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อุดมการณ์สหกรณ์
“แนวความคิดที่เชื่อว่าวิธีการสหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของมวลสมาชิก ให้มีการด�ำรงชีวิตอย่างอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข โดยการช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

หลักการสหกรณ์
“องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (The International Cooperative
Alliance) ใช้ชอื่ ย่อว่า ICA ได้กำ� หนดหลักการสหกรณ์เป็นแนวทางให้สหกรณ์ทกุ ประเภท
ทั่วโลกถือใช้โดยทั่วกัน
		 หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
				
(Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
				
(Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
				
(Member Economic Participation)
		 หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
				
(Autonomy and Independence)
		 หลักการที่ 5 การให้การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ
				
(Education Training and Information)
		 หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
				
(Cooperation among Cooperatives)
		 หลักการที่ 7 เอื้ออาทรต่อชุมชน
				
(Concern for Community)

วิธีการสหกรณ์
“วิธีด�ำเนินงานโดยยึดหลักประชาธิปไตย มีอิสระในการตัดสินใจตามหลักการ
สหกรณ์”
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด

Songkhla Teacher’s Savings and Credit Co-operative Ltd.
424 ถนนลพบุรีราเมศวร์ หมู่ที่ 6 ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7458-2881-4 โทรสาร 0-7458-2885 www.skcoper.com

ที่ สอ.คสข.ว.49
31 มกราคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
เรี ยน ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.รายงานกิจการประจาปี 2562
2.รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561

