) กาหนดวิธีการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน การให้กยู้ มื เงิน และอัตราดอกเบี้ย
(5) กาหนดวิธีการเกี่ยวกับการกูย้ มื เงิน การฝากเงิน และการโอนเงินของสหกรณ์
(6) ก าหนดและด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การประชุ ม ใหญ่ เสนองบดุ ล และรายงานผลการ
ดาเนินการประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่

(5) -ข้อความเดิม(6) -ข้อความเดิม(7) กาหนดและดาเนิ นการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ เสนองบการเงินประจาปี และรายงาน แก้ ไ ข จาก “งบ ดุ ล ” เป็ น “งบ
การเงินประจาปี ”
ผลการดาเนินการประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่

(7) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(8) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินงานรวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจาปี ให้
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(9) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ
การบัญชี และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่จาเป็ นในการดาเนินการบริ หารงานของสหกรณ์
(10) ดาเนิ นการคัดเลือก แต่งตั้ง จ้าง เลิกจ้างผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ กาหนดอัตราค่าจ้าง
และสิ ทธิ ประโยชน์ อื่น ๆ ตลอดจนควบคุม ดู แลการปฏิ บัติงานของ ผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าที่ ให้
เป็ นไปโดยถูกต้อง
(11) ตั้งสานักงานสาขา หรื อหน่วยบริ การเพื่อบริ การสมาชิกตามความจาเป็ น
(12) พิจารณาออกข้อกาหนดการปรับโครงสร้างหนี้ตามความจาเป็ น
(13) จัดให้มีและดูแลให้เรี ยบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดาเนินการงานของสหกรณ์
(14) แต่งตั้งผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการดาเนินการ
(15) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
(16) แต่งตั้งคณะกรรมการหรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ตามความจาเป็ นและเหมาะสม
(17) พิเคราะห์และปฏิบตั ิตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อ
รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนาย
ทะเบียนมอบหมาย
(18) พิ จารณารายงานหรื อข้อเสนอของคณะกรรมการตาม ข้อ 62 กรรมการอื่ นๆ ผู ้
ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ หรื อสมาชิก

(8) -ข้อความเดิม(9) -ข้อความเดิม(10) -ข้อความเดิม(11) -ข้อความเดิม-

(12) -ข้อความเดิม(13) -ข้อความเดิม(14) -ข้อความเดิม(15) -ข้อความเดิม(16) -ข้อความเดิม(17) -ข้อความเดิม(18) -ข้อความเดิม-

(19) -ข้อความเดิม-
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(19) เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์
(20) ดาเนินคดีท้ งั ทางแพ่งและทางอาญา เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(21) กระทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุในวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์
(22) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูแ้ ทนของสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และ
ออกเสี ยงในการประชุมใหญ่ของสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุมนุ มสหกรณ์ หรื อองค์กร
อื่น ซึ่งสหกรณ์เป็ นสมาชิก
(23) ให้ความเป็ นธรรมแก่บรรดาสมาชิก และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ไม่มี

(24) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนหน้าที่อื่นที่มิได้กาหนดไว้เป็ นหน้าที่ของผูใ้ ด

(20) -ข้อความเดิม(21) -ข้อความเดิม(22) -ข้อความเดิม(23) -ข้อความเดิม-

(24) -ข้อความเดิม(25) จัดให้ มีข้อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการดาเนินการ ผู้จดั การ ผู้มีอานาจ
ในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติ
ของสหกรณ์
(26) กากับดูแลฝ่ ายจัดการให้ จัดการงานของสหกรณ์ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ และดาเนิน
กิจการ ตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องอย่ างเคร่ งครัด
(27) จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิ ทธิภาพ
(28) กากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการรายงานเรื่ องที่สาคัญของสหกรณ์ ต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการอย่ างรวดเร็ว และมีกระบวนการนาเสนอข้ อมูลและข้ อเท็จจริงอย่ างครบถ้ วน
เพื่อให้ คณะกรรมการดาเนินการสามารถปฏิบัติ ตามอานาจหน้ าที่ได้ อย่ างสมบูรณ์
(29) กากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีการจัดทาและเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้ จริงของสหกรณ์ โดยต้ องเปิ ดเผยให้ สมาชิก
ได้ รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
(30) กากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีการจัดส่ งข้ อมูลและรายงานต่ าง ๆ ตามกฎหมายว่ าด้ วย
สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องภายในระยะเวลาที่กาหนด
(31) ปฏิบัติตามและกากับดูแลสหกรณ์ ให้ ดาเนินการตามกฎหมายว่ าด้ วยสหกรณ์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
(32) -ข้อความเดิม-

เพิ่ ม ข้ อ ความให้ เ ป็ นไปตามกฏ
กระทรวงว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งาน
และการก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์แ ละสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ย น
พศ. 2564 ข้อ 5
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เพื่อความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นการตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการ
เพื่อความมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดาเนินการตามข้อบังคับนี้
ดาเนิ นการอาจมอบอานาจการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะให้คณะกรรมการตามข้อ 62 ประธานกรรมการ คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจการปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะให้คณะกรรมการตามข้อ
รองประธานกรรมการ เลขานุ การ เหรัญญิ ก ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่ เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็ น 62 ประธานกรรมการดาเนินการ รองประธานกรรมการดาเนินการ เลขานุการ เหรัญญิก
เว้นแต่อานาจตาม (1) จะมอบให้ผใู ้ ดตัดสิ นใจมิได้ การมอบอานาจดังกล่าวให้จดั ทาเป็ นคาสั่ง
ผูจ้ ดั การ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็ นเท่ าที่ไม่ ขัดต่ อข้ อบังคับนี้ เว้นแต่อานาจ
ตาม (1) จะมอบให้ผใู ้ ดตัดสิ นใจมิได้ การมอบอานาจดังกล่าวให้จดั ทาเป็ นคาสั่ง
ข้อ 56. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงาน
ของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ น
ที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริ ตต่อหน้าที่

เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
แนวทางเดียวกัน และให้เกิ ดความ
ชัดเจนมากขึ้น

ข้อ 56. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการ
เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
ดาเนินการ
แนวทางเดียวกัน
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ น
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อ
หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ หรื อ
มีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
ดาเนินการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง
-ใช้ขอ้ ความของ ข้อ (13) ใหม่แทนตัดออกเพราะข้อความซ้ า
ปี ทางบัญชี ถึงวันเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
(6) เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิก
(5)
ข้อความเดิม
สภาท้องถิ่น และกรรมการบริ หารพรรคการเมือง
(7) เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(6)
ข้อความเดิม
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(7) เคยถูกธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่ งถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรื อที่
ปรึกษาของผู้ให้ บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่ วยงานดังกล่ าว เว้ น
แต่ จะพ้นระยะเวลาที่กาหนดห้ ามดารงตาแหน่ งดังกล่าวแล้ว หรื อได้ รับการยกเว้ นจาก
หน่ วยงานกากับดูแล แล้วแต่ กรณี
(8) มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการประกอบธุรกิจหรื อการดาเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายที่มลี ักษณะเป็ นการหลอกลวงผู้อื่นหรื อฉ้ อโกงประชาชน
(9) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(10) เป็ นกรรมการหรื อผู้จัดการของสหกรณ์ อื่น เว้ นแต่ เป็ นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ ที่สหกรณ์ เป็ นสมาชิกอยู่ได้ อีกไม่ เกินหนึ่งแห่ ง
(11) เป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ ไม่
เกินหนึ่งปี หรื อเป็ นผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ไม่ เกินหนึ่งปี แล้วแต่ กรณี
(12) ผิดนัดหรื อเคยผิดนัดชาระเงินต้ นหรื อดอกเบีย้ เกินกว่ าเก้าสิ บวันกับนิติบุคคล
ที่เป็ นสมาชิกของบริษัทข้ อมูลเครดิตตามกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต
ในระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการหรื อในขณะที่ดารง
ตาแหน่ งนั้น
(13) ผิดนัดหรื อเคยผิดนัดชาระเงินต้ นหรื อดอกเบีย้ กับสหกรณ์ ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการหรื อในขณะที่ดารงตาแหน่ งนั้น
ข้อ 57.กรรมการดาเนินการเฉพาะตาแหน่ง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
ข้อ 57.กรรมการดาเนินการเฉพาะตาแหน่ง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ประธานกรรมการดาเนินการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
ก. เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการและ
-ข้อความเดิมควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย

เพิ่ ม ข้ อ ความให้ เ ป็ นไปตามกฏ
กระทรวงว่ า ด้ ว ยการด าเนิ น งาน
และการก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ อ อม
ทรั พ ย์แ ละสหกรณ์ เครดิ ต ยูเนี่ ย น
พศ. 2564 ข้อ 9
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ข. ควบคุม กากับ ดู แลการด าเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ให้เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อยและอยูใ่ นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ค. ลงลายมือชื่อในหลักฐานต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
-ข้อความเดิมกรณี ที่เป็ นการทานิติกรรมต้องลงลายมือชื่อและประทับตราของสหกรณ์ จึงจะมีผลผูกพันสหกรณ์
ง. ปฏิ บัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์
(2) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(2) รองประธานกรรมการดาเนินการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
ก.ปฏิบตั ิงานในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อ
ก.ปฏิบตั ิงานในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ
ประธานกรรมการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
ดาเนินการ เมื่อประธานกรรมการดาเนินการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อ
ตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการว่างลง
ข. ปฏิ บัติ งานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(3) กรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
ก. รับผิดชอบจัดทาวาระและรายงานการประชุม ตลอดจนดาเนิ นการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุม
-ข้อความเดิมข. ปฏิ บัติ งานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(4) กรรมการและเหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
ก. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่ายและการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สิน
ของ สหกรณ์ให้เป็ นไปโดยถูกต้องเรี ยบร้อย
ข. ปฏิ บัติ งานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภ ายใต้
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์
ค. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ประธานกรรมการดาเนินการมอบหมาย
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ข้อ 58.
กรรมการด าเนิ น การต้ อ งพ้ น จากต าแหน่ ง เพราะเหตุ อ ย่ า งหนึ่ งอย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(1) ดารงตาแหน่งครบวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ผิดนัดการชาระหนี้ไม่วา่ เงินต้นหรื อดอกเบี้ย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 56.
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร

ข้อความเดิม

(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(8) ถูกที่ประชุมใหญ่ ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรายบุคคล ด้ วยเหตุปัจจัยอย่ าง
ใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
(ก.) กระทาโดยทุจริตต่ อหน้ าที่
(ข.) จงใจกระทาการใดโดยผิดกฎหมาย ข้ อบั งคับ ระเบียบสหกรณ์ กระทา
หรื อละเว้ นกระทาโดยประมาทเลินเล่ ออันเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสี ยหายอย่ าง
ร้ ายแรง
(ค.) กระทาการใดอันเป็ นการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแข่ งขันกับกิจการ
ของสหกรณ์
(ง.) กระทาการใดอันเป็ นปฏิปักษ์ ต่อสหกรณ์ หรื อกิจการของสหกรณ์
ทั้งนี้ข้ันตอนและวิธีการถอดถอนคณะกรรมการดาเนินการให้ เป็ นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่ าด้ วยขั้นตอน วิธีการ ดาเนิ นการถอดถอนคณะกรรมการหรื อ
กรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ และการยื่ น อุ ท ธรณ์ ข องสมาชิ ก กรณี ค ณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ มีมติให้ พ้นจากสมาชิกภาพ

สลับ ข้อ (6) เดิ ม เป็ นข้อ (8) ใหม่
และเพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนาย
ทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้ว ย ขั้นตอน
วิธีก าร ด าเนิ น การถอดถอนคณะ
กรรมการฯ พ.ศ.2564 ข้อ 7
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ข้อ 59. ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่เพราะเหตุ
ตามข้อ 58(7) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุม
ใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลื อกตั้งกรรมการดาเนิ นการแทนในตาแหน่ งที่ ว่าง แต่ถา้ ในเวลาใดจานวน
กรรมการดาเนิ นการลดลงจนเหลือน้อยกว่าสองในสามของคณะกรรมการดาเนิ นการ ให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ ว

ข้อ 59. ถ้าตาแหน่งกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่
เพราะเหตุตามข้อ 58(6) ให้กรรมการดาเนินการที่ยงั ดารงตาแหน่งอยูด่ าเนินการต่อไป
จนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซึ่ งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการแทนในตาแหน่ง
ที่วา่ ง แต่ถา้ ในเวลาใดจานวนกรรมการดาเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าสองในสามของ
คณะกรรมการดาเนินการ ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ ว

แก้ ไ ข ข้ อ ให ม่ ตาม ที่ ได้ แ ก้ ไ ข
ข้อความในข้อ 58

ในกรณี ที่ตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรค
ในกรณี ที่ตาแหน่งประธานกรรมการดาเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ก่ อ นนั้น ให้ ร องประธานหรื อกรรมการอื่ น รั กษาการแทนไปก่ อ นจนกว่าจะได้มี การเลื อ กตั้ง ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้รองประธานกรรมการดาเนินการหรื อกรรมการดาเนินการ
ประธานกรรมการใหม่ และให้ด าเนิ นการเปิ ดประชุ มใหญ่วิส ามัญ เพื่ อเลื อกตั้งโดยเร็ ว เว้นแต่ อื่นรักษาการแทนไปก่อนจนกว่าจะได้มีการเลื อกตั้งประธานกรรมการดาเนินการใหม่
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิ บวัน
และให้ดาเนิ นการเปิ ดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งโดยเร็ ว เว้นแต่ระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิ บวัน
กรรมการดาเนินการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง ให้อยูใ่ นตาแหน่ง
-ข้อความเดิมได้เพียงระยะเวลาที่เหลือของผูซ้ ่ ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 60. ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการประชุ มกัน ตามคราวที่ มีกิจธุ ร ะแต่จะต้องมี การ
-ข้อความเดิมประชุมกันเดือนละครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อกรรมการและเลขานุการ นัดเรี ยก
ให้ประธานกรรมการดาเนินการ หรื อรองประธานกรรมการดาเนินการ หรื อ
ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการได้ ในกรณี ที่เป็ นการประชุ มเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงแก้ไข กรรมการและเลขานุการ นัดเรี ยกประชุมคณะกรรมการดาเนินการได้ ในกรณี ที่เป็ นการ
ข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานใน ประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของ
กากับของรัฐที่ปฏิบตั ิงานด้านส่ งเสริ มสหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
สหกรณ์ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานในกากับของรัฐที่ปฏิบตั ิงานด้านส่ งเสริ ม
สหกรณ์และตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
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แนวทางเดียวกัน

เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
แนวทางเดียวกัน
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ไม่มี

เมื่ อ ประธานกรรมการด าเนิ น การได้ ก าหนดวั น ประชุ ม แล้ ว ให้ กรรมการและ เพื่อกาหนดความชัดเจนของวิธีการ
เลขานุการแจ้ งเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกรรมการดาเนินการ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
และผู้เกี่ยวข้ องเป็ นการล่ วงหน้ า เว้ นแต่ ประธานกรรมการดาเนินการเห็นว่ าเป็ นเรื่ องด่ วน และการลงมติ
อาจให้ นัดประชุมโดยวิธีการอื่นได้
ในกรณีเร่ งด่ วนที่ไม่ สามารถเรียกประชุ มได้ ซึ่งถ้ าล่าช้ าจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่
สหกรณ์ ให้ ประธานกรรมการดาเนินการขอมติคณะกรรมการดาเนินการด้ วยวิธีการใช้
หนังสื อแจ้ งเวียน เว้ นแต่ เป็ นการพิจารณาเพื่อการลงทุนของสหกรณ์ ดังต่ อไปนี้
(1) การให้ สหกรณ์ อื่นกู้ที่ไม่ อยู่ในอานาจของคณะกรรมการอานวยการ
ตามระเบียบว่ าด้ วยการให้ สหกรณ์ อื่นกู้ยืมเงิน
(2) การฝากหรื อการลงทุน ตามมาตรา 62 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 ดังต่ อไปนี้
(2.1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น
(2.2) ฝากในธนาคารหรื อฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(2.3) ซื้อหลักทรัพย์ ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(2.4) ซื้ อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ความช่ วยเหลือ
ทางการเงินแก่สหกรณ์
(2.5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น
(2.6) ซื้ อ หุ้ น ของสถาบั น ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ อั น ท าให้ เกิ ด ความ
สะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ แก่ กิจการของสหกรณ์ โดยได้ รั บความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(2.7) ฝากหรื อ ลงทุ น อย่ างอื่ น ตามที่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์ แห่ งชาติกาหนด
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ในการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ จะต้ องมีกรรมการดาเนิน การมาประชุ มไม่
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ จะต้องมีกรรมการดาเนิ นการมาประชุมไม่น้อย
น้ อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ ประชุม
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
มติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การให้ ถื อ เสี ยงข้ างมาก ถ้ าเสี ยงเท่ ากั น ให้
ประธานที่ประชุมออกเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
กรณีที่กฎหมายสหกรณ์ และข้ อบังคับสหกรณ์ กาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นให้ ถือตาม
กฎหมายและข้ อบังคับนั้น
ข้อ 61.
ไม่มี

