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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 
วันพุธที่  27  มกราคม  พ.ศ. 2564 

ณ  ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  
และออนไลน์ผ่านระบบ Webex  กับ รับชมผ่านระบบ Nontri Live  

……………………..........……………. 
ผู้มาประชุม 

1. ดร.ดำรงค ์ ศรีพระราม ประธานกรรมการ 
2. รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. ผศ.ดร.รังสรรค์   ปิติปัญญา รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองประธานกรรมการคนที่ 3 
5. ดร.วิวัฒน ์ แดงสุภา รองประธานกรรมการคนที่ 4 
6. นายพงศ์พันธ์   เหลืองวิไล รองประธานกรรมการคนที่ 5 
7. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์    ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ 
8. นายนพดล   ระโยธี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. ผศ.ภัคพร   วงษ์สิงห์ กรรมการ 
10. นายวิเชียร ไล้เลิศ กรรมการ 
11. นายสหัส   ภัทรฐิตินันท์ กรรมการ 
12. นางพูนทรัพย์ บุญรำพรรณ กรรมการ 
13. นายชาญชัย ไล้เลศ กรรมการ 
14. นางสุวาพร ชื่นอารมณ์ กรรมการ 
15. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย   ศักดิ์ภู่อร่าม กรรมการ 
16. รศ.ประวิทย์ สุรนีรนาถ ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ 
17. รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ  
ปี 2564 

18. นางธาริณี ประนิช ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
19. นางสรัญญา โชติพัฒน์ เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ 
20. นายมาโนช สุวรรณศิลป์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
21. ผศ.วิมล รอดเพ็ชร ผู้จัดการ 
22.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ลงทะเบียน ณ ห้อง

ประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 280 คน โดยเข้านั่งในห้องประชุมจำนวน 174 คน และ 
ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Webex จำนวน 275 คน รวมจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียน 555 คน จากสมาชิก
จำนวนทั้งสิ้น 11,290 คน 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล  ผู้สอบบัญชี 

2.       นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ ์            เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  

เริ่มประชุมเวลา  09.10 น. 
  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 41 วรรคสอง ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม  
ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมดำเนินการประชุม ดังนี้ 
 

วาระท่ี 1   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 การจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้  ต้องปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานครฯ อย่าง
เคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่าง การงดเรื่องของอาหารว่าง อาหารกลางวัน ดังนั้นการประชุมใหญ่สามัญในปีนี้แม้
จะมีสมาชิกมาประชุมน้อยกว่าทุกปี แต่ถ้ามีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 100 คนก็นับเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับ การนับคะแนนในวาระพิจารณานั้นจะนับจากสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมนี้เท่านั้น  
 สำหรับงบประมาณที่ใช้ในเรื่องอาหารว่างและอาหารกลางวันทั้งหมดจะนำไปรวมเป็นของรางวัลโดย
วิธีสุ่ม (Random) จากรายชื่อสมาชิกทั้งหมดหลังจากที่ตัดรายชื่อกรรมการ เจ้าหน้าที่ และที่ปรึกษาสหกรณ์ออก
แล้ว การจับรางวัลจะเริ่มหลังการประชุมเสร็จเรียบร้อย และจะแจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัลให้ทราบทางเว็ปไซต์
สหกรณ ์
 การประชุมวันนี้เป็นการประชุมผ่านระบบ Online ด้วย ดังนั้นสมาชิกส่วนหนึ่งจะร่วมประชุม ผ่าน
ระบบ Webex และอีกส่วนหนึ่งจะรับชม ผ่าน Nontri Live ซึ่งจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมนี้  ขณะนี้มี
สมาชิกเข้าร่วมในระบบ Webex ประมาณ 200 คน และรับชมผ่าน Nontri Live จำนวนหลายร้อยคน และในห้อง
ประชุมนี้จะรับสมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 200 คน 
 ในปี  พ.ศ. 2563  มีสมาชิกสหกรณ์ฯ  ถึงแก่กรรม จำนวน 60 คน ตามรายชื่อในหน้า 34 ของหนังสือ
รายงานกิจการประจำปี 2563 จึงขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม เป็นเวลา 
1 นาท ี
 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 28 มกราคม 2563 
ประธาน ได้มอบ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุม

ใหญ่สามัญ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2563  ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้า 36– 43 ซึ่ง
ไดแ้จกให้กับสมาชิกผู้เขา้ประชุมทุกท่านแล้ว  
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
แต่สมาชิกมีข้อเสนอเพ่ิมเติม 2 ประเด็นคือ 

1. ก่อนส่งรายงานการประชุมให้นายทะเบียนขอให้ส่งให้สมาชิกอ่าน  
2. ขอให้บันทึกข้อเสนอของสมาชิกให้มากขึ้น 

  รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 
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  ประธาน ได้มอบ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2563  ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้า  
44 – 49 ซ่ึงไดแ้จกให้กับสมาชิกผู้เขา้ประชุมทุกท่านแล้ว  
  สมาชิกได้มีการถามเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการประชุมให้แก่สมาชิกซึ่งมีสมาชิกเสนอ
วาระให้พิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  ซึ่งกรรมการและเลขานุการได้
ชี้แจงว่า ในการประชุมวิสามัญ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563นั้นประธานได้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถนำประเด็น 
“การจ่ายค่าตอบแทนในการเข้าประชุม” บรรจุเป็นวาระในการประชุมใหญ่วิสามัญให้ที่ประชุมทราบแล้วแต่
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ทำบันทึกหารือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และให้ไป
ศึกษาข้อดี ข้อเสียและผลกระทบหากดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมใหญ่วิสามัญจึง
ไม่มีการลงมติในเรื่องนี ้ 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  โดย
ไม่มีการแก้ไข 
 

วาระที่  3   รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปี 2563 
  3.1 รับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์  
  ประธาน  ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำเสนอรายงานจำนวนสมาชิก 
เข้าใหม่ และออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2563  ดังนี้ 
   3.1.1  สมาชิกสามัญ 
   จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563          11,071 คน 
   สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี       329 คน 
   สมาชิกลาออกระหว่างปี       (83)  คน 
   สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี (ถอนหุ้นแล้ว)      (27)  คน 
   จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563         11,290 คน 
   3.1.2  สมาชิกสมทบ  
   จำนวนสมาชิกสมทบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  จำนวน 2,632   คน 
 

3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
  ประธาน  ได้มอบ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปี 2563  ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียด ตั้งแต่หน้า  52 - 90  โดยสรุปสาระสำคัญไดด้ังนี้  
  ในปีนี้คณะกรรมการได้ทำบทสรุปประเด็นสำคัญสำหรับสมาชิกประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
ที่จำแนกตามวิทยาเขตและผลการดำเนินงาน อยู่ที่หน้า 29-31  
  ที่หน้า 50 เป็นหนังสือจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ตอบ
การหารือการให้ค่าตอบแทนการลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหากรรมการดำเนินการและการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไร 
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  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพ่ือขับเคลื่อนให้การ
ทำงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมั่นคง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชน/สังคมได้
อย่างยั่งยืน รายละเอียดอยู่ท่ีหน้า 70-75 
  การรายงานความก้าวหน้าการขายที่ดินพร้อมอาคารโครงการสวนเกษตร จังหวัดระยอง รายงาน
ความก้าวหน้าหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย รายงานความก้าวหน้าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ธนกิจไทย จำกัด รายงาน
การติดตามหนี้สินตามคำพิพากษา กรณีสหกรณ์การเกษตรสามผง จำกัด และรายงานความก้าวหน้าชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด อยู่ท่ีหน้า81-83 หนา้ 84-86 หน้า 86 และหน้า 87 ตามลำดับ 
   สมาชิกได้เสนอให้พิจารณาทบทวนเกณฑ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ว่า
ลงทุนในตราสารหนี้องค์กรใดองค์กรหนึ่งไม่เกิน 25% ของเงินลงทุนรวมเนื่องจากการลงทุนมีความเสี่ยงและอยาก
ให้นำทุนสำรองมาใช้เป็นประกอบการลงทุนด้วยเช่น แต่ละรายการไม่เกิน 2% ของสินทรัพย์รวม หรือ ไม่เกิน 5% 
ของเงินลงทุน หรือแต่ละรายการไม่ควรเกินทุนสำรอง    เป็นต้น  