จานวน 1 เล่ม
จานวน 1 เล่ม

ด้วยสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด ได้ก าหนดประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2562 ในวันเสาร์
ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องตะกัว่ ป่ า โรงแรมหรรษาเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดทราบ และเข้าประชุ มตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่ าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
ทั้งนี้ขอให้นาเอกสารรายงานกิจการประจาปี 2562 ไปในวันประชุมด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2562
วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ ห้ องตะกัว่ ป่ า โรงแรมหรรษาเจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่ องการรับรองรายงานการประชุม (เอกสารมาพร้อมรายงานกิจการประจาปี 2562)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49
3.2 เรื่ องรายงานสมาชิกสหกรณ์
3.3 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
3.4 เรื่ องการดาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
3.5 เรื่ องรายงานความเคลื่อนไหวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด
3.6 เรื่ องรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2562
3.7 เรื่ องรายงานผลการดาเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
3.7.1 เรื่ องค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 9
3.7.2 เรื่ องการปิ ดงาน นางสายสมร ณ พัทลุง
3.7.3 เรื่ องการฟ้องคดีอดีตผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ที่ทาให้สหกรณ์เกิดความเสี ยหาย
3.7.4 เรื่ องการสื บสวนข้อเท็จจริ งกรณี การนาเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 เรื่ องงบการเงินประจาปี 2562
4.2 เรื่ องการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562
4.3 เรื่ องการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
4.4 เรื่ องการกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะของกรรมการดาเนินการ
4.5 เรื่ องแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563
4.6 เรื่ องการกาหนดวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกัน
4.7 เรื่ องการพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2563
4.8 เรื่ องประกาศฯ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ตามบัญชีคา้ งจ่ายเป็ นเวลาห้าปี
เข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
4.9 เรื่ องประกาศฯ การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิ บปี เข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
4.10 เรื่ องการตัดจาหน่ายหนี้สูญ
4.11 เรื่ องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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สารประธานกรรมการ
เรียน ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด ที่เคารพรักทุกท่ าน
ต้อ งขอบคุ ณผู ้แ ทนสมาชิ กทุ กคนที่ ได้ ไ ว้วางใจ มอบโอกาสให้ ก ระผม มาท าหน้ าที่ แทนท่ า นในต าแหน่ ง
ประธานกรรมการ ซึ่งกระผมตั้งใจขออาสามาตามกติกา
ในเรื่ องรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการบริ หารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ชุดที่ 49 ซึ่ งรายละเอียดจะปรากฏอยูใ่ นรายงานกิ จการประจาปี 2562 เรี ยบร้อยแล้ว เชื่ อว่าท่านคงได้ศึกษาทาความเข้าใจมาแล้ว