ข้ อ 61. เพื่ อ ป้ อ งกั น การขั ด กั น ของผลประโยชน์ ในการด าเนิ น งานของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการดาเนินการถือปฏิบัติ ดังต่ อไปนี้
(1) การให้ สินเชื่ อหรื อให้ กู้แก่กรรมการดาเนินการซึ่งเป็ นสมาชิกต้ องไม่ มีเงื่อนไข
หรื อข้ อกาหนดพิเศษและต้ องไม่ มีลักษณะที่เป็ นการเอื้ อประโยชน์ ให้ แก่ บุคคลดังกล่ าว
มากกว่ าการให้ สินเชื่ อหรื อให้ ก้กู ับสมาชิกอื่น
(2) การทาธุ รกรรมกั บกรรมการดาเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณ์ หรื อผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว ต้ องไม่ มีเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนด
พิเศษและต้ องไม่ มลี กั ษณะที่เป็ นการเอื้อประโยชน์ ให้ แก่บุคคลดังกล่าว
(3) การจ่ ายเงิน ทรัพย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใด เพื่อเป็ นค่ าตอบแทนแก่กรรมการ
ดาเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรื อผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่ าว ต้ องไม่ มีลักษณะเป็ นการจ่ ายเพื่อเป็ นค่ าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดา
ที่พงึ จ่ ายตามปกติ
(4) การขาย ให้ หรื อให้ เช่ าทรัพย์ สินใดๆ แก่กรรมการดาเนินการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ในการจัดการที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรื อผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว และการรั บซื้ อ
หรื อเช่ าทรัพย์ สินใดๆจากบุคคลดังกล่ าวหรื อผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว ต้ องเป็ นการ
ด าเนิ น การตามมู ล ค่ าของทรั พ ย์ สิ น นั้ น โดยถื อ เอาราคาตามบั ญ ชี ข องทรั พ ย์ สิ น ของ
สหกรณ์ น้ ันหรื อราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์ สินนั้น แล้วแต่ จานวนใดจะ

เพื่อให้เป็ นไปตามกฏกระทรวงว่า
ด้วยการด าเนิ นงานและการกากับ
ดู แ ลส ห กรณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ แ ล ะ
สหกรณ์ เครดิ ต ยู เนี่ ย น พศ. 2564
ข้อ 18
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สู งกว่ า โดยสหกรณ์ ต้องเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ เห็นชอบก่อนดาเนินการดังกล่าว
(5) การพิ จารณาให้ สิ นเชื่ อ หรื อ ให้ กู้ แก่ ก รรมการดาเนิ นการซึ่ งเป็ นสมาชิ ก ห้ าม
กรรมการดาเนินการซึ่ งขอสิ นเชื่ อหรื อกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้ องกับกรรมการดาเนินการซึ่ ง
ขอสิ นเชื่ อหรื อกู้เงินเข้ าร่ วมพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
(6) การพิจารณาให้ สินเชื่ อหรื อให้ ก้แู ก่ สหกรณ์ อื่น ห้ ามกรรมการดาเนินการซึ่งเป็ นผู้
ซึ่งเกี่ยวข้ องกับสหกรณ์ ที่ขอสิ นเชื่ อหรื อขอกู้เข้ าร่ วมพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการกระทาการหรื องดเว้นกระทาการ หรื อกระทาโดยประมาท
เลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์ และสมาชิก หรื อ
ทาให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงาน
การสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการ
ดาเนินการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์

ถ้าคณะกรรมการดาเนินการหรื อกรรมการดาเนิ นการ กระทาการหรื องดเว้นกระทา
การ หรื อกระทาโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ของตน หรื อมีการกระทาการ
ขัดกันของผลประโยชน์ ในการดาเนินงานของสหกรณ์ จนทาให้เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์
ของสหกรณ์ และสมาชิก หรื อทาให้สหกรณ์มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อ
กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุ
ให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนินการหรื อกรรมการดาเนินการ ต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ 62. เพื่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินกิจการ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อ 62. เพื่ อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการดาเนินกิจการ ให้ คณะกรรมการ
เลือกกันเองเพือ่ เป็ นคณะกรรมการต่าง ๆ ดังนี้
ดาเนินการเลือกกันเองหรื อแต่ งตั้งเพื่อเป็ นคณะกรรมการต่ าง ๆ ดังนี้
(1) คณะกรรมการอานวยการ
62.1 คณะกรรมการอานวยการ
(2) คณะกรรมการเงินกู้
62.1.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการอานวยการ
(3) คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสัมพันธ์
(1) ประธานกรรมการดาเนินการ เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ ง
องค์ประกอบ จานวนของคณะกรรมการ และอานาจหน้ าที่ ให้เป็ นไปตามระเบี ยบของ
(2) กรรมการได้ แก่ กรรมการดาเนินการซึ่งได้ รับแต่ งตั้งเป็ นรองประธาน
สหกรณ์
กรรมการดาเนิน การ เหรั ญญิก เลขานุ การ ประธานกรรมการเงินกู้ และประธานกรรม
การศึกษา สวัสดิการและประชาสั มพันธ์
62.1.2 คณะกรรมการอานวยการ มีอานาจหน้ าที่เป็ นผู้บริหารงานสหกรณ์ แทน
คณะกรรมการดาเนินการ ในข้ อต่ อไปนี้