ประธานฯ รับข้อเสนอไว้ ให้กรรมการปี 2564 นำไปพิจารณา  
  มติที่ประชุม รับทราบ  
  

วาระท่ี 4   พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 
   
  ประธาน ได้มอบให้ นางธาริณี ประนิช ประธานผู ้ตรวจสอบกิจการ นำเสนอรายงานการ
ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563  ให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนนำเสนอ ขอแก้ไข หน้า 93 หนี้สินและเงินรับฝาก จาก 
28,992 ล้านบาท เป็น  28,922 ล้านบาท หน้า 94 ตารางลำดับที่ 2 ขวาสุด จาก (214) เป็น 240    
   ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ ได้สรุปผลการตรวจสอบตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจำปี 
2563 ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้า  92 – 98 
   สมาชิกได้สนับสนุนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านการลงทุนของผู้ตรวจสอบกิจการและได้กล่าว
ชมเชยการทำงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ประธานฯได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สหกรณ์กำลังพิจารณาปรับปรุงเรื่องระบบไอที เนื่องจากระบบของ
สหกรณ์มีอายุนานแล้ว ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว  
   มติที่ประชุม  รับทราบตามรายงานที่นำเสนอ     

 

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี  2563 
  ประธาน  ได้มอบให้ น.ส.สุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชี นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน  
งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้า  100 – 145 
  มติที่ประชุม  อนุมัตติามเสนอ 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป ี 2563 
  ประธานฯ  ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำเสนอการจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี 2563  รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการฯ หน้า 148 จำนวนเงิน  910,541,464.57 บาท ซ่ึงต่ำ ให้ที่ประชุม
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พิจารณา โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักการพิจารณาในการจัดสรรกำไร คือ 1) ต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดข้อบังคับ 
2) เน้นให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่ทำได้ คือ เงินปันผล เฉลี่ยคืน และสวัสดิการ โดย สอ.มก.ต้องมี
ความมั่นคง 3) ต้องให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้กู้ ผู้ฝากเงิน  จึงมีการจัดสรรตาม
รายการในหน้า148 ซึ่งจัดสรรเป็นเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.10 ตามหุ้นที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 557.79 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 61.27 ของกำไร เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 127.77 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 ของกำไร  
  สมาชิกในที่ประชุมเสนอให้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเพ่ิมเป็น ดังนี้  
  นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ เสนอขอหลักการใช้ทุนรักษาระดับเงินปันผล 100 ล้านบาท เพ่ือ
จ่ายเงินปันผลจากอัตราร้อยละ 6.10 เป็น อัตราร้อยละ 6.4 หรือ 6.5 และขอใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 60 ล้านบาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิกขอใช้ 200 ล้านบาท เพ่ือจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากอัตราร้อยละ 35 เป็น อัตราร้อยละ 36.5 หรือ 37  
  น.ส.สมศรี หลิมตระกูล เสนอเงินปันผล อัตราร้อยละ 6.10  เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 ตามที่เสนอมา
เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน และ เสนอจ่ายโบนัสเจ้าหน้าที่ เท่ากับ 4 เท่า พร้อมกับให้นำ 
ทุนรักษาระดับเงินปันผล ทุนสวัสดิการ ทุนสาธารณประโยชน์ ที่จัดสรร ไปเข้าทุนสำรองทั้งหมด เพ่ือให้ทุนสำรอง
มีความแข็งแรงข้ึน 
  ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 2 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สมาชิกไม่สามารถให้นำทุน
รักษาระดับเงินปันผล หรือ ทุนสาธารณประโยชน์ มาใช้ในการจ่ายปันผล และ เฉลี่ยคืนเพิ่มขึ้นได้ หรือ หากไม่เห็น
ด้วยกับการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ สมาชิกสามารถปรับลดได้แต่ต้องนำส่วนที่ปรับลด ไปเข้าทุน
สำรองเทา่นั้น ไม่สามารถนำไปเพ่ิมในส่วนใดได้  
  ประธานฯ ให้สมาชิกโหวตลงมติทั้ง 3 ประเด็น โดยมีการนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ ปรากฏ
ว่ามีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 123 คน ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 41 ผลการลงมติเป็นดังนี้ 

1. เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอในตารางหน้า 148 เงินปันผล อัตราร้อยละ 6.10   
เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 35 เห็นด้วย 101 คน   
  2.  เห็นด้วยตามข้อเสนอของ น.ส.สมศรี หลิมตระกูล เงินปันผล อัตราร้อยละ 6.10   เงินเฉลี่ยคืน
ร้อยละ 35 โบนัสเจ้าหน้าที่ เท่ากับ 4 เท่า และให้นำ ทุนรักษาระดับเงินปันผล ทุนสวัสดิการ ทุนสาธารณประโยชน์ 
ที่จัดสรร ไปเข้าทุนสำรองทั้งหมด เห็นด้วย 17 คน  
  3. เห็นด้วยตามข้อเสนอของ นายไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์ เงินปันผล อัตราร้อยละ 6.4 หรือ 6.5 
เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  36.5 หรือ 37 เห็นด้วย 9 คน 
  มติที่ประชุม   อนุมัตกิารจัดสรรกำไรสุทธิ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ 
  สำหรับข้อสังเกตจากสมาชิกเพิ่มเติม เช่น การสร้างสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร และวิทยาเขต
ศรีราชา ขอให้ตั้งงบประมาณไว้ 
  ประธานรับข้อสังเกตตามท่ีสมาชิกเสนอ และมอบให้คณะกรรมการดำเนินการไปพิจารณาต่อไป 
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วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
  ประธาน ได้มอบให้ รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ นำเสนอประมาณการรายได ้- รายจ่าย 
และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  ให้ที่ประชุมพิจารณา ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ตั้งแต่หน้า  150 – 165 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 77,768,000.00 บาท  
  มติทีป่ระชุม  อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามเสนอ 
 

วาระที ่ 8   การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
  8.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 
  รศ.ดร.ชัชพล  ชังชู ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564   นำเสนอ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหากรรมการ
ดำเนินการ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง ได้แก่ 
สายวิชาการ 3 คน สายสนับสนุน 4 คนโดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามอักษร ดังนี้  
   สายวิชาการ 
       1.  ดร.จีรศักดิ ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์     
       2.  รศ.ดร.วัลลภ  อารีรบ  
        3.  นายสหัส   ภัทรฐิตินันท์         
   สายสนับสนุน     
            1.  นายนพดล   ระโยธี 
     2.   นายบุญช่วย  เอ่ียมประพัฒน์       
            3.   นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล 
     4.   นายสมนึก   ตั้งสุวรรณเสมา      
   สายวิชาการ จำนวน 3 คน มีผลการโหวตโดยการยกมือรับรอง จากองค์ประชุม 118 คน ดังนี้ 
       1.  ดร.จีรศักดิ ์  พงษ์พิษณุพิจิตร์  นับได ้   100  คน 
       2.  รศ.ดร.วัลลภ  อารีรบ       นับได้      91  คน 
        3.  นายสหัส   ภัทรฐิตินันท์      นับได้      98  คน 
   สายสนับสนุน จำนวน 4 คน มีผลการโหวตโดยการยกมือรับรอง จากองค์ประชุม 118 คน ดังนี้ 
            1.  นายนพดล   ระโยธี       นับได้       95  คน 
     2.   นายบุญช่วย  เอ่ียมประพัฒน์      นับได้       87  คน  
            3.   นายพงศ์พันธ์ เหลืองวิไล      นับได้       97  คน 
     4.   นายสมนึก   ตั้งสุวรรณเสมา    นับได้     102  คน 
  มติที่ประชุม  มีมติเลือกผู้ทีไ่ด้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสายวิชาการ ทั้ง 3 คน และ
สายสนับสนุนทั้ง 4 คน เป็นกรรมการดำเนินการชุดที่ 63 ประจำปี 2564 
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  8.2  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
  รศ.ดร.ชัชพล ชังชู ประธานกรรมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 นำเสนอรายชื่อผู้
ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 
2556 ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งโดยมีผู้ได้รับการสรรหาเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