พอสมควร เพราะท่านคือบุคคลอันทรงเกียรติที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้วจากสมาชิก
ในท่ ามกลางความหลากหลาย แห่ งความรู ้ ความคิด ทัศนคติ และที่ มาของคณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งย่อมมีความ
แตกต่างกันเป็ นธรรมดา แต่เราไม่มีความแตกแยก ที่ สุดก็สามารถหลอมรวมลงสาเภาลาเดี ยวกัน โดยมีเป้ าหมายในการทางาน
อันเดี ยวกัน มุ่งมัน่ ในการบริ หารงานให้บรรลุเป้ าหมายภายใต้อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และกฎหมายที่ กาหนดของสหกรณ์
หนึ่ งปี ของคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 49 ได้ร่วมกันบริ หารงาน อันยังผลปรากฏตามรายงานกิจการประจาปี 2562
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด คิดว่าพอที่จะสร้างความพึงพอใจให้กบั สมาชิกได้ในระดับหนึ่ ง และยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนา
ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
กระผมในฐานะประธานกรรมการ ขอยืนยันในความตั้งใจแทนคณะกรรมการดาเนิ นการที่อาสามาทาหน้าที่แทนท่าน
ว่าจะยืนหยัดอยูบ่ นความดีที่ควรกระทา โดยอาศัยความจริ งเป็ นเครื่ องมือในการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิ กสหกรณ์ และให้
การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในยามเดือดร้อนจาเป็ น เชื่อในคาโบราณที่วา่ “ความดี ชนะทุกสิ่ ง ความจริง ชนะทุกอย่ าง” กระผม
เคยพูดไว้ในหลายที่วา่ “คนทีพ่ อมีเงินก็ให้ เอามาฝาก คนทีเ่ ดือดร้ อนลาบากก็ให้ มากู้” แต่ทุกผูต้ อ้ งมีวนิ ยั ทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เป็ นสถาบันการเงิ นแห่ งเดี ยวสาหรับสมาชิ กที่ ให้ผลประโยชน์มากกว่าที่ อื่นใด
ทั้งการฝากเงินและการกูเ้ งิน รวมถึงการให้สวัสดิ การต่าง ๆ ขอท่านลองหลับตาแล้วคิดดูแล้วจะรู ้วา่ “สหกรณ์ คื อที่พึ่งอันมั่นคง
เป็ นทีร่ วมแห่ งความรัก สามัคคี สอนให้ รู้ จกั อดออม ช่ วยเหลือตนเอง และหวังดี มุ่งช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน”
ในเรื่ องของการบริ การ คณะกรรมการด าเนิ นการ ได้เอาใจใส่ ร่ วมหารื อกับผูบ้ ริ หารฝ่ ายจัดการ ให้ตระหนักถึ ง
ความสาคัญของผูม้ ารับบริ การอยูเ่ สมอ อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าเรื่ องที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขอาจมีบา้ งตามเหตุ ขอให้ท่านทั้งหลายได้
ช่ วยกันชี้ แนะ จะโดยพู ดคุ ยกันตรง ๆ หรื อส่ งเป็ นเอกสารบอกกล่ าวก็ ได้ ทั้งนี้ รวมถึ งงานพัฒนาการปรั บปรุ งภู มิ ทัศน์
สภาพแวดล้อม อันจะเพิ่มความสง่างามให้กบั สถานที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ของเราด้วย
ในโอกาสอันเป็ นมงคลนี้ กระผมในนามของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ขอขอบคุณ
ทุกคน ทุกฝ่ ายที่ มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่ วมคิด ร่ วมทา และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อความมัน่ คง เจริ ญก้าวหน้าของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด และขออานาจสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ที่ ท่านเคารพนับถื อ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่าน สุ ขกาย สบายใจ
มีเงิน มีทอง มีครอบครัว ญาติพี่นอ้ งที่สมบูรณ์ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป
ด้วยความเคารพ
(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
(เอกสารมาพร้อมรายงานกิจการประจ�ำปี 2562)