เลื่อนข้อความของข้อ 61 เดิมมา
เป็ นวรรคสุ ดท้าย

แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
พรบ.สหกรณ์ พศ.2562
ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนมากขึ้ นโดย
กาหนดองค์ประกอบ อานาจหน้าที่
และการประชุมของคณะกรรมการ
ต่าง ๆ รวมถึง
กาหนดให้มี คณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง และ คณะกรรมการการ
ลงทุนตามกฏกระทรวงว่าด้วยการ
ด าเนิ นงานและการก ากั บ ดู แ ล
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ พ.ศ. 2564 ข้อ
6-7
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(1) ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เป็ นไปตามนโยบายและมติ ข อง
คณะกรรมการดาเนินการ
(2) พิจารณาวินิจฉัยและสั่ งการเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานในกรณีที่
จาเป็ นเร่ งด่ วน
(3) กากับดูแล
(3.1) การรั บเงิน การจ่ ายเงิน การสะสมเงิน การฝากเงินหรื อ
การเก็บรักษาเงินให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบสหกรณ์
(3.2) การจั ด ท าบั ญ ชี และทะเบี ย นต่ าง ๆ ของสหกรณ์ ใ ห้
ถูกต้ องครบถ้ วนและเป็ นปัจจุบันอยู่เสมอ
(3.3) การเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ตลอดจนทรัพย์ สิน
ของสหกรณ์ ให้ อยู่ในสภาพอันมั่นคงและปลอดภัย และพร้ อมที่ จะนาเสนอให้ ผ้ ูเกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบได้ ทันที
(3.4) การระดมทุน การหาผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
(3.5) การจั ด ท างบการเงิ น ประจ าปี และรายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาเสนอต่ อ
ที่ประชุมใหญ่
(4) รั บ ทราบกิ จ การและผลการปฏิ บั ติ งานในความรั บ ผิ ด ชอบของ
ผู้ จัดการ ตลอดจนรั บ และพิ จ ารณาปั ญ หา และข้ อ เสนอของผู้ จัดการเพื่ อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการ รวมทั้งให้ ความเห็นหรื อคาปรึกษาแก่ ผ้ จู ัดการในการดาเนินงาน
ต่ าง ๆ
(5) พิจารณาโครงสร้ างอัตรากาลัง อัตราเงินเดือนของเจ้ าหน้ าที่ และการ
จัดสานักงานหรื อการตั้งหน่ วยบริการสมาชิก
(6) พิจารณาดาเนินการจ้ าง กาหนดค่ าจ้ าง หรื อค่ าตอบแทนและแต่ งตั้ง
เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ให้ สอดคล้องกับระเบียบว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคล
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(7) ท านิติกรรมต่ าง ๆ เกี่ยวกับ การดาเนิ นงานของสหกรณ์ เว้ นแต่ การ
ตัดสิ นใจฝากเงินหรื อการลงทุนของสหกรณ์
(8) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่ องการให้ ความร่ วมมื อและส่ งเสริ มกิจการของ
มหาวิทยาลัย
(9) พิจารณาอนุมัติให้ สหกรณ์ อื่นกู้ยืมเงินภายในวงเงินที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(10) พิ จ ารณาจั ด สรรก าไรสุ ทธิ ป ระจ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาเสนอต่ อที่ประชุมใหญ่ พจิ ารณาอนุมัติ
(11) จัดทาแผนงานระยะยาว จัดทาแผนงาน และงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนาเสนอ
ต่ อที่ประชุมใหญ่ เพื่อรับทราบ
(12) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการในเรื่ อง
(12.1) การปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์
(12.2) การปรับปรุงแก้ไขข้ อบังคับและระเบียบต่ าง ๆ ของสหกรณ์
(13) เสนอแนะการด าเนิ นคดี เ กี่ ย วกั บ กิ จ การของสหกรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการ
(14) พิ จารณาเสนอแนะการฝากเงิ น การลงทุ น การด ารงทรั พ ย์ สิ น
สภาพคล่องต่ อคณะกรรมการดาเนินการ
(15) ติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดทางการเงิน และเสนอแนะ
ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แนวทางการบริ ห ารของสหกรณ์ ใ ห้
สอดคล้องกับภาวะตลาดการเงิน
(16) เสนอแนะการซื้อตั๋วสั ญญาใช้ เงินและหน่ วยลงทุนอื่น ทั้งนีจ้ ะต้ อง
ผ่ านการวิเคราะห์ ฐานะการเงินของสหกรณ์ จากผู้จัดการก่อน
(17) เสนอแนะการทาสั ญญากู้เงินกับธนาคารต่ าง ๆ ต่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการภายในวงเงินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ ความเห็นชอบ
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(18) ปฏิบัตหิ น้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
62.1.3 การประชุ มคณะกรรมการอานวยการให้ ประชุ มตามคราวที่มีกิจธุระ หรื อมี
การประชุ มกันเดื อนละหนึ่งครั้ งเป็ นอย่ างน้ อย โดยให้ ป ระธานหรื อเลขานุ การนัดเรี ยก
ประชุ ม และต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะเป็ น
องค์ ป ระชุ ม และให้ รายงานผลการปฏิ บัติงานให้ คณะกรรมการดาเนิ นการทราบหรื อ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
62.2 คณะกรรมการเงินกู้
62.2.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการเงินกู้
(1) ประธานกรรมการหนึ่ งคน ซึ่ งได้ รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ
ดาเนินการ ที่มีความรู้ ความสามารถและหรื อมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติหน้ าที่กรรมการ
อานวยการ หรื อกรรมการเงินกู้มาก่อน
(2) กรรมการซึ่งได้ รับการคัดเลือกมาจากกรรมการดาเนินการ จานวน
ไม่ น้อยกว่ าสี่ คนแต่ ไม่ เกินหกคน
62.2.2 คณะกรรมการเงิน กู้ มี อ านาจหน้ าที่ เป็ นผู้ บ ริ ห ารงานสหกรณ์ แทน
คณะกรรมการดาเนินการด้ านการให้ เงินกู้ หรื อการให้ สินเชื่ อแก่ สมาชิ กสหกรณ์ ในข้ อ
ต่ อไปนี้
(1) พิ จารณาอนุ มัติ เงินให้ กู้แก่ สมาชิ กภายในวงเงินที่ ค ณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
(2) ตรวจสอบการใช้ เงินกู้ของสมาชิกให้ เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้น้ นั
(3) ตรวจสอบ ควบคุ ม ให้ เงิ น กู้ มี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
ระเบี ย บของสหกรณ์ แ ละเมื่ อ เห็ น ว่ าหลั ก ประกั น ส าหรั บ เงิ น กู้ ร ายใดบกพร่ องต้ อ ง
กาหนดให้ ผ้ กู ้แู ก้ไขให้ คืนดีโดยเร็ว
(4) ดูแลการชาระหนีเ้ งินกู้ของสมาชิกให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในสั ญญา
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(5) สอบสวนเบื้ อ งต้ นให้ ได้ ข้ อความจริ ง ในกรณี สมาชิ ก ผู้ กู้ ข อผ่ อ น
ระยะเวลาช าระเงิ น งวดช าระหนี้ เงิ น กู้ หรื อ ผิ ด นั ด ช าระเงิ น งวดช าระหนี้ เพื่ อ เสนอ
ความเห็นให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่ อนผัน หรื อเรียกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวน
ลงโทษให้ สมาชิกพ้นจากสหกรณ์
(6) เสนอความเห็ น ต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเพื่ อ พิ จ ารณาแก้ ไข
ปรับปรุงระเบียบหรื อวิธีปฏิบัตเิ กี่ยวกับการให้ เงินกู้แก่สมาชิก
(7) เสนอความคิดเห็นต่ อคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณาออกข้ อ
กาหนดการปรับโครงสร้ างหนี้
(8) ปฏิบัติหน้ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการเนินการมอบหมาย
62.2.3 การประชุ มคณะกรรมการเงินกู้ให้ ประชุ มตามคราวที่มีกิจธุระ หรื อมีการ
ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่ างน้ อย โดยให้ ประธานหรื อเลขานุการนัดเรียกประชุ ม
และต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการจึงจะเป็ นองค์
ประชุ ม และให้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบหรื อพิจารณา
ในการประชุมคราวถัดไป
62.3 คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการ และประชาสั มพันธ์
62.3.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสั มพันธ์
(1) ประธานกรรมการหนึ่งคนซึ่ งได้ รับการคัดเลื อกมาจากกรรมการ
ดาเนินการ
(2) กรรมการซึ่งได้ รับการคัดเลือกมาจากกรรมการดาเนิ นการ จานวน
ไม่ น้อยกว่ าสี่ คนแต่ ไม่ เกินหกคน
62.3.2 คณะกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสั มพันธ์ มีอานาจหน้ าที่เป็ นผู้
บริ หารงานสหกรณ์ แทนคณะกรรมการดาเนินการด้ านการศึ กษาอบรม ด้ านสวัสดิการ
และด้ านประชาสั มพันธ์ ในข้ อต่ อไปนี้
(1) ให้ ความรู้ แก่ สมาชิกและผู้สนใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักเกณฑ์ และ
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วิธีการ การบริหารงานของ สหกรณ์
(2) ให้ ความรู้ แก่ สมาชิ กเกี่ยวกับวิธีการออมทรั พย์ และการใช้ จ่ายเงิน
อย่ างรอบคอบ ตลอดจนวิธีการต่ าง ๆ อันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการดารงชีพ
(3) จัดให้ มีโครงการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ การบริ หารงาน
สหกรณ์ แก่กรรมการดาเนินการ และเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
(4) ศึกษาและติดตามข่ าว ความเคลื่อนไหวการดาเนินงานของสหกรณ์
อื่นทั้ งในและนอกประเทศ เพื่ อนาตั วอย่ างที่ดีเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
ปรับใช้ กับสหกรณ์
(5) ดาเนินการประชาสั มพันธ์ หาผู้สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก
(6) จั ด ท าแผนประชาสั ม พั น ธ์ เสนอคณะกรรมการด าเนิ น การเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
(7) ดาเนิ น งานที่ เกี่ ยวกั บกิ จการสวั สดิ ก ารทั้ งปวงของสหกรณ์ ตาม
แผนงานประจาปี
(8) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
62.3.3 การประชุ มคณะกรรมการการศึ ก ษา สวั สดิ ก าร และประชาสั ม พั นธ์ ให้
ประชุ มตามคราวที่มีกิจธุระ หรื อมีการประชุ มกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่ างน้ อย โดยให้
ประธานหรื อเลขานุการนัดเรียกประชุ ม และต้ องมีกรรมการมาประชุมไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการจึ ง จะเป็ นองค์ ป ระชุ ม และให้ รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให้
คณะกรรมการดาเนินการทราบหรื อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป
62.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
62.4.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
(1) ประธานกรรมการหนึ่ งคนซึ่ งได้ รับการคั ดเลื อ กมาจากกรรมการ
ดาเนินการ
(2) กรรมการซึ่งได้ รับการคัดเลือกมาจากกรรมการดาเนินการ จานวนไม่
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น้ อยกว่ าสองคน
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงจะต้ อ งไม่ เป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกั น กั บ
คณะกรรมการการลงทุน
62.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง มีอานาจหน้ าที่ในการศึกษา วิเคราะห์
และกาหนดนโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ ยง ประกอบด้ วย ด้ านสิ นเชื่ อ การลงทุน
สภาพคล่อง ปฏิบัตกิ ารและด้ านอื่น ๆ ให้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ ของสหกรณ์ กากับดูแลเรื่ อง
ธรรมาภิบาล ประเมินผล ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ ยงเพื่ อให้ กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิภาพและประสิ ท ธิผล และ
อานาจหน้ าที่อื่น ๆ ที่ข้อบังคับกาหนด และตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
62.4.3 การประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงให้ ประชุ มตามคราวที่มีกิจ
ธุระ หรื อมีการประชุ มกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็ นอย่ างน้ อย โดยให้ ประธานหรื อเลขานุการ
นัดเรียกประชุ ม และต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
จึงจะเป็ นองค์ ประชุ ม และให้ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบ
หรื อพิจารณาในการประชุ มคราวถัดไป และให้ รายงานต่ อที่ประชุมใหญ่ ทราบหรื ออนุมัติ
โดยแสดงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจาปี
62.5 คณะกรรมการการลงทุน
62.5.1 องค์ ประกอบของคณะกรรมการการลงทุน
(1) ประธานกรรมการดาเนินการ เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ ง
(2) กรรมการดาเนินการซึ่งได้ รับแต่ งตั้งเป็ น ประธานกรรมการเงินกู้ และ
ประธานกรรมการศึกษา สวัสดิการและประชาสั มพันธ์ เป็ นกรรมการ
(3) กรรมการดาเนินการซึ่งได้ รับแต่ งตั้งเป็ นเหรัญญิก เป็ นกรรมการ
(4) กรรมการดาเนินการซึ่งได้ รับแต่ งตั้งเป็ นเลขานุการ เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
คณ ะกรรมการการลงทุ น จะต้ องไม่ เป็ นบุ ค คลคนเดี ย วกั น กั บ คณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ ยง
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62.5.2 คณะกรรมการการลงทุ น มี อ านาจหน้ าที่ ในการศึ ก ษา วิ เคราะห์ และ
กาหนดนโยบายและแผนเกี่ ยวกับการลงทุ นประจาปี ให้ สอดคล้ องกับนโยบายด้ านการ
บริหารความเสี่ ยงโดยรวม กากับดูแล ติดตามผลให้ เป็ นไปตามแผน กากับดูแลเรื่ องธรร
มาภิ บ าลเกี่ ย วกั บ การลงทุ น และอ านาจหน้ าที่ อื่ น ๆ ที่ ข้ อ บั ง คั บ ก าหนด และตามที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
62.5.3 การประชุ มคณะกรรมการการลงทุน ให้ ประชุ มตามคราวที่มีกิจธุระ หรื อมี
การประชุ มกันเดื อนละหนึ่งครั้ งเป็ นอย่ างน้ อย โดยให้ ป ระธานหรื อเลขานุ การนัดเรี ยก
ประชุ ม และต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการจึงจะเป็ น
องค์ ป ระชุ ม และให้ รายงานผลการปฏิ บัติงานให้ คณะกรรมการดาเนิ นการทราบหรื อ
พิจารณาในการประชุ มคราวถัดไป และให้ รายงานต่ อที่ประชุ มใหญ่ ทราบหรื ออนุมัติ โดย
แสดงรายละเอียดดังกล่าวในรายงานประจาปี
ในกรณีจาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการมีประสิ ทธิภาพ คณะกรรมการดาเนินการอาจมี
คาสั่ งแต่ งตั้ง คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางานต่ างๆ เพื่อมอบหมายให้
ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้ อ วิ นิ จฉั ย ทั้ งปวงของคณะกรรมการต่ า ง ๆ ต้ อ งเสนอเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
-ข้อความเดิมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบหรื อวินิจฉัยในการประชุมคราวถัดไป
การประชุมและองค์ประชุมให้นา ข้ อ 60 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
การประชุมและองค์ประชุมให้นา ข้อ 61 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 65. ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่ผจู ้ ดั การ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อ
เอกชน ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่