  1.  ด้านการเงิน/การบัญชี ได้แก่ นางธาริณี ประนิช 
  2.  ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ได้แก่ นายมาโนช สุวรรณศิลป์ 
  3.  ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ได้แก่ นางสรัญญา โชติพัฒน์ 
  ด้านการเงิน/บัญชี มีผลการโหวตโดยการยกมือรับรอง จากองค์ประชุม 118 คน ดังนี้ 

1. นางธาริณ ีประนิช   นับได้  86   คน 
  ด้านกฎหมายธุรกิจ/กฎหมายสหกรณ์ ผลการโหวตโดยการยกมือรับรอง จากองค์ประชุม 118 คน ดังนี้ 

2. นายมาโนช สุวรรณศิลป์  นับได ้ 99  คน 
  ด้านบริหารทั่วไป/ประสบการณ์โดยเฉพาะกิจการงานสหกรณ์ ผลการโหวตโดยการยกมือรับรอง จาก

องค์ประชุม 118 คน ดังนี้ 
3. นางสรัญญา โชติพัฒน์   นับได้  96  คน 

       มติที่ประชุม  มีมตเิลือกผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2564 
  จากนั้น  รศ.บพิธ จารุพันธุ์ รองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการเลือกตั้งผู้ดำรง

ตำแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ปี 2564  ตาม
ข้อบังคับข้อ 43 วรรคสาม  ได้แก่ 

1. ดร.จีรศักดิ์        พงษ์พิษณุพิจิตร์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
2. นายนิพนธ์           ลิ้มแหลมทอง รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3. ดร.วิวัฒน์              แดงสุภา รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
4. ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม รองประธานกรรมการ คนที่ 4 
5. นายพงศ์พันธ์      เหลืองวิไล รองประธานกรรมการ คนที่ 5 
6. ผศ.ดร.ทวีวัฒน์      ทัศนวัฒน์ เลขานุการ 
7. รศ.ดร.วัลลภ      อารีรบ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

วาระที่  9  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำหนดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบบัญชี  ประจำปี 2564 
  ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำเสนอให้ที ่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
ประจำปี 2564  ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 178    
  สำหรับการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564  มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ ้นทะเบียนกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เสนอบริการตรวจสอบบัญชี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
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1. พ.ต.อ.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
จำนวน 150,000.00 บาท 

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย  จำกัด โดย นายอาภากร เทศพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เสนอคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 160,000.00 บาท 
   คณะกรรมการดำเนินการ ได้ตรวจสอบเงื่อนไข ตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
รวมทั้งได้พิจารณาถึงระยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ประสบการณ์การทำงาน 
ตลอดจนกำหนดการตรวจสอบบัญชีจนสามารถรับรองงบการเงินได้ตรงตามกำหนดเวลา และสามารถประชุมใหญ่
สามัญประจำปีได้ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2565 หรือระยะเวลาใกล้เคียงกันแล้ว  มีมติเลือก  พ.ต.อ.หญิงสมหมาย 
ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 
ประจำปี 2564  ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จำนวน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วอนุมัติเลือก พ.ต.อ.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณฯ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ีจำนวน 150,000.-บาท ต่อป ี

 

วาระที่ 10   พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
  ประธานฯ ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณากำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 จำนวนเงิน 9,500 ล้านบาท สำหรับใช้
เป็นทุนดำเนินงานและเพื่อรองรับการขยายตัวธุรกิจให้การดำเนินงานคล่องตัวสามารถให้บริการสมาชิกเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหนังสือรายงานกิจการฯ ในหน้า 180 
  มติที่ประชุม  พิจารณาแล้ว อนุมัติวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
จำนวนเงิน 9,500 ล้านบาท ตามเสนอ 

 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติหลักการการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

ประธานฯ  ได้มอบให้ ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รองประธานกรรมการ นำเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติหลักการการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ดี ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน และไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ ์และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ จึงดำเนินการได้ 
   การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น สหกรณ์ฯจะสามารถทำได้
ตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 มี
ข้อความสำคัญ ดังนี้ 

ฯลฯ 
   ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
    1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
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    2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
    3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
    4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
    5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที ่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู ้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิน ทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป 
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ร ัฐว ิสาหกิจจัดต ั ้งข ึ ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
    8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่มีว ัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
   ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และ
ต้องผ่านการอนมุัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

ฯลฯ 
   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงขอนำเสนอเพื่อพิจารณานำเงินไปฝาก
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก่อน ทั้งนี้ต้องขอมติที่ประชุมใหญ่พิจารณาด้วย จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) ได้ ตาม
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ หน้า 182 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ สอ.มก. นำเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามเสนอ 
วาระท่ี   12  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 
  ประธานฯ ได้มอบ ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์ นำเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อที่ 5,6,7,8 ข้อ 
11,12,13,14,15 ข้อ 17,18,19,20 ข้อ 47 ข้อ 58 และข้อ 63,64 รายละเอียดในหนังสือหน้า 186-206 ให้ที่
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
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                   ข้อความเดิม                 ข้อความท่ีแก้ไข          เหตุผล 
 

 
 
 
 
ข้อ5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก 
       สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 
       (ก) คุณสมบัติของสมาชิก มีดังต่อไปนี้คือ 
            (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
            (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
            (3) เป็นบุคลากร ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประจำในหน่วยงานตา่ง ๆ สงักัด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หรือเป็น
ลูกจ้างประจำของสหกรณ์ หรือเป็น
ลูกจ้างประจำของสถานีวิทยุ มก. หรือเป็น
ลูกจ้างประจำหน่วยงานพิเศษอื่นใดในสังกัด
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
          (4) ได้รับเงินเดือนประจำและหัก ณ ที่
จ่ายได ้
          (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี 
          (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน  
 

ข้อ 5 (ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ มีตาม
ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
            (1) บุคคลในครอบครัวของสมาชิก 
            (2) นิสิต และนสิิตเก่าของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
            (3) ลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
            (4) ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
และไมไ่ด้เป็นสมาชิก 
            (5) นิติบุคคลทางราชการ 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 5 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ5 ประเภทและคุณสมบัติของสมาชิก 
       สมาชิกมี 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิก และ
สมาชิกสมทบ 

(ก) คุณสมบัติของสมาชิก มีดังต่อไปนี้คือ  
            (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
            (2) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย 
และบรรลุนติิภาวะ 
            (3) เป็นบุคลากร ซึ่งได้รับเงินเดือน
ประจำในหน่วยงานตา่ง ๆ สงักัด
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ หรือเป็นลูกจ้างประจำ
ของสหกรณ์ หรือเป็นลูกจ้างประจำของสถานีวิทยุ 
มก. หรือเป็นลูกจ้างประจำหนว่ยงานพิเศษอื่นใดใน
สังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
          (4) ได้รับเงินเดือนประจำและหัก ณ ที่จ่ายได้ 
          (5) เป็นผู้มีความประพฤติดี 
          (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 
 

(ข) คุณสมบัติของสมาชิกสมทบมีดังต่อไปนี้คือ 
           (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
           (2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย 
โดยเป็น 

(1) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ
บุตรของสมาชิกซึ่งบรรลุนิติภาวะ หรือ 

(2) เป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือเป็นนักเรียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ทั้งที่บรรลุนิติภาวะ และยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ 