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

3.1 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ได้เริ่ มปฏิ บตั ิหน้าที่
ตั้งแต่วนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประธานกรรมการและกรรมการดาเนินการ ประกอบด้วย
1.นายมานพ
ทองแดง
ประธานกรรมการ
2.นายวินิจ
ซุน้ สุ วรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3.นายวินยั
กาญจนันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4.นายพิพตั น์
เสนาพิทกั ษ์กุล
กรรมการและเหรัญญิก
5.นายทนงพร
ช่อวิเชียร
กรรมการและเลขานุการ
6.นายร่ มเพชร
นิลล้วน
กรรมการ
7.นายสมเพียร
ดวงสุ วรรณ
กรรมการ
8.นายชาตรี
หอมจันทร์
กรรมการ
9.นายพิธน
สิ ทธิพนั ธ์
กรรมการ
10.นายนิคม
แก้วมณี
กรรมการ
11.นายสมพงษ์
ช่วยเนียม
กรรมการ
12.นายพุฒิพงศ์
แก้วหวังสกูล
กรรมการ
13.นายธรรมนูญ
ไหวพริ บ
กรรมการ
14.นายสุ ภาพ
ทองน้อย
กรรมการ
15.ผศ.เรวัตร
เจยาคม
กรรมการ
โดยมีนายจาเริ ญ แพละออง เป็ นผูจ้ ดั การ
ตลอดระยะเวลา 10 เดื อนเศษ (ตั้งแต่ ว นั ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 49 ได้บริ หารกิจการสหกรณ์ฯ โดยได้รับความร่ วมมืออย่างดีเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่ ทาให้เกิดความ
เจริ ญก้าวหน้าแก่สหกรณ์ ฯ และบรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ซึ่ งนามาสู่
ผลประโยชน์ของมวลสมาชิ กในหลาย ๆ เรื่ อง แต่ขอนาผลงานที่สาคัญ ๆ มารายงานต่อที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
1.การดูแลและพัฒนาอาคารสานักงานสหกรณ์ฯ และบริเวณโดยรอบ
ได้มีการปรับปรุ งภูมิทศั น์โดยรอบสานักงานสหกรณ์ฯ ให้ดูสวยงาม ร่ มรื่ นตลอดทั้งปี และกาลัง
ดาเนินการขยายถนนทางเข้าสานักงานสหกรณ์ฯ จากถนนลพบุรีราเมศวร์ ให้กว้างขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุ งภูมิทศั น์
ด้านหน้าสหกรณ์ฯ บริ เวณไหล่ทางและคู ระบายน้ าของถนนลพบุรีราเมศวร์ ซึ่ งได้ประสานงานกับผูอ้ านวยการ
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 (นายวิชยั รัฐ แก้วโชติ) เรี ยบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ความเป็ นสง่าราศีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
ส่ วนภายในอาคารส านักงานสหกรณ์ ฯ ได้ขยายพื้นที่ ของฝ่ ายสิ นเชื่ อให้กว้างขึ้ น และยังได้
ปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณหน้าเคาน์เตอร์ให้สวยงามและกว้างขวางขึ้นด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการให้บริ การแก่สมาชิก
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2.การให้ ความสาคัญกับสมาชิก
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดที่ 49 และเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความสาคัญกับสมาชิ กโดยคิดอยู่เสมอว่า
“สมาชิกทุกคนเป็ นเจ้ าของสหกรณ์ฯ” จึงได้ดาเนินการดังนี้
2.1 การให้ บริการสมาชิ ก
นับตั้งแต่ ปี 2561 จนสิ้ นสุ ดปี 2562 เจ้าหน้าที่ ได้ให้ การบริ การแก่ สมาชิ กทุ กคนและ
ทุกสถานภาพด้วยจิตบริ การ โดยในแต่ละวันจะมีกรรมการดาเนินการมาดูแล และคอยให้คาแนะนา ทั้งนี้ เพื่อให้
การบริ การสมาชิ กในเรื่ องต่าง ๆ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ ว แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ
กรณี สมาชิ กมาใช้บริ การไม่ว่าเรื่ องใด ๆ แล้วมีปัญหาไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขของข้อบังคับ
และระเบี ยบของสหกรณ์ ฯ เช่ น การยื่นขอกู้เงิ น การขอรั บสวัสดิ การ การขอรั บผลประโยชน์กรณี สมาชิ ก
ถึงแก่กรรม เป็ นต้น เจ้าหน้าที่ตอ้ งเสนอให้คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นใจ ซึ่ งในการพิจารณา
และตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาโดยอาศัยทั้งหลักนิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
คุ ณธรรม เพื่ อช่ วยเหลื อสมาชิ กที่ เดื อดร้ อน หรื อธารงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่ สมาชิ กควรจะได้รับ แต่ยงั คงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ประโยชน์ของสหกรณ์ฯ และประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็ นสาคัญ
และในปี 2563 ทุกวันเสาร์ ที่สามของเดือน สหกรณ์ฯ จะเปิ ดทาการเป็ นวันปกติ โดยเปิ ด
ทาการตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.30 น.
2.2 การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งสหกรณ์ ฯ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สงขลา จ ากัด จัด ตั้ ง ขึ้ นโดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ “เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคมของบรรดาสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ โดยวิธีช่วยตนเองและช่ วยเหลื อซึ่ งกัน
และกันตามหลักการสหกรณ์ฯ” รวมทั้ง
- ส่ งเสริ มให้สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ออมทรั พย์ โดยช่ วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ ง
รายได้ของตนไว้ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
- ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ
- ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
ที่ ผ่านมาสหกรณ์ ฯ ได้ก าหนดระเบี ยบต่ าง ๆ เพื่ อเป็ นแนวทางที่ จะน าไปสู่ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว สาหรับในปี 2562 คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่า การให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก สมาชิ ก
สมทบ เป็ นเรื่ องสาคัญ เนื่ องจากเป็ นการบรรเทาเหตุจาเป็ นหรื อเป็ นประโยชน์เกื้ อกูลฐานะของสมาชิ กจึงได้
กาหนดระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สมาชิ กสมทบ พ.ศ.2562 โดยข้อกาหนดของระเบียบดังกล่าวได้
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกเป็ นอันมาก โดยเฉพาะการนาเจตนารมณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ที่วา่ “สหกรณ์ฯ
ต้องมีบทบาทหน้าที่เข้ามาช่ วยแก้ไขปั ญหาหนี้ สินสมาชิ กสหกรณ์ ฯ โดยปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่สมาชิ ก เช่ น
การขยายเวลาการชาระหนี้ โดยรวมหนี้ ทุกสัญญาเหลื อสัญญาเดี ยวและกาหนดงวดชาระหนี้ ใหม่ หรื อพักชาระ
หนี้ เงิ นต้นทุ กสัญญา หรื อให้กู้เพิ่มเพื่อช าระหนี้ บตั รเครดิตหรื อชาระหนี้ บุ คคลภายนอก ปรับโครงสร้ างหนี้
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ให้แก่ สมาชิ กที่ มี รายได้แต่ ไม่ เพี ยงพอช าระหนี้ โดยปรั บงวดช าระหนี้ ให้สอดคล้องกับรายได้ของสมาชิ ก”
มากาหนดไว้ในระเบียบ ทาให้สหกรณ์ฯ สามารถดาเนิ นการโครงการ “ให้เงิ นกูเ้ พื่อรวมหนี้ เงินกูข้ องสหกรณ์ ฯ
หรื อสถาบันการเงินอื่นที่วงเงินกูเ้ กินจากวงเงินกูส้ ามัญหรื อเงินกูพ้ ิเศษ” ซึ่ งนาร่ องด้วยสมาชิ กที่เป็ นข้าราชการ
ประจาและข้าราชการบานาญก่ อน โดยมี สมาชิ กแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมโครงการจานวน 115 ราย วงเงิ น
ทั้งหมดประมาณ 450 ล้านเศษ (รวมหนี้ ของสหกรณ์ ฯ ด้วย) และในคราวประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ประชุ มได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการคัดกรองสมาชิ กที่แจ้งความจานงเข้าร่ วม
โครงการฯ เพื่ อที่จะได้ค ดั กรองสมาชิ กที่ แจ้งความจานงเข้าร่ วมโครงการ และแนะนาการจัดท าค าขอกู้เงิ น
(กูพ้ ิเศษหรื อสามัญ) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิ กที่ผา่ นการคัดกรองจะได้ยื่นคาขอกูเ้ งิน