-ข้อความเดิม-
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(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้พน้
(3) เคยถูกนายทะเบียนสั่งให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ หรื อมีคาวินิจฉัย
จากตาแหน่งกรรมการ
เป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการดาเนินการ
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริ ตต่อ
(4) เคยถูกที่ประชุ มใหญ่ มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ
หน้าที่
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยถูกสถาบันการเงินเลิกจ้างเพราะกระทาความผิด
-ข้อความเดิม(6) เคยถูกธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ไม่มี
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่ งถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการ หรื อที่
ปรึกษาของผู้ให้ บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแลของหน่ วยงานดังกล่ าว เว้ น
แต่ จะพ้นระยะเวลาที่กาหนดห้ ามดารงตาแหน่ งดังกล่าวแล้ว หรื อได้ รับการยกเว้ นจาก
หน่ วยงานกากับดูแล แล้วแต่ กรณี
(7) มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการประกอบธุรกิจหรื อการดาเนินกิจการใดๆ อันผิด
กฎหมายที่มลี ักษณะเป็ นการหลอกลวงผู้อื่นหรื อฉ้ อโกงประชาชน
(8) เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
(9) เป็ นกรรมการหรื อผู้จดั การของสหกรณ์ อื่น เว้ นแต่ เป็ นกรรมการของชุมนุม
สหกรณ์ ที่สหกรณ์ เป็ นสมาชิกอยู่ได้ อีกไม่ เกินหนึ่งแห่ ง
(10) เป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งผู้จัดการสหกรณ์ ไม่
เกินหนึ่งปี หรื อเป็ นผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
ไม่ เกินหนึ่งปี แล้วแต่ กรณี
(11) ผิดนัดหรื อเคยผิดนัดชาระเงินต้ นหรื อดอกเบีย้ เกินกว่ าเก้าสิ บวันกับนิตบิ ุคคล
ที่เป็ นสมาชิกของบริษัทข้ อมูลเครดิตตามกฎหมายว่ าด้ วยการประกอบธุรกิจข้ อมูลเครดิต
ในระยะเวลาสองปี ก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการหรื อในขณะที่ดารง
ตาแหน่ งนั้น
(12) ผิดนัดหรื อเคยผิดนัดชาระเงินต้ นหรื อดอกเบีย้ กับสหกรณ์ ในระยะเวลาสองปี ทาง
บัญชีก่อนวันที่ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการหรื อในขณะที่ดารงตาแหน่ งนั้น

เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
แนวทางเดียวกัน

เพิ่มข้อให้เป็ นไปตามกฏกระทรวง
เรื่ องการดาเนินงานและการกากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
ข้อ 9
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ข้อ 66. ผูจ้ ดั การจะพ้นจากตาแหน่ง
(1) ตาย
-ข้อความเดิม(2) ลาออก
(3) คณะกรรมการดาเนิ นการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของกรรมการทั้งหมดมีมติให้
(3) คณะกรรมการดาเนินการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการดาเนินการ
ถอดถอนเพราะ
ทั้งหมดมีมติให้ถอดถอนเพราะ
(3.1) บกพร่ องต่อหน้าที่ หรื อ
(3.2) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
-ข้อความเดิม(4) ผลการปฏิบตั ิงานไม่ผา่ นการประเมิน 2 ปี ติดต่อกัน
ข้อ 73. คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้า ม การเลือกตั้ง วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้น
จากตาแหน่งของผูต้ รวจสอบกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
ข้อความเดิม
73.1 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ
(1) เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลภายนอกหรื อนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่
สหกรณ์
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อหน่วยงานอื่นที่
ข้อความเดิม
ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เติ มค าว่า “ด าเนิ นการ”เพื่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องของถ้อยคาไปใน
แนวทางเดียวกัน