 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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            (6) สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใด
ที่ไม่แสวงหากำไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 6 การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิก ตามขอ้บังคบั ต้องยื่นใบสมัคร ถึง
สหกรณ์ตามแบบที่กาํหนดไว้ โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตาํแหน่งไม่ต่ำกวา่
ข้าราชการระดบัสามคนหนึ่งรบัรอง แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้ดาํรงตาํแหน่งไม่ตำ่กว่าขา้ราชการ
ระดับสามก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
        เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณา
แล้ว ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม 
ที่กล่าวไว้ในขอ้บังคับข้อ 5 ทั้งเห็นเป็นการ
สมควรแล้ว ก็ให้รับเขา้เป็นสมาชิกได้ แล้ว
เสนอเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ 
       ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครรอ้งขอ
ก็ให้คณะกรรมการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งทีป่ระชุมใหญ่ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกในกรณีดังวา่นี้ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่สองในสามแห่งจํานวนสมาชิก
ที่ประชุม 
 

(3) เป็นบุคลากร หรือลูกจ้างชั่วคราว 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
และได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือสหกรณ์  

 (3) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดงีาม 
 (4) เป็นผู้ที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย  

ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคำสั่งของสหกรณ ์
 (5) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบใน

สหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
         ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 6 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 6 การเลือกเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิก ตามข้อบังคับ ต้องยืน่ใบสมัคร ถึงสหกรณ์
ตามแบบที่กําหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัคร ให้คำรับรองตามเงื่อนไขที่สหกรณ์
ประกาศกำหนด 
       เมื่อคณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาแล้ว 
ปรากฏว่าผูส้มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตาม ที่กล่าวไว้
ในข้อบังคับขอ้ 5 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญคราวถัดไปทราบ       
       ถ้าคณะกรรมการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตุใดๆ ก็ดี เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการนําเร่ืองเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกในกรณีดังวา่นีต้้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามแห่งจาํนวนสมาชิกทีป่ระชุม 
      การเลือกเข้าเป็นสมาชิกสมทบให้เป็นไป
ตามประกาศสหกรณ ์
 
 
ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 7 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับให้สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลยัในกำกับ
ของรัฐบาล 
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ข้อ 7 ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิก
ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์
คนละ หนึ่งร้อยบาท เว้นแตส่มาชิกที่ลาออก
จากการเป็นสมาชิกแล้วประสงค์จะสมัครเข้า
เป็นสมาชิกอีก ต้องชำระคา่ธรรมเนียมแรกเข้า
ให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อยบาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของ
สหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก สิทธิใน
ฐานะสมาชิกจะมีขึ้นได้เมื่อได้ชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ได้ลงลายมือชื่อใน
ทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุ้นคร้ังแรก
ตามระเบียบของสหกรณ์แล้ว อนึ่ง สมาชิกมี
หน้าที่ต้องปฏบิัติตามข้อบงัคับ ระเบียบ และ
มติของสหกรณ์ทุกประการ ตั้งแต่เมื่อมีสิทธิใน
ฐานะสมาชิกดังกลา่วแล้ว 
         ข้อความใดในข้อบังคับหรือระเบียบ
ของสหกรณ์ที่กล่าวถึงสมาชิกให้หมายถึง
สมาชิกสามัญ 
         ในกรณีสมาชิกสมทบให้มีสิทธิ/ไม่มสีิทธ ิ
ดังต่อไปนี ้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 
หนึ่งร้อยบาท เว้นแตส่มาชิกที่ลาออกจากการเป็น
สมาชิกแล้วประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกอีก 
ต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ
สองร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็น
รายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้
     
       ให้นำความในวรรคแรกมาใช้กับสมาชิก
สมทบด้วย 
 

       ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 8 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 8 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก  
       ผู้ขอเข้าเป็นสมาชิกย่อมได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า ได้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก และได้ชำระค่าหุ้น
ตามจำนวนที่จะถือซึ่งระบุไว้ในใบสมัครครบถ้วน
แล้ว 
       สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ 
        (1) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
           (1.1) มีสิทธิ์ถือหุ้นไดไ้ม่เกิน 100 หุ้น 
และเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในรปูหุ้นไดต้าม
ประกาศสหกรณ ์
           (1.2) รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับ
สมาชิก 
           (1.3) รับเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเดียวกับ
สมาชิก 
           (1.4) ใช้บริการตามระเบียบสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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(ก) ไม่มีสิทธนิับชื่อเข้าเป็นองคป์ระชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเร่ืองใดๆ หรือเป็น
กรรมการดําเนินการ 
(ข) สมาชิกที่ไมบ่รรลุนิติภาวะไม่มีสิทธิกู้เงิน 
และค้ำประกันกับสหกรณ ์
(ค) สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลทางราชการ มีสทิธิ
ฝากเงินตามระเบียบสหกรณ์กรณีการกู้เงินให้
อยู่ในความเห็นชอบของที่ประชมุใหญ่ 
(ง) สมาชิกที่เปน็บุคคลในครอบครัวของสมาชิก
สามัญ และลูกจ้างชั่วคราวของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําที่เกษียณอายุราชการจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และไม่ได้เปน็
สมาชิกสามัญ นิสิต และนสิิตเก่าของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ นิตบิุคคลทาง
ราชการ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอ่ืนใดที่ไม่
แสวงหากําไร มสีิทธิฝากเงินไดทุ้กประเภทได้
ตามระเบียบของสหกรณ์ และมสีิทธิกู้เงินจาก
สหกรณ์ได้ร้อยละ 80 ของจํานวนเงินฝากของ
ตน โดยมีเงนิฝากเปน็ประกนั สหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยเงินฝาก และเงนิกู้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ 
และที่อยู่ของสมาชิก        สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่
อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนั
นับแต่วนัที่เปลี่ยนแปลง 
 

           (1.5) เข้าร่วมประชุมตามที่สหกรณ์นัด
หมาย 
           (1.6) เสนอหรือแสดงความคิดเห็นต่อ
การดำเนินกิจการสหกรณ ์
      (2) หน้าที่ของสมาชิกสมทบมดีังนี ้
           (2.1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ มติ และคำสัง่ของสหกรณ ์
           (2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ 
           (2.3) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์
           (2.4) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ในการพัฒนาการดำเนิน
กิจการสหกรณ์  
      (3) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้ 
              (3.1) นับชื่อเข้าเปน็องค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่  
              (3.2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
              (3.3) เป็นกรรมการดำเนินการ 
              (3.4) กู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากรวม
กับทุนเรือนหุ้นของตัวเอง 
 
             

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 11 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 

 

ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ 
และที่อยูข่องสมาชิก        สมาชิกคนใดมีการ
เปลี่ยนแปลงในเร่ืองชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และที่อยู่
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวนันบัแต่
วันที่เปลี่ยนแปลง 
          ให้นำความในวรรคแรกมาใช้กบัสมาชกิ
สมทบด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563  
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ข้อ 12 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะ
ทําหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้
เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินคา่หุ้น เงินฝาก 
หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความ
ตาย โดยมอบไวแก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน ถ้า
สมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ไดท้าํไว้แล้ว ก็ต้อง
ทําเป็นหนงัสือลักษณะดังกลา่ว มอบไว้แก่
สหกรณ์เป็นหลักฐานแทนฉบบัเดิม 
             เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินรับฝากเงินปนัผล เงนิเฉลี่ยคืน และ
ดอกเบี้ย บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ทีไ่ด้ตั้งไว้ หรือถา้มิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาํหลกัฐานมาแสดง
ได้เป็นทีพ่อใจแก่คณะกรรมการว่าเป็นทายาทผู้
มีสิทธิได้รบัเงินจาํนวนดังกลา่วนั้น ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามข้อบังคบั ข้อ 18 วรรคแรกและ
ข้อบังคับขอ้ 19 
 
 
 
 
 

 
 