ต่อสหกรณ์ฯ ต่อไป ซึ่ งขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ
3.การรักษาผลประโยชน์ ของสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ด ที่ 49 ได้ บ ริ หารกิ จการสหกรณ์ ฯ ด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์สุ จริ ต
ยึดผลประโยชน์ของสหกรณ์ฯ และมวลสมาชิกเป็ นสาคัญ ดังเช่น
3.1 การใช้ งบประมาณในปี 2562 ทีไ่ ด้ รับอนุมัติจากทีป่ ระชุ มใหญ่
จากการที่ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายแผนงานจัดการ
ประจาปี 2562 โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
14,006,520.00 บาท
2.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
13,504,455.00 บาท
3.หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
2,057,260.00 บาท
4.หมวดค่าสาธารณู ปโภค
1,200,000.00 บาท
5.หมวดรายจ่ายอื่น
3,825,220.00 บาท
รวมแผนงานจัดการ
34,593,455.00 บาท
คณะกรรมการดาเนิ นการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกันในการจ่ายงบประมาณโดยคานึ งถึ ง
ประโยชน์สูงสุ ดที่จะได้รับ การประหยัด และความซื่อสัตย์สุจริ ต ทาให้เมื่อสิ้ นปี 2562 มีงบประมาณคงเหลือตาม
หมวดต่าง ๆ ดังนี้
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
งบประมาณคงเหลือ 790,668.09 บาท
2.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณคงเหลือ 3,702,319.07 บาท
3.หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ 106,879.00 บาท
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณคงเหลือ 132,450.81 บาท
5.หมวดรายจ่ายอื่น
งบประมาณคงเหลือ 643,979.38 บาท
รวม งบประมาณคงเหลือ 5,376,296.35 บาท
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3.2 การจัดจ้ างเจ้ าหน้ าทีใ่ หม่
ปี 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุ รการได้เกษียณอายุจานวน 1 คน และได้ขอเกษียณอายุก่อนกาหนด
จานวน 2 คน คือเจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าฝ่ ายนิติการ คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่าการบริ การ
เกี่ยวกับการเงินต่อสมาชิ กเป็ นเรื่ องสาคัญจึงได้อนุ มตั ิรับเจ้าหน้าที่การเงินใหม่ 1 คน ส่ วนงานฝ่ ายธุ รการเห็นว่า
สามารถที่จะเกลี่ยงานทดแทนกันได้จึงไม่เปิ ดรับคนใหม่ ส่ วนงานฝ่ ายนิติการได้พิจารณาเห็นว่าเจ้าหน้าที่นิติกร
ที่มีอยูส่ ามารถที่จะทางานในภาระงานที่มีอยูไ่ ด้ จึงไม่เปิ ดรับหัวหน้าฝ่ ายนิติการคนใหม่
จากการบริ หารกิ จการสหกรณ์ ฯ อย่ างใกล้ชิ ด และติ ดตาม ควบคุ ม ก ากับ รวมทั้งให้
คาปรึ กษาแก่เจ้าหน้าที่มาโดยตลอด ทาให้งานต่างๆ บรรลุเป้ าหมายไปด้วยดี ทาให้สหกรณ์ฯ ลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่ใหม่ปีละประมาณหลายแสนบาท
3.3 การขอเงินประกันคืนจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา
กรณี การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ได้ให้สหกรณ์ฯ วางเงินเป็ นค่าประกันความเสี่ ยง
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี ตั้งแต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2541 คณะกรรมการ
ดาเนิ นการ เห็ นว่าสัญญาดังกล่าวไม่เป็ นธรรมกับสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ได้วางเงินประกันมาเป็ นเวลา 20 ปี
กว่าแล้ว จึงได้มีหนังสื อ ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 ลงนามโดยท่านมานพ ทองแดง ประธานกรรมการ ถึงผูจ้ ดั การ
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา เพื่อขอคืนเงินประกันดังกล่าว และต่อมาการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคฯ ได้อนุมตั ิ