เพิ่ ม เติ ม นิ ติ บุ ค คลให้ เป็ นผู ้ต รวจ
สอบกิจการได้เพื่อให้เป็ นไปตาม
ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า
ด้ ว ยการตรวจสอบกิ จ การของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563
(3) ต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ หรื อมีประสบการณ์ในด้านการเงินและบัญชี ด้าน
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการอย่ างน้ อยหนึ่งคน ต้ องเป็ นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญา แก้ไ ขใหม่ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
การเศรษฐกิ จ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรื อมีประสบการณ์ ดา้ นการตรวจสอบบัญชี หรื อ ตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่า ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.
2563 ข้อ 7
(4) เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้า นบริ หารจัด การ โดยต้องเคย
(4) ในกรณี เป็ นสมาชิ ก ของสหกรณ์ ห รื อ บุ ค คลภายนอก จะต้ อ งเป็ นผู้ มี ค วามรู้ แก้ไขให้บุคคลภายนอกเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งบริ หารของมหาวิทยาลัยมาก่อน สามารถนาประสบการณ์ด้านบริ หารและ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านบริ หาร โดยต้ องปฏิ บัติงานหรื อเคยปฏิบัติงานใน สามารถเข้ามาเป็ นผูต้ รวจสอบฯได้
ปฏิบตั ิการ มาใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินผลการบริ หารงานของสหกรณ์ได้
ตาแหน่ งระดับหัวหน้ างานขึน้ ไปหรื อเทียบเท่ าของมหาวิทยาลัยหรื อหน่ วยงานภายนอก
อื่นมาก่อน
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73.2 ผูต้ รวจสอบกิจการต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นผูส้ อบบัญ ชี หรื อผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญ ชี หรื อบุ ค คลที่ อยู่ในสั งกัด นิ ติ บุ ค คลที่ รั บ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปี บัญชีน้ นั
(2) เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี บัญชีของสหกรณ์
(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็ นผูจ้ ัด การหรื อเจ้าหน้าที่ ข องสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่ น หรื อเคยถูกให้ออกจาก
ตาแหน่งผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(8) เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อมี คาวินิจฉัยเป็ น
ที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบ
กิจการเพราะเหตุทจุ ริ ตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(11) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสั่งพัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็ นผู ้อ ยู่ ร ะหว่ า งการถู ก สั่ งพัก หรื อ เพิ ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย นผู ้ส อบบัญ ชี
ภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่
สมประกอบ

73.2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องไม่ มีลักษณะต้ องห้ าม ดังต่ อไปนี้
(1) เป็ นคนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(2) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริต
(3) เคยได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เว้ นแต่ เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้ กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ ออกจากราชการ องค์ การหรื อหน่ วยงานของรัฐ
หรื อเอกชนฐานทุจริตต่ อหน้ าที่
(5) เคยถูกให้ ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น
(6) เคยถูกให้ พ้นจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ หรื อขาดจากการเป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุดให้ พ้นจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ หรื อขาดจากการ
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น
(7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่ มีมติให้ ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการหรื อผู้
ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทจุ ริตต่ อหน้ าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น
(8) เป็ นผู้จัดการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์ อื่น หรื อเคยถูกให้ ออก
จากตาแหน่ งผู้จัดการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่ อหน้ าที่
(9) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการดาเนินการ หรื อผู้จัดการ หรื อเจ้ าหน้ าที่
ของสหกรณ์
(10) เป็ นกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เว้ นแต่ ได้ พ้นจากตาแหน่ งกรรมการดาเนินการ
มาแล้วไม่ น้อยกว่ าสองปี บัญชีของสหกรณ์
(11) เป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสั งกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ ในปี บัญชีน้ ัน เว้ นแต่ ได้ พ้นจากการเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีหรื อลาออกจากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ มาแล้วไม่ น้อยกว่ าหนึง่ ปี
(12) เป็ นผู้อยู่ระหว่ างการถูกสั่ งพัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(13) เป็ นผู้อยู่ระหว่ างการถูกสั่ งพัก หรื อขีดชื่ อออกจากทะเบียนรายชื่ อผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรื อบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

แก้ไขใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 8
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73.3 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรื อบุคคลภายนอก
73.3 ให้ ที่ประชุ มใหญ่ เลือกตั้งสมาชิก หรื อบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 73.1
(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(3) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 เป็ นผู ้ (1)(2)(3) และ(4) และไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 73.2 อย่ างน้ อยสามคนหรื อเลือกหนึ่ง
ตรวจสอบกิจการด้านการเงินการบัญชีและการงบประมาณ จานวน 1 คน
นิติบุคคล เรียกว่ า “คณะผู้ตรวจสอบกิจการ” และให้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
(2) มีคุณสมบัติตามข้อ 73.1 (1)(2) และ(4) และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 เป็ นผู ้ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการคนหนึ่งคนใดทาหน้ าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบกิจการด้านบริ หารและปฏิบตั ิการ จานวน 1 คน

แก้ไ ขใหม่ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่า
ด้ ว ยการตรวจสอบ กิ จ การของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 9

ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ เป็ นผูป้ ระกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ และตรวจสอบ
ให้ คณะกรรมการดาเนินการ เป็ นผู้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และ
คุณสมบัติตามข้อ 73.1 และลักษณะต้องห้ามตามข้อ 73.2 และนาเสนอรายชื่อเรี ยงหมายเลขตามที่ ตรวจสอบคุณสมบัติตามข้ อ 73.1 และไม่ มลี ักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 73.2 และนาเสนอ
ผูส้ มัครจับฉลากได้ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยวิธีลงคะแนนแบบลับ และให้ผูม้ ีคะแนนสู งสุ ด รายชื่ อเรียงหมายเลขตามทีผ่ ้ ูสมัครจับฉลากได้ ให้ ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้ง และให้ ผ้ มู ี
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
คะแนนสู งสุ ดเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ

ตัด ข้ อ ความ “โดยวิ ธี ล งคะแนน
แบบลับ” ออก

ในกรณี มีเหตุผลและจาเป็ น ที่ประชุมใหญ่อาจจะเลือกผูต้ รวจสอบกิจการสารองไว้ได้ ด้าน
ในกรณีมเี หตุผลและจาเป็ น ที่ประชุมใหญ่ อาจจะเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสารองไว้
แก้ไ ขให้ เป็ นไปตามระเบี ย บนาย
การเงินการบัญชีและการงบประมาณ จานวน 1 คน และด้านบริ หารและปฏิบตั ิการ จานวน 1 คน จานวน 3 คน เพื่อปฏิบัตงิ านแทนทันที ในกรณีที่ผ้ ตู รวจสอบกิจการที่ได้ รับเลือกตั้งจากที่
ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าด้วย
เพื่อปฏิบตั ิงานแทนทันที ในกรณี ที่ผูต้ รวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พน้ จาก ประชุมใหญ่ พ้นจากตาแหน่ ง
การตรวจสอบกิจการฯ ข้อ 13
ตาแหน่ง
73.4 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์กาหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
แก่ผตู ้ รวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริ มาณงาน คุณภาพงาน และฐานะ
การเงินของสหกรณ์

ข้อความเดิม

73.5 ผูต้ รวจสอบกิจการมีวาระดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี และเมื่อพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว 73.5 ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี นับแต่ ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่ มี แก้ไ ขให้ เป็ นไปตามระเบี ย บนาย
อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้
มติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดารงตาแหน่ ง หากยังไม่ มีการเลือกตั้งใหม่ ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการฯ ข้อ 14
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่อยู่ต่อไปจนกว่ าที่ประชุมใหญ่ มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่
และเมื่อพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้วอาจได้ รับเลือกตั้งอีกได้
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้ รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม
ใหญ่ อีกได้ แต่ ต้องไม่ เกินสองวาระติดต่ อกัน
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73.6 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว ผูต้ รวจสอบกิจการจะพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
73.6 นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตาแหน่ งเมื่อ
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่อประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อยื่น
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่ อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
หรื อยื่นต่ อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ แล้วแต่ กรณี
การลาออกมีผลนับแต่ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีมติ
รับทราบหนังสื อลาออก
(3) ที่ ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งเป็ นบุคคลธรรมดา
(3) ที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็ นบุคคล
หรื อนิติบุคคล ออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคล ออกจากตาแหน่ งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 73.1 หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตาม
(4) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วินิจฉัยว่ าขาดคุณสมบัติตามข้ อ 73.1 หรื อมี
ข้อ 73.2
ลักษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 73.2
กรณีผ้ ตู รวจสอบกิจการปฏิบัติหน้ าที่จนครบวาระการดารงตาแหน่ งแล้ว แต่
สหกรณ์ ยังไม่ สามารถจัดประชุ มใหญ่ ได้ ตามกฎหมาย ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการยังคงมีหน้ าที่
ต้ องนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่ อที่ประชุมใหญ่ หน้ าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการจะสิ้นสุ ดลงเมื่อได้ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการต่ อที่ประชุมใหญ่ แล้ว
ข้อ 74. อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 74. อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ มีดังต่ อไปนี้
74.1 ผูต้ รวจสอบกิจการมีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนิ นงานทั้งปวงและตรวจสอบ 74.1 ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้ านการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
กิจการด้านต่าง ๆ โดยผูต้ รวจสอบกิ จการต้องปฏิบตั ิงานตามแนวปฏิบตั ิการตรวจสอบกิจการที่ การบัญชี และด้ านปฏิบัติการในการดาเนินธุรกิจตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด ดังนี้
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลสารสนเทศ
ของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่ องต่ าง ๆ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้ องของการบันทึกบัญชีเพื่อให้ เป็ นไปตามแบบและรายการ
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบี ยนและการเงิ น ตลอดจนทรั พย์สิ นและ ที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพือ่ ทราบฐานะและความเป็ นจริ งของสหกรณ์
(2) ประเมิ นความมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ลการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
(2) ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต้ อ งของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ เพื่ อ ดาเนินการสหกรณ์ เพื่อให้ ข้อสั งเกตและข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ งการบริหารงานของ
ประเมินผลและอาจให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทั้งทาง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อ บังคั บ และระเบียบของ
วิชาการและทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
สหกรณ์
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(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสั ญญาจ้าง
และหลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่าย
ประจาปี ของสหกรณ์
(5) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนิ น การ เพื่ อพิ จารณาหาแนวทางปรั บ ปรุ งแผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคาสั่งต่าง ๆ
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์หรื อ
กิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