ข้อ 13 เหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์ 
สมาชิกต้องออกจากสหกรณเ์พราะเหตุใดๆ 
ดังต่อไปนี ้
         (1) ตาย 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 12 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 12 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ สมาชิกจะทํา
หนังสือตั้งบุคคลหนึง่หรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับ
โอนประโยชน์ในเงินคา่หุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใด
จากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแก่
สหกรณ์เป็นหลักฐาน ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิก
ถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้
ทําไว้แล้ว ก็ต้องทําเปน็หนังสือลกัษณะดังกล่าว 
มอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐานแทนฉบับเดิม 
             เมื่อสมาชิกตายสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝากเงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคนื และดอกเบี้ย 
บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับ
โอนประโยชน์ที่ไดต้ั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ก็คืนให้แก่
บุคคลที่ไดน้ําหลักฐานมาแสดงได้เป็นที่พอใจแก่
คณะกรรมการว่าเป็นทายาทผู้มสีิทธิได้รบัเงิน
จํานวนดังกลา่วนัน้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคบั ข้อ 
18 วรรคแรกและข้อบังคับข้อ 19          
     ให้นำความในสองวรรคก่อนมาใช้บังคับกับ
สมาชิกสมทบด้วย 
 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 13 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

  ข้อ 13 เหตุที่สมาชิกต้องออกจากสหกรณ ์
   (ก) สมาชิกต้องออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ใดๆ ดังต่อไปนี ้
       (1) ตาย 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
       (3) ลาออก 

 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
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          (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคน
เสมือนไรค้วามสามารถ 
          (3) ลาออก 
          (4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
          (5) ถูกออกจากการเป็นบุคลากรหรือ
เจา้หน้าที่ ตามขอ้บังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยมี
ความผิด 
          (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 14 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มี
หนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กูห้รือผู้ค้ำประกัน
อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความ
จํานงเปน็หนังสือต่อคณะกรรมการ และเมื่อ
คณะกรรมการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเปน็
การชอบด้วยข้อบังคับ และมีมตใิห้ลาออกได้ 
จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ 
       คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมาย
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็น 
การชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ และให้เสนอ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบ 

       (4) ต้องคําพิพากษาให้ลม้ละลาย 
       (5) ถูกออกจากการเป็นบุคลากรหรือ
เจา้หน้าที่ ตามข้อบังคับขอ้ 5 (ก) (3) โดยมี
ความผิด 
       (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
    (ข) สมาชิกสมทบต้องออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี ้
       (1) ตาย 
       (2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
ไร้ความสามารถ 
       (3) ลาออก 
       (4) ต้องคําพิพากษาให้ล้มละลาย 
       (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ ์ 
 
ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 14 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

 ข้อ 14 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มี
หนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจ
ลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจํานงเปน็
หนังสือต่อคณะกรรมการ และเมื่อคณะกรรมการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นวา่เป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับ และมีมติให้ลาออกได ้จึงให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ 
       คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายให้
ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ
สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วย
ข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนได้ และให้เสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมคราวถดัไปทราบ        
        ให้นำความในสองวรรคก่อนมาใช้บังคับ
กับสมาชิกสมทบด้วย 
 
 

เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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ข้อ 15 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญ
อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดังต่อไปนี ้
 (1) ไม่ปฏบิัติตามข้อบังคบัข้อ 8 
 (2) ขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวด
ติดต่อกัน หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนีโ้ดย
มิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดําเนินการ 
 (3) นําเงนิกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
นั้น 
 (4) ไม่จัดการแกไ้ขหลักประกันเงินกู้ที่เกิด
บกพรอ่งให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (5) ค้างส่งเงนิงวดชําระหนี้ไม่วา่ต้นเงิน หรือ
ดอกเบี้ย เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือน หรือผิด
นัดการส่งเงนิงวดชําระหนี้ดงัว่านั้นถึงสามคราว
สําหรับเงินกูร้ายหนึง่ๆ 
 (6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตน
แก่สหกรณ์เมื่อสมัคร 
เข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะกอ่ความผูกพันใน
หนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กูห้รอืผู้ค้ำประกัน 
หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สนิต่อสหกรณ์อยู่
แล้ว 
 (7) จงใจฝ่าฝืนขอ้บังคบั หรือระเบียบ หรือมติ
ของสหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเปน็
ปฏิปักษ์ต่อการดําเนนิงาน ความมั่นคง และ
ความเจริญกา้วหน้าของสหกรณ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ            

       ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 15 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 15 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสามัญอาจ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปฏบิัติตามข้อบังคบัข้อ 8 
 (2) ขาดส่งเงนิค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดตดิต่อกัน 
หรือขาดส่งรวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ 
 (3) นําเงนิกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
 (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่เกิดบกพร่อง
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด 
 (5) ค้างส่งเงนิงวดชําระหนี้ไม่วา่ต้นเงิน หรือ
ดอกเบี้ย เป็นเวลาติดต่อกันสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชําระหนี้ดังวา่นัน้ถึงสามคราวสาํหรับ
เงินกู้รายหนึ่งๆ 
 (6) ไม่ให้ข้อความจริงเก่ียวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชกิ หรือเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้
ค้ำประกัน หรือเมื่อมีภาระผูกพันในหนี้สนิต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว 
 (7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคบั หรือระเบียบ หรือมติของ
สหกรณ์หรือมีพฤติการณ์ใดๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่า
ไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็นปฏปิักษ์ต่อการ
ดําเนินงาน ความมั่นคง และความเจริญ 
ก้าวหน้าของสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ        
         เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้สอบสวน
พิจารณา ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิก มีพฤติการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดงักล่าวขา้งต้นนี้ และไดล้งมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามแห่งจํานวนกรรมการดําเนนิการที่ประชุมแล้ว 
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนัน้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
          

 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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            เมื่อคณะกรรมการดําเนินการได้
สอบสวนพิจารณา ปรากฏข้อเท็จจริงว่าสมาชิก 
มีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น
นี้ และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สองในสามแห่งจาํนวนกรรมการ
ดําเนินการทีป่ระชุมแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิก
นั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
           สมาชิกผู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ
อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคําอุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวนั 
นับแต่วนัที่ทราบมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ คาํวินิจฉัยของทีป่ระชุมใหญ่ให้เป็น
ที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 17 สมาชิกที่ยา้ยหรือออกจากการเป็น
บุคลากร โดยไม่มีความผิด สมาชิกที่ยา้ยหรือ
ออกจากการเป็นบุคลากรตามขอ้บังคับข้อ 5 
(ก) (3) โดยไม่มีความผดิ ถ้ามิไดล้าออกจาก
สหกรณ์ด้วยก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และจะ
ของดชําระค่าหุ้นได้ก็ตอ่เมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่า
หุ้น โดยได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการ
ดําเนินการ และอาจกู้เงินได้ตามระเบียบของ
สหกรณ์ 
            ในกรณีที่สมาชิกออกจากการเป็น
บุคลากรดังกลา่วในวรรคแรกโดยได้รับบาํนาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการ หรือรับบําเหน็จรายเดือน ตาม
กฎหมายว่าด้วยบาํเหน็จลูกจ้าง และรับ

       สมาชิกผู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิอุทธรณ์
ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นคาํอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดําเนินการภายในสามสิบวนั นบัแต่
วันที่ทราบมติของคณะกรรมการดําเนินการ  
คําวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นทีสุ่ด 
      ให้นำความในสามวรรคก่อนมาใช้กับ
สมาชิกสมทบด้วย 
 
 
 