คืนเงิ นประกัน จากนั้นท่านมานพฯ ได้ไปรั บเงิ นประกัน จานวน 3,536,944.92 บาท คื นมาแล้วเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2562
3.4 การติดตามเงินฝากจากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ผลสื บเนื่ องจากคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุดประจาปี 2561 ได้ติดตามกรณี สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ ยนฯ ไม่ชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ได้สานต่อโดยการทวงถามและ
เร่ งรัดการชาระหนี้ ทาให้ในปี 2562 สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนฯ ได้ชาระหนี้ รวมเป็ นเงิ นประมาณ 9 ล้านบาทเศษ
โดยล่าสุ ดจ่ายเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็ นเงิน 5 ล้านบาทเศษ
และจากการที่สหกรณ์ฯ นาเงินไปฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 3 ครั้ง
เป็ นเงิน 450 ล้านบาท โดยสหกรณ์ฯ ได้ถอนคืนกลับมาในปี 2554 – 2555 จานวน 130 ล้านบาท เหลือเงินต้น 320
ล้านบาท และในการน าเงิ นไปฝากทั้ง 3 ครั้ ง สหกรณ์ ฯ ได้ผลประโยชน์ คื อ ดอกเบี้ ยรวมทั้งหมด เป็ นเงิ น
89,334,823.26 บาท ซึ่ งปั จจุ บ ันสหกรณ์ ฯ มี เงิ นฝากกับ สหกรณ์ เครดิ ตยู เนี่ ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน
287,603,750.18 บาท และหากนาดอกเบี้ยที่ได้รับมาหักจากยอดเงิ นดังกล่าว สหกรณ์ฯ ยังขาดประโยชน์อยู่อีก
เป็ นเงิน 198,268,926.92 บาท
4.การปฏิบัติตามกฎหมาย
ตามที่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดยมี ผล
บังคับใช้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 และพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ปรับปรุ งแก้ไขเพิ่มเติมนัยสาคัญหลาย
มาตรา คณะกรรมการดาเนิ นการได้เห็ นความสาคัญดังกล่าวจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่ างข้อบังคับฉบับ
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ใหม่ และคณะอนุ กรรมการฯ ได้ประชุ มพิจารณายกร่ างข้อบังคับเป็ นเวลา 2 วัน ซึ่ งทั้ง 2 วันดังกล่าว สหกรณ์
จังหวัดสงขลาได้ให้ความอนุ เคราะห์ให้เจ้าหน้าที่สานักงานสหกรณ์จงั หวัดสงขลา ประกอบด้วย นายกุหลาบ
สภาพันธ์ ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ ม 1 นายศิวกร ศรี ภกั ดี ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ ม 4 และนางวาสนา รักแก้ว
นักวิชาการ กลุ่มส่ งเสริ ม 1 เข้าร่ วมประชุ มเพื่อให้คาปรึ กษาและแนะนาด้วย การยกร่ างข้อบังคับสหกรณ์ ออม
ทรั พย์ครู สงขลา จากัด ฉบับใหม่ ที่ เสนอให้ที่ ประชุ มใหญ่พิ จารณาเห็ นชอบ จึ งเป็ นไปตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมายและเจตนารมณ์ของนายทะเบียนสหกรณ์ทุกประการ
5.การให้ สวัสดิการแก่สมาชิก
จากการที่ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2562 ได้อนุ มตั ิงบประมาณทุนสวัสดิการไว้เป็ นจานวน
22,000,000 บาท โดยในปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ได้ตระหนักในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก โดยตรวจสอบและพิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการในเรื่ องต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกอย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบ สาหรับการจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกในรอบปี บัญชี 2562 มีดงั นี้
รายการจ่ ายทุนสวัสดิการ
เงินขวัญถุงบุตรสมาชิก
เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
เงินช่วยเหลือสมาชิ กทุพพลภาพ
เงินช่วยเหลือสมาชิ กถึงแก่กรรม
เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม
เงินช่วยเหลือสมาชิ กออกจากงาน
เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส
รวมจ่ าย
เงินคงเหลือ