(3) สอบทานระบบการปฏิ บัติงานของสหกรณ์ เพื่ อให้ เป็ นตามกฎหมาย ระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้ อบั งคับ และระเบียบของสหกรณ์ รวมถึงคาสั่ งของส่ วนราชการที่
กากับดูแลกาหนดให้ ต้องปฏิบัติ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์ สินของสหกรณ์ วิเคราะห์
และประเมิ น ผลความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์ เพื่ อ ให้ ก ารใช้
ทรัพย์ สินเป็ นไปอย่ างเหมาะสมและคุ้มค่ า
(5) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์ เป็ นไปโดยถูกต้ อง และได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ
คาสั่ ง ระเบียบ คาแนะนา แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด ตรวจสอบการจัดทา
รายการย่ อแสดงสิ นทรั พย์ และหนี้สินครบถ้ วนและได้ เปิ ดเผยให้ สมาชิ กได้ รับทราบเป็ น
ประจาทุกเดือน รวมทั้งได้ มีการจัดส่ งข้ อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและรายการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(6) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ ยง ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกลยุทธ์
ด้ านการบริหารความเสี่ ยงสอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ ยง
เช่ น ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อ ความเสี่ ยงด้ านการลงทุน ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง ความ
เสี่ ยงด้ านการปฏิบั ติการ เป็ นต้ น เพื่ อให้ การบริ หารความเสี่ ยงของสหกรณ์ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กาหนดไว้
(7) ตรวจสอบการบริหารด้ านสิ นเชื่ อ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้
สิ น เชื่ อ ประเภทต่ าง ๆ ของสหกรณ์ เป็ นไปตามนโยบายด้ านสิ น เชื่ อ ที่ ว างไว้ สามารถ
ประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้ไม่ สามารถชาระหนี้ได้
ตามกาหนดในสั ญญา ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ และระบบปฏิบัติการเป็ นไปตามนโยบาย
ด้ านสิ นเชื่ อ และหลักเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง
(8) ตรวจสอบการบริหารด้ านการลงทุน และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
กาหนดนโยบายด้ านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ ต้องอยู่ภายใต้ นโยบายที่กาหนดและ
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เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ ดาเนินการภายใต้ เกณฑ์ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(9) ตรวจสอบการบริ หารสภาพคล่ อง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ ยวกับการ
กาหนดนโยบายหรื อแผนงานในการควบคุมการบริ หารความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ องของ
สหกรณ์ การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่องเป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
กรณี พ บการทุ จ ริ ต การขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ห รื อ มี สิ่ งผิ ด ปกติ ห รื อ มี ค วาม
บกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่ าฝื นกฎหมายสหกรณ์ หรื อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง การฝ่ าฝื นระเบียบคาสั่ งนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องเปิ ดเผย
ไว้ ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการ และนาเสนอ ต่ อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ และที่ประชุมใหญ่
74.2 ผูต้ รวจสอบกิ จการ มี หน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
74.2 รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็ นลายลั ก ษณ์ อั กษร เพื่ อ สรุ ป ผลการ
เพื่อสรุ ปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุม ตรวจสอบ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการและที่ ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิ จการ คณะกรรมการดาเนินการและที่ ประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ โดยให้ เสนอผลการตรวจสอบ
ดังต่อไปนี้
กิจการ ดังต่ อไปนี้
(1) รายงานการตรวจสอบกิ จ การประจ าเดื อ น ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การแจ้ง ผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนในคราวต่อไป
(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี ให้ผูต้ รวจสอบกิ จการเสนอรายงานผลการ
ข้อความเดิม
ตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) รายงานการตรวจสอบกรณี เร่ งด่วน ในกรณี ที่ผตู ้ รวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่
อาจก่ อ ให้เกิ ด ความเสี ยหายแก่ ส มาชิ กของสหกรณ์ อย่ างร้ ายแรง หรื อสหกรณ์ มี การปฏิ บัติไ ม่
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบี ยบ ค าสั่ ง ประกาศหรื อคาแนะนาของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบี ยบ มติ ที่ประชุ มหรื อคาสั่งของสหกรณ์ จนก่ อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิ กและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้ผูต้ รวจสอบกิ จการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนิ นการทันที เพื่ อ
ดาเนิ นการแก้ไข รวมทั้งให้จัดส่ งสาเนารายงานดังกล่าวต่อส านักงานตรวจบัญชี ส หกรณ์ และ
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
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74.3 ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการติดตามผลการดาเนิ นการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ
แก้ไขให้เป็ นไปตามระเบียบนาย
74.3 ติดตามผลการดาเนินการแก้ไขของสหกรณ์ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ
กิ จการข้อ 74.2 และให้จัดส่ งสาเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์ และผลการติ ดตามของผู ้ ตามข้ อ 74.2 และให้ จัดส่ งสาเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์ และผลการติดตามของผู้ ทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2563 ว่าด้วย
ตรวจสอบกิจการต่อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์และสานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
ตรวจสอบกิจการต่ อสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
พ.ศ. 2563 ข้อ 22 -25
74.4 เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการและเข้าร่ วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงาน
74.4
-ข้อความเดิมการตรวจสอบกิจการที่นาเสนอต่อที่ประชุม
74.5 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูต้ รวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
ปรับถ้อยคาให้ชดั เจนขึ้น
74.5 เพื่อให้ การปฏิบัติหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย ให้
สหกรณ์ มีหน้ าที่ดังต่ อไปนี้
(1) อานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คาชี้แจง พร้อมทั้งจัดเตรี ยมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
ของสหกรณ์ และทรั พ ย์สิ น ต่าง ๆ และให้ ค วามร่ วมมื อแก่ ผูต้ รวจสอบกิ จการในการเข้าไปใน
สานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทาการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ
(2) ก าหนดวาระการประชุ ม ให้ ผู ้ต รวจสอบกิ จ การเข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ
-ข้อความเดิมดาเนินการ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
(3) พิจารณาปฏิ บตั ิ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบกิ จการ เพื่อให้การ
ดาเนินกิจการของสหกรณ์ เป็ นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 75. ผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
(1) ความรับผิดชอบ
(1.1) มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
(1.2) ต้อ งเข้าถึ งข้อมู ลทางการเงิ น การบัญ ชี และธุ รกิ จของสหกรณ์ อย่างเพี ย งพอที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการให้มีประสิ ทธิภาพ
(1.3) ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
(1.4) ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารจัดการสหกรณ์
(2) ความซื่อตรง
(2.1) มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว

ข้ อ 75. ผู้ตรวจสอบกิจการพึงประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ ดังนี้
(1) ความซื่ อสั ตย์ ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้ องสร้ างความเชื่ อมั่นให้ เกิดความไว้ วางใจ และ
ท าให้ สมาชิ ก ยอมรั บ และเชื่ อ ว่ า รายงานผลการตรวจสอบกิ จ การน่ า เชื่ อถื อ โดยผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้ อง
(1.1) ปฏิบัติหน้ าที่ของตนด้ วยความซื่ อสั ตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสานึกรับผิดชอบ
(1.2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่
ข้ อบังคับนีก้ าหนด
(1.3) ไม่ มีส่วนร่ วมโดยเจตนาในกิ จกรรมที่ขัดต่ อกฎหมาย หรื อการกระท าที่อาจ
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(2.2) ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
เสื่ อมเสี ยต่ อสมาชิกหรื อสหกรณ์
(3) ความเป็ นกลาง
(1.4) ให้ การสนั บ สนุ นวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการดาเนิ น การของสหกรณ์ ที่ ถู กต้ อ งตาม
(3.1) พึ งละเว้นการเข้าไปมี ส่วนร่ วมหรื อกระทาการใดๆ ที่ ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของสหกรณ์
สหกรณ์
(2) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้ องแสดงความเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
(3.2) ใช้ดุลพินิจอย่างเป็ นอิสระในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการตัดสิ นใจ
กิจการของสหกรณ์ โดยการรวบรวมประเมินผลการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ ที่
(4) ความรู ้ ความสามารถ
เกี่ยวข้ องอย่ างเป็ นกลาง ไม่ ลาเอียง และไม่ ปล่อยให้ เกิดอคติ หรื อไม่ ให้ บุคคลอื่นมีอทิ ธิพล
(4.1) รับงานที่ตนมีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
เหนื อการตัดสิ นใจในการประเมินผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ โดยผู้ตรวจสอบ
(4.2) พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ กิจการจะต้ อง
อย่างต่อเนื่อง
(2.1) ไม่ มีส่วนร่ วมในกิ จกรรมหรื อความสั มพันธ์ ที่บั่นทอนหรื ออาจบั่ นทอนการ
(5) การรักษาความลับ
ประเมิน อย่ างเป็ นกลาง ไม่ ลาเอียง รวมไปถึงการกระท าหรื อ มี ค วามสั มพั นธ์ ที่ ขั ดต่ อ
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหาย ผลประโยชน์ ของสหกรณ์ ด้วย
แก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์หรื อต้องให้ถอ้ ยคาในฐานะพยานตามกฎหมาย
(2.2) ไม่ เรียกร้ อง ไม่ รับสิ่ งตอบแทนใด ๆ นอกเหนื อจากค่ าตอบแทนและค่ าใช้ จ่าย
(6) ไม่ เรี ย กร้ อ ง หรื อ รั บ สิ่ งของ หรื อทรั พ ย์สิ น มี ค่ า ใดๆ จากสหกรณ์ น อกเหนื อ จาก อื่น ๆ ที่พงึ ได้ ตามข้ อตกลงที่ทาไว้ กับสหกรณ์
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์
(2.3) เปิ ดเผยความจริ งทั้ งหมดที่ ท ราบ ซึ่ งหากละเว้ น ไม่ เปิ ดเผยแล้ ว อาจท าให้
รายงานผลการตรวจสอบกิจการบิดเบือนไป
(3) การรักษาความลับ ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลโดยปราศจากอานาจหน้ าที่
ที่กาหนด เว้ นแต่ กฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่นโดยผู้ตรวจสอบกิจการจะต้ อง
(3.1) รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้ อมูลที่ได้ มาระหว่ างการปฏิบัติหน้ าที่
(3.2) ไม่ ใช้ ข้อมูลที่ได้ มาเพื่อผลประโยชน์ ส่วนตนหรื อเพื่อการใดที่ขัดต่ อกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับของสหกรณ์
(4) ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้ องใช้ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่จาเป็ นในการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบกิจการ โดยต้ องพัฒนาความรู้ ทักษะ ความชานาญของตนอย่ างต่ อเนื่อง

แก้ไขใหม่ให้เป็ นไปตามระเบียบ
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ข้อ 77. สหกรณ์อาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับหรื อยกเลิกและออกข้อบังคับฉบับใหม่ได้โดยมติแห่งที่
ประชุ มใหญ่ ซึ่ งมี คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจานวนสมาชิ กที่ มาประชุ ม ทั้งนี้ ให้
สหกรณ์เสนอขอจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ ภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ ประชุ มใหญ่ลงมติ และเมื่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ รับจดทะเบี ยนแล้ว การแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับนั้นจึงเป็ นอันสมบูรณ์
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้แจ้ง
ข้อความที่ เสนอให้พิ จารณานั้นโดยเต็มสานวนไปให้สมาชิ กทราบล่วงหน้าไม่ น้อยกว่าเจ็ดวัน
พร้อมกับหนังสื อแจ้งนัดประชุม
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณ์น้ นั ย่อมไม่กระทบกระเทือน
ถึงสิ ทธิ หรื อความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ ที่ได้ดาเนินการมาก่อนหน้านั้น

ข้ อ 77. การแก้ไขข้ อบังคับ จะกระทาได้ ก็แต่ โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่ อไปนี้
(1) ต้ องกาหนดในระเบียบวาระการประชุ มใหญ่ เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ พร้ อมกับ
หนังสื อแจ้ งนัดประชุม ระเบียบวาระการประชุ มใหญ่ ข้ อความร่ างแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
แบบเต็มสานวนไปให้ สมาชิกทราบล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ าเจ็ดวัน
(2) คณะกรรมการดาเนินการจะเสนอวาระแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่ อที่ประชุ มใหญ่
ได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับนั้นในที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ มีมติให้ แก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับนั้นด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสองในสามของ
กรรมการดาเนินการที่ มาประชุ มซึ่ งลงลายมื อชื่ อเข้ าประชุ ม แต่ ท้ังนี้ต้องไม่ น้อยกว่ ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการดาเนินการ
ทั้งนี้สมาชิกอาจขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับต่ อคณะกรรมการดาเนินการได้ เมื่อ
สมาชิกไม่ น้อยกว่ าห้ าสิ บคน ลงลายมือชื่ อทาหนังสื อร้ องขอต่ อคณะกรรมการดาเนินการ
ก่อนการประชุมใหญ่ ไม่ น้อยกว่ าเก้าสิ บวันให้ แก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ โดยต้ องระบุข้อความ
ที่จะขอแก้ไขเพิม่ เติมนั้นพร้ อมด้ วยเหตุผล
(3) การพิ จารณาวาระการแก้ ไขเพิ่ มเติม ข้ อ บังคั บ ให้ ก ระท าได้ แต่ เฉพาะในการ
ประชุ มใหญ่ ที่มีองค์ ประชุ มไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่ น้อย
กว่ าหนึ่งร้ อยคน แล้วแต่ กรณี
มติที่ประชุ มใหญ่ เห็นชอบให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ ต้ อ งมีคะแนนเสี ยงไม่ น้อย
กว่ าสองในสามแห่ งจานวนสมาชิกที่มาประชุม
(4) ข้ อความใดที่ที่ประชุ มใหญ่ ได้ ลงมติแก้ ไขเพิ่มเติมแล้ ว หากปรากฏว่ าข้ อความ
นั้นขัดกับกฎหมาย หรื อไม่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์ หรื อเจตนารมณ์ แห่ ง
กฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์ อาจแก้ไขข้ อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้ อ บั งคั บ ที่ น ายทะเบี ย นสหกรณ์ รั บ จดทะเบี ย นแล้ ว หากยั ง ไม่ ไ ด้ ก าหนด
ระเบียบ หรื อ คาสั่ งให้ สอดคล้ องกัน ก็ให้ นาความที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับแล้ วนั้นมา
บังคับใช้ และให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องถือปฏิบัติ

เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการ
เสนอขอแก้ไขข้อบังคับ และ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการ
แก้ไขข้อบังคับที่เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วย ขั้นตอนและวิธีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
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การแก้ ไขเพิ่ มเติ ม ข้ อบั งคั บ แล ะการเป ลี่ ย นชื่ อข องสห กรณ์ นั้ น ย่ อมไม่
กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ หรื อความรับผิดใดๆ ของสหกรณ์ ที่ได้ ดาเนินการมาก่อนหน้ า
ทั้งนี้ข้ันตอนและวิธีการในการดาเนินการแก้ ไขข้ อบังคับ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
สหกรณ์ กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้ อ........ให้ บรรดาข้ อบังคับและระเบียบอื่นใดของสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จากัด ในส่ วนที่ได้ กาหนดไว้ แล้วในข้ อบังคับนี้ หรื อซึ่งขัดแย้ งกับข้ อบังคับนี้ ให้
ใช้ ข้อบังคับนี้แทน
บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ หรื อคาสั่ งที่ใช้ บังคับอยู่ในวันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผล
ใช้ บังคั บ ยังคงใช้ บั งคั บต่ อ ไปเท่ าที่ ไม่ ขั ดหรื อ แย้ งกั บข้ อ บังคั บนี้ จนกว่ าจะมีร ะเบียบ
ประกาศ มติ หรื อคาสั่ งที่ออกตามข้ อบังคับนีใ้ ช้ บังคับ