 
 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 17 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 17 สมาชิกที่ย้ายหรือออกจากการเป็น
บุคลากร โดยไม่มีความผิด สมาชิกที่ยา้ยหรือออก
จากการเป็นบุคลากรตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) 
โดยไม่มีความผิด ถ้ามไิด้ลาออกจากสหกรณ์ด้วยก็
ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่และจะของดชําระคา่หุ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น โดยได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการดําเนินการ และอาจกู้เงินได้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
            ในกรณีที่สมาชิกออกจากการเป็น
บุคลากรดังกลา่วในวรรคแรกโดยได้รับบาํนาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ 
ข้าราชการ หรือรับบําเหน็จรายเดือน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยบาํเหน็จลูกจา้ง และรบับาํนาญ หรือรับ
บําเหน็จรายเดือน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เมื่อยินยอมให้หักเงินบํานาญ หรือบําเหน็จราย
เดือนเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามที่กําหนดไว้ตาม
ข้อบังคับข้อ 23 ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัย
ที่เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลยัในกำกับ
ของรัฐบาล 
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บํานาญ หรือรับบําเหน็จรายเดือน ที่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เมื่อยินยอมให้หัก
เงินบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือนเป็นเงินค่า
หุ้นรายเดือน ตามที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับข้อ 
23 ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกทุก
ประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อ 18 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกผู้
ออกจากสหกรณ์ 
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ
ตามขอ้บังคับขอ้ 13 (1) (2) และ (3) นัน้ 
สหกรณ์จะจ่ายคืนคา่หุ้น เงินปนัผล เงนิเฉลี่ย
คืนค้างจา่ย และบรรดาเงินที่สมาชิกนัน้มีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชกิซึ่งออกเพราะ
เหตุอื่นพรอ้มด้วยเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายบรรดาทีส่มาชิกนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะคา่หุ้นนัน้ ผู้มี
สิทธิได้รบั หรือทายาทผู้สืบสันดาน ซึ่ง 
เป็นสมาชิกสามัญ หรือเป็นสมาชิกสมทบจะ
เรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที โดยไม่มีเงินปนัผล
หรือเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีที่ออกนั้น หรือจะ
เรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิน้ปทีางบญัชีที่ออก 
โดยได้รับเงนิปนัผล และเงนิเฉลี่ยคืน สําหรับปี
ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้
จัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปนีั้นแลว้ก็ได้สุดแต่จะ
เลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนัน้ 
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

        สมาชิกที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญ ถ้าออกจาก
การเป็นบุคคลากรหรือออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ตามวรรคแรกเมื่อยินยอมให้หักเงินค่าหุ้น
รายเดือนจากบัญชีเงินฝาก กใ็ห้มีสิทธิ์และหน้าที่
ในฐานะสมาชิกทุกประการ 
 
 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 18 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 18 การจ่ายคืนจํานวนเงินของสมาชิกผู้ออก
จากสหกรณ ์
ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะเหตุตาม
ข้อบังคับข้อ 13 (1) (2) และ (3) นั้น สหกรณ์จะ
จ่ายคืนค่าหุ้น เงินปนัผล เงินเฉลี่ยคืน 
ค้างจ่าย และบรรดาเงินทีส่มาชกินั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชกิซึ่งออกเพราะเหตุ
อ่ืนพร้อมด้วยเงินปันผล และเงนิเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
บรรดาที่สมาชิกนัน้มีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้น ผู้มีสทิธิได้รับ หรือ
ทายาทผู้สบืสนัดาน ซึ่งเปน็สมาชิกสามัญ หรือเป็น
สมาชิกสมทบจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทนัที โดย
ไม่มีเงินปนัผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสาํหรับปีที่ออกนั้น 
หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบญัชีที่
ออก โดยได้รับเงินปนัผล และเงนิเฉลี่ยคืน สาํหรับ
ปีที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรร
กําไรสุทธปิระจําปีนัน้แล้วกไ็ด้สดุแต่จะเลือก ส่วน
เงินรับฝาก และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายคืนให้
ตามระเบียบของสหกรณ ์
         ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคืน
เนื่องจากสมาชิกลาออกเกินร้อยละสบิแห่งทุนเรือน
หุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปนีั้น 
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจให้รอจ่ายคืนค่า
หุ้นของสมาชิกที่ลาออกต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทาง
บัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกทีล่าออกจากสหกรณ์

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
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           ถ้าในปีใดจํานวนค่าหุ้นที่ต้องจ่ายคนื
เนื่องจากสมาชิกลาออกเกินร้อยละสบิแห่งทุน
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวัน 
ต้นปนีั้น คณะกรรมการดําเนนิการมีอํานาจให้
รอจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่ลาออกต่อไปในปี
นั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกที่
ลาออกจากสหกรณ์เนื่องจากตนได้ย้าย หรือ
ออกจากการเป็นบุคลากรตามขอ้บังคับข้อ 5 
(ก) (3) โดยไม่มีความผดิ คณะกรรมการ
ดําเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพิเศษ 
            ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุตามข้อบังคับข้อ 13 (4) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงนิรับฝาก เงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืน กบัดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่
สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย 
           ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุตามข้อบังคับข้อ 13 (5) หรือ (6) 
นั้น สหกรณ์จะจา่ยค่าหุ้น เงนิปนัผล เงนิเฉลี่ย
คืนค้างจา่ย และบรรดาเงินที่สมาชิกนัน้มีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาสี่สบิห้าวันโดยไม่มี
เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนประจําปีที่ออกจาก
สหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีโดยขอรับเงินปนัผล และเงิน
เฉลี่ยคืนในปนีั้นภายหลังที่ทีป่ระชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปีก็ได้ ส่วนเงนิ
รับฝาก และดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
          กรณีสหกรณ์มีการดําเนินงานเป็นปกติ
ให้จายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้น ที่
ปรากฏในขอ้ 22 แตก่รณีที่สหกรณ์ขาดทุน
สะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอ
การจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พน้จากสมาชิก
ภาพในระหว่างปีจนกวา่จะปิดบญัชีและ
คํานวณมูลคา่หุ้นที่จะจ่ายคนืแก่สมาชิก การ

เนื่องจากตนได้ย้าย หรือออกจากการเป็นบุคลากร
ตามข้อบังคับข้อ 5 (ก) (3) โดยไม่มีความผิด 
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอ่นผันเปน็พิเศษ 
         ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุตามข้อบังคับข้อ 13 (4) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุ้น เงินรับฝาก เงินปนัผล และเงินเฉลี่ยคืน กับ
ดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชกินั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย          
          ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุตามข้อบังคับข้อ 13 (5) หรือ (6) นั้น สหกรณ์
จะจ่ายคา่หุ้น เงินปันผล เงินเฉลีย่คืนค้างจา่ย และ
บรรดาเงินทีส่มาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายใน
เวลาสี่สบิห้าวนัโดยไม่มีเงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืน
ประจําปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้
จ่ายค่าหุ้นภายหลังวนัสิ้นปีโดยขอรับเงินปันผล 
และเงินเฉลี่ยคืนในปนีั้นภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ได้
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปีก็ได้ ส่วนเงนิรับ
ฝาก และดอกเบี้ยนัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 
          กรณีสหกรณ์มีการดําเนินงานเปน็ปกติให้
จายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกตามมูลค่าหุ้น ที่ปรากฏใน
ข้อ 22 แต่กรณีที่สหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมี
แนวโน้มจะขาดทนุสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่า
หุ้นแก่สมาชิกที่พน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปี
จนกว่าจะปิดบัญชีและคํานวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่าย
คืนแก่สมาชิก การคํานวณมลูค่าหุ้นตามวรรคห้า 
ให้ใช้เกณฑ์คํานวณ ดังนี ้
 
มูลค่าต่อหุ้น

=
ทุนเรือนหุ้นทัง้หมด − (ขาดทุนสะสมคงเหลือ+ หนี้สินทัง้สิ้น)

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น
 

           ในการปรับลดมลูค่าตอ่หุ้นที่จะจ่ายคนืแก่
สมาชิก สหกรณ์ไม่ต้องทาํการปรับปรุงบัญชีใดๆ 
แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมลูคา่เงิน 
ค่าหุ้นจ่ายคนืต่อหุ้นที่จะจา่ยคืนสมาชิกไว้ และให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบการเงิน 
สําหรับส่วนต่างของมูลค่าหุ้นทีก่ําหนดในข้อบังคับ
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คํานวณมูลคา่หุ้นตามวรรคห้า ให้ใช้เกณฑ์
คํานวณ ดังนี ้
มูลค่าต่อหุ้น

=
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด − (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)

จำนวนหุ้นทั้งสิ้น
 

 
         ในการปรับลดมลูค่าต่อหุ้นที่จะจ่ายคืน
แก่สมาชิก สหกรณ์ไม่ตอ้งทาํการปรับปรุงบญัชี
ใดๆ แต่ต้องเปิดเผยการคํานวณมูลค่าเงิน 
ค่าหุ้นจ่ายคนืต่อหุ้นที่จะจา่ยคืนสมาชิกไว้ และ
ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความเห็นต่องบ
การเงิน สําหรับสว่นตา่งของมูลค่าหุ้นที่กําหนด
ในข้อบังคับขอ้ 22 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้น
และเงินค่าหุ้นจ่ายคนืแก่สมาชิกในกรณี
สหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไปลดยอดบัญชี
ขาดทุนสะสม 
        เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินคา่
หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีตอ่ๆไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลคา่เงิน ค่าหุ้นจ่ายคนืต่อหุ้นให้ เป็น
ปัจจุบนัทุกปีและมูลคา่หุ้นดังกลา่วจะต้องไม่สูง
กวา่มูลค่าหุ้น ที่กาํหนดไว้ในข้อ 22 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 19 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับ
ผิดต่อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจาํนวนเงิน
ดังกล่าวตามข้อบังคับข้อ 18 นัน้ สหกรณ์มี
อํานาจหักจํานวนเงนิซึ่งสมาชิกนั้นต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ออกก่อนความรับผิดเพื่อหนี้สินของ
สหกรณ์ 
 
 

ข้อ 22 ซึ่งอยู่ในบัญชีทุนเรือนหุ้นและเงินคา่หุ้นจา่ย
คืนแก่สมาชิกในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมให้นําไป
ลดยอดบัญชีขาดทนุสะสม 
          เมื่อสหกรณ์มีการคํานวณมูลค่าเงินคา่หุ้น
จ่ายคืนต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆไป สหกรณ์ต้อง
คํานวณมูลคา่เงิน คา่หุ้นจ่ายคนืต่อหุ้นให้ เป็น
ปัจจุบนัทุกปีและมูลคา่หุ้นดังกลา่วจะต้องไม่สูงกวา่
มูลค่าหุ้น ที่กําหนดไว้ในข้อ 22 จนกว่าสหกรณ์ไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม 
 

         ให้นำความในเจ็ดวรรคก่อนมาใช้บังคับ
กับสมาชิกสมทบด้วย 
 
 
 
 
 
 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 19 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 19 การหักจํานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ ในการจ่ายคนืจํานวนเงินดังกลา่วตาม
ข้อบังคับข้อ 18 นั้น สหกรณ์มีอํานาจหักจํานวน
เงินซึ่งสมาชิกนัน้ต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ความรับผิดเพื่อหนี้สนิของสหกรณ์ 
         ให้นำความในวรรคแรกมาใช้บังคับกบั
สมาชิกสมทบด้วย 
 
         ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 20 
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
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ข้อ 20 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับ
ผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียง ไม่เกิน
จํานวน เงินค่าหุ้นที่ยังใชไ้ม่ครบ 
มูลค่าหุ้นที่ตนถือ 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม ให้
คณะกรรมการดําเนินการประชมุกันตามคราว
ที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
คร้ังเป็นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการ หรือ
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ นดัเรียก
ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการได้และต้อง
แจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบล่วงหนา้ไมน่้อยกว่าเจ็ดวัน 
           ในการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ต้องมีกรรมการดําเนินการมา
ประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งแห่งจาํนวนกรรมการ
ดําเนินการทัง้หมด จึงจะเปน็องค์ประชุม 
          การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
นอกจากจะดําเนนิการตามวิธีทีก่ําหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว ผู้ทีท่ําหนา้ทีป่ระธานในที่ประชุม
จะกําหนดให้จัดการประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการ
ประชุมตามปกติ การประชุมที่กระทํา 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ร่วมประชุม
อย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ใน

ข้อ 20 ความรับผิดของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิด
เพื่อหนี้สินของสหกรณ์จํากัดเพียง ไม่เกินจํานวน 
เงินค่าหุ้นที่ยังใช้ไม่ครบมลูค่าหุ้นที่ตนถือ 

          ให้นำความในวรรคแรกมาใช้บังคับกบั
สมาชิกสมทบด้วย 
 

 
ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 47 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 47 การประชุมและองค์ประชุม ให้
คณะกรรมการดําเนินการประชมุกันตามคราวที่มี
กิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเป็น
อย่างน้อย ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ นัดเรียกประชุม
คณะกรรมการดําเนินการได้และต้องแจ้งให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวนั 
           ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
ต้องมีกรรมการดําเนินการมาประชุม ไมน่้อยกว่ากึ่ง
แห่งจํานวนกรรมการดําเนนิการทั้งหมด จึงจะเปน็
องค์ประชุม 
     การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
นอกจากจะดำเนินการตามวิธทีี่กำหนดไว้ใน
ข้อบังคับแล้ว เมื่อมีเหตุอันจำเป็นผู้ที่ทำหน้าที่
ประธานในทีป่ระชุมจะกำหนดให้จัดการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดในพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 ก็ได้ และให้มีผลเชน่เดียวกับการ
ประชุมตามปกต ิ
 
 
 

สหกรณ์ ว่าด้วยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับ
เก่ียวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชกำหนด ว่าด้วย
การประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 (ประกาศราช
กิจจานุเบกษา วันที่ 19 
เมษายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

ที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุม
ทั้งหมดต้องอยูใ่นราชอาณาจักรขณะที่มีการ
ประชุม 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มี
คุณวุฒิความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย ที่
เหมาะสมคนหนึ่ง หรือหลายคนให้เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี 
จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้มี
จำนวนสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้
ตรวจสอบกิจการจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกจิการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด   
          อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกจิการ โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มี
คุณสมบัติและเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่
ให้ความเห็นชอบก็ได ้
          ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้          
          ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งได้คราวละหนึ่งปทีางบญัชีของสหกรณ์ 
แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อย
หนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมคัรเข้ารับการ
เลือกตั้งใหม่ได้ 
         เมื่อครบกำหนดเวลาปฏบิัติหน้าที่แล้ว 
หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคน
ใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนา้ที่
ไปพลางก่อน 

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 58 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

  ข้อ 58 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี  
           จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง 
กรณีเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบคุคลภายนอกที่
เป็นบุคคลธรรมดา ให้มีจำนวนสามคน กรณี
เลือกตั้งจากบุคคลภายนอกที่เป็นนิติบุคคล ให้มี
จำนวนหนึ่งนิติบุคคล ทัง้นีผู้้ตรวจสอบกิจการ
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกจิการที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด          
           อนึ่ง สหกรณ์ฯ สามารถออกระเบียบว่า
ด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ได้ผู้มีคุณสมบัติ
และเหมาะสม มาเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ
ก็ได้  
           ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้          
           ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่ง
ได้คราวละสองปีนับจากวันที่มีมติเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกันโดยต้อง
พักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งใหม่ได ้
           เมื่อครบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
หากยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏบิตัิหน้าที่ไปพลาง
ก่อน 
 

 
 

 
เพื่อให้วาระการดำรง
ตำแหน่งสอดคล้องกับ
วาระของกรรมการ
ดำเนินการ  
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ข้อ 63  การทํางบแสดงฐานะการเงินเพื่อให้
ผู้สอบบัญชตีรวจสอบ การบัญชีและงบแสดง
ฐานะการเงินของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มี
การทําบัญชีตามแบบและรายการที่นาย
ทะเบียนสหกรณก์ําหนด ให้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี และเอกสาร
ประกอบการลงบัญชไีว้ที่สาํนักงานสหกรณ์ 
ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 
         เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชี
เก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่
เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแต่วนัที่มเีหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น 
      การลงรายการบญัชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีทีส่มบูรณโ์ดยครบถ้วน 
     ให้สหกรณ์จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
อย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสบิสองเดือน อันจัด
ว่าเป็นรอบปีทางบัญชีสหกรณ์ 
     งบแสดงฐานะการเงินนั้น ตอ้งมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์กับ
ทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบทีน่ายทะเบียน
สหกรณ์กําหนด 
     งบแสดงฐานะการเงินนั้นตอ้งทําให้แล้ว
เสร็จและให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนาํเสนอ
เพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน
หนึ่งร้อยหา้สิบวันนับแตว่ันสิน้ปทีางบญัช ี

ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 63 แห่ง
ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

ข้อ 63  การทํางบการเงินประจำปีเพื่อให้ผู้สอบ
บัญชีตรวจสอบ การบญัชีและงบการเงินประจำปี
ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตาม
แบบและรายการทีน่ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ให้ 
ถูกต้องตามความเป็นจริง และเก็บรักษาบัญชี และ
เอกสารประกอบการลงบัญชีไวท้ี่สํานักงานสหกรณ์ 
ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

         เมื่อมีเหตุต้องบันทึกรายการในบัญชี
เก่ียวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ ให้บันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตุอื่นที่ไม่
เก่ียวกับกระแสเงินสดให้บันทึกรายการในสมุด
บัญชีภายในสามวันนับแต่วนัที่มเีหตุอันจะต้อง
บันทึกรายการนั้น 
          การลงรายการบญัชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีทีส่มบูรณโ์ดยครบถ้วน 
     ให้สหกรณ์จัดทํางบการเงินประจำปีอยา่งน้อย
คร้ังหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อนัจัดว่าเปน็รอบปี
ทางบญัชีสหกรณ ์
          งบการเงินประจำปนีั้น ต้องมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์กับทั้ง
บัญชีกําไรขาดทนุตามแบบทีน่ายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด 
          งบการเงินประจำปนีั้นต้องทําให้แล้วเสร็จ
และให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนําเสนอเพื่อ
อนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายในหนึ่ง
ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนัสิน้ปีทางบัญชี 
 
 
 
ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 64 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
มาตรา 66  
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ข้อ 64 การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อที่
ประชุม ให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนนิงานของสหกรณ์เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบแสดงฐานะ 
การเงินและให้ส่งสำเนารายงานประจำปีกับงบ
แสดงฐานะการเงินไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วนัที่มีการประชุม 
          ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนนิงานของสหกรณ์และงบ
แสดงฐานะการเงินพร้อมทั้งข้อบังคับและ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ทีส่ำนักงานสหกรณ์ 
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เลขทะเบียน
ข้อบังคับที่ อ.025336 เสียทั้งหมด และใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 64 การเสนองบการเงินประจำปีต่อทีป่ระชุม
ใหญ่ ให้สหกรณ์จัดทำรายงานประจำปีแสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ในคราวที่เสนองบ การเงินประจำปีและให้ส่ง
สำเนารายงานประจำปีกับงบการเงินประจำปไีปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่มี
การประชุม 
          ให้สหกรณ์เก็บรักษารายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนนิงานของสหกรณ์และงบการเงิน
ประจำปีพร้อมทั้งข้อบังคบัและกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ไว้ที่สำนักงานสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกขอ
ตรวจดูได ้

 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 
มาตรา67 

 
 สมาชิกเสนอให้แก้ไข เกณฑ์คำนวณมูลค่าหุ้น ที่กำหนดว่า   

         มูลค่าต่อหุ้น = ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด – (ขาดทุนสะสมคงเหลือ + หนี้สินทั้งสิ้น)  
                      จำนวนหุ้นทั้งสิ้น  
เสนอให้ตัด “หนี้สิ้นทั้งสิ้น” ออก ทั้งนี้ ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์พ้ืนที ่2 ไดใ้ห้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็น
เกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด ดังนั้นจึงยังไม่สามารถแก้ไขได้ แต่กรมฯ จะพิจารณาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
  มติที่ประชุม  ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับข้อที ่5,6,7,8 ข้อ 11,12,13,14,15 ข้อ 17,18,19,20 ข้อ 47 ข้อ 58 และข้อ 63,64 

วาระที่   13  พิจารณาแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ว่าด้วย “การสรร
หาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 58 วรรค 2 “สหกรณ์
สามารถออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่” นั้น 
  คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขระเบียบว่าด้วยการสรรหาผู้
ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564รายละเอียดตามหนังสือหน้า 208  ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ เหตุผล 
ข้อ 6 ให้ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้นชุด
หนึ่งจำนวนอย่างน้อย 5 คน 
อย่างมาก 7 คน ในจำนวนนี้ให้
เป็นประธานคณะกรรมการสรร
หา 1 คน และเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาร 1 คน 

ข้อ 6 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาชุดหนึ่งจำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการ
ดำเนินการ 3 คน และสมาชิก 4 คน ในจำนวนนี้
ให้เป็นประธานกรรมการสรรหา 1 คน 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 1 คน กรรมการ
ชุดนี้มีหน้าที่ดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จก่อน
วันสิ้นปีทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 วัน และมี
อำนาจแต่งตั้งอนุกรรมการสรรหาได้ตามความ
เหมาะสม 

ให้สอดคล้องกับระเบียบ
ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ว่า
ด้วย “การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 
 
 

วาระท่ี   14  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
  เพื่อให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก
ได้ว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ การดำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ นายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้ตรวจสอบ
การดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ และกำหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยนขนาดใหญ่ตรวจสอบการบริหารเฉพาะด้านเพ่ิมเติมอีก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ ด้าน
การลงทุน ด้านการบริหารสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ 
สำหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่นั้น  
  อาศ ัยอำนาจหน ้าท ี ่ ของท ี ่ประช ุมใหญ ่  ตามความในข ้อบ ังค ับสหกรณ ์ออมทร ัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ข้อ 42 (6) พิจารณากำหนดบำเหน็จและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบ
กิจการตามที่เห็นสมควร ปัจจุบัน สหกรณ์ฯ จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ในอัตรา 7,000 บาท/คน/เดือน  
ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายมาตั้งแต่ปี 2555 แต่เนื่องจากนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการมากขึ้น คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 14 
มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการเป็น 
10,000 บาท/คน/เดือน  รายละเอียดในหนังสือหน้า 210 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ปรับอัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการเป็น 10,000 บาท/คน/เดือน 
 

วาระท่ี   15  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 สมาชิกมีข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา พอสรุปเป็นสังเขป ได้ดังนี้ 
 15.1 สมาชิกท่ีเกษียณอายุแล้ว ขอให้พิจารณายืดอายุการชำระหนี้ถึงอายุ 80 ปี 
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 15.2 ขอให้ศึกษาข้อบังคับข้อ 23 การถือหุ้น สมาชิกเท่านั้นจึงจะถือหุ้นในสหกรณ์ได้ ซึ่งข้อบังคับ
เขียนไว้ชัดเจนมาก 
 15.3 ขอให้ขยายวงเงินกู้ เป็น 2 ล้านบาท เนื่องจากสมาชิกมีความเดือดร้อน 
 15.4 ขอให้สมาชิกเกษียณสามารถถอนหุ้นได้บางส่วน 
 15.5 โครงสร้างบริหารที่กำหนดให้ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ดูแลทั้งฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงินและ
การลงทุน ฝ่ายทะเบียนสมาชิก ดูแล้วไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมตามหลักของ Internal Control 
 15.5 นโยบายการลงทุน รวมทั้งการกระจายอำนาจบอร์ดเล็ก บอร์ดใหญ่ นโยบายจัดสรรกำไร โบนัส
เจ้าหน้าทีใ่ห้เป็น 4 เท่าของเงินเดือน การจัดสรรเข้าทุนสำรอง ควรไม่น้อยกว่า 25%  และรายงานการประชุมควร
ให้สมาชิกได้มีโอกาสอ่านก่อนซึ่งอาจขึ้นเว็ปไซต์ของสหกรณ์ 
 
 

เลิกประชุมเวลา  13.30 น. 
 
 

                 ประธานในที่ประชุม 
              (ดร.ดำรงค์  ศรีพระราม) 
                 ประธานกรรมการ 
 
               (ผศ.ดร.ทวีวัฒน์ ทัศนวัฒน์)     
                 กรรมการและเลขานุการ    
 
             (ผศ.วิมล  รอดเพ็ชร) 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 (นางเพียงพร สนธิสุทธ์) 
 ผู้จดรายงานการประชุม 

 