จานวน/ราย
195
297
1,051
5
57
483
489
1,006

จานวนเงิน/บาท
195,000.00
1,485,000.00
1,842,000.00
190,000.00
9,220,000.00
2,415,000.00
5,000,000.00
1,591,000.00
21,938,000.00
62,140.69

หมายเหตุ
- เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการได้คดั เลือกผูไ้ ด้รับทุนตามระดับ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่กาหนดด้วยความโปร่ งใสเป็ นธรรม และได้จดั พิธีมอบทุนเพื่อเป็ นการให้เกียรติแก่ผรู ้ ับทุน
- ปี 2563 ได้ จ ัดสรรก าไรสุ ทธิ เ ป็ นทุ นสวัส ดิ ก ารไว้เป็ น จ านวน 23,000,000.00 บาท
เพื่อให้บริ การสมาชิกอย่างทัว่ ถึง
6.การดาเนินการกิจกรรมต่ าง ๆ
คณะกรรมการดาเนิ นการได้เห็นความสาคัญของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด และหลักการของสหกรณ์ จึงได้ดาเนิ นงานต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ฯ
และหลักการสหกรณ์ ดังนี้
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6.1 จัดกิ จกรรมเยี่ยมสถานสงเคราะห์บา้ นสงขลา เยี่ยมศูนย์พฒั นาการจัดการสังคมผูส้ ู งอายุ
เยีย่ มผูป้ ่ วยติดเตียง และถวายเทียนพรรษา ภายใต้โครงการ “ตอบแทนสังคม”
6.2 จัดประชุ มสมาชิกที่เกษียณอายุ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา
เจบี อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ “สร้างขวัญกาลังใจให้สมาชิกเกษียณอายุงาน”
6.3 นาหัวหน้าหน่วยสหกรณ์และเจ้าหน้าที่หน่วยสหกรณ์ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี จากัด และสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กาญจนบุ รี จากัด ระหว่างวันที่ 1-4 สิ งหาคม 2562 ภายใต้โครงการ
“พัฒนาศักยภาพหน่วยสหกรณ์”
6.4 พบสมาชิกเครื อข่ายต่าง ๆ ตามโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก
6.5 จัดทาช่ องทางประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ ฯ ให้สมาชิ กได้รับทราบอย่างรวดเร็ ว
และทัว่ ถึง ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์@ เฟสบุค๊
6.6 จัดปฐมนิเทศผูส้ มัครสมาชิกใหม่
6.7 ให้การต้อนรับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์อื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงาน
7.การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะที่ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561
จากการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีผูแ้ ทนสมาชิ กจานวน
หนึ่งได้มีขอ้ เสนอแนะให้คณะกรรมการดาเนินการไปดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ และคณะกรรมการดาเนินการได้
พิจารณาข้อเสนอแนะ สรุ ปได้ดงั นี้
7.1 เรื่ องการหาเสี ยงของผู้สมัครกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการด าเนิ นการเห็ นว่าผู แ้ ทนสมาชิ กเป็ นผูม้ ี สิ ทธิ ในการลงคะแนนเลื อกตั้ง
เป็ นวิธีที่ผสู ้ มัครเข้ารับการเลือกตั้งต้องไปพบปะเพื่อขอการสนับสนุน ดังนั้น การดาเนินการดังกล่าวเป็ นไปตาม
วิธีการของผูส้ มัครเข้ารับการเลือกตั้ง ผูแ้ ทนสมาชิกแต่ละคนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาถึงความเหมาะสมและนาไปสู่ การ
ตัดสิ นใจที่จะลงคะแนนเลือกตั้ง
7.2 เรื่ องการตั้งหน่ วยย่ อยของสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณาแล้วว่าการจัดตั้งหน่วยย่อยยังคงมีขอ้ ปลีกย่อยหลาย
เรื่ อง ไม่ว่าจะเป็ นสถานที่ทางาน คนทางาน รายละเอียดของงาน และจานวนเงินที่จะให้บริ การ จึงเห็นว่าขณะนี้
ยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งหน่วยย่อย แต่ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในการเดินทางของสมาชิกในการมาขอรับบริ การ
จากสหกรณ์ ฯ เช่ น การให้ ส่ งค าขอเงิ นกู้ทางไปรษณี ย ์ การบริ การเงิ นกู้ฉุ กเฉิ นผ่ านระบบ ATM ของ
ธนาคารกรุ งไทย และการกาหนดให้วนั เสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน เป็ นวันเปิ ดทาการปกติ
7.3 เรื่ องการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า สมาชิกสหกรณ์ฯ มีหลายสถานภาพ คือ ข้าราชการประจา
ข้าราชการบานาญ ครู และบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลู กจ้าง
สหกรณ์ ฯ ซึ่ งแต่ละสถานภาพก็ยงั แบ่งเป็ นผูบ้ ริ หารระดับต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ระดับผูป้ ฏิ บตั ิ จึงยากที่จะจัดแบ่ง
สัดส่ วนให้เป็ นไปตามสถานภาพนั้น ๆ และเมื่อพิจารณาจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กตามวิธีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ ก
จการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด
20 รายงานกิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

ตามระเบียบปั จจุบนั แล้ว จะเห็นว่าผูแ้ ทนสมาชิกได้มีสถานภาพหลากหลายดีอยูแ่ ล้ว ส่ วนแต่ละกลุ่มเลือกตั้งหรื อ
เครื อข่ายกลุ่ มเลื อกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กใดจะเลื อกสมาชิ กคนใดและมี สถานภาพใดก็ ข้ ึ นอยู่ก ับสมาชิ กในกลุ่ ม
เลือกตั้งหรื อเครื อข่ายกลุ่มเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกนั้น ๆ เป็ นผูต้ ดั สิ นใจ
8.การบริหารเชิ งรุ ก
ปี 2562 คณะกรรมการดาเนิ นการได้บริ หารเชิ งรุ กที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิ กและสหกรณ์ ฯ
อย่างเป็ นรู ปธรรมหลายอย่าง เช่น
8.1 การติดตามหนีจ้ ากลูกหนีท้ ี่สหกรณ์ฯ ให้ ออกจากการเป็ นสมาชิ กไปแล้ว
ในการติ ดตามหนี้ จากลู กหนี้ ที่ ให้ออกจากการเป็ นสมาชิ กไปแล้ว นั้น คณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 49 มีแนวคิดว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ให้สมาชิ กกูไ้ ปนั้น ล้วนเป็ นเงินของสมาชิกทุกคน เมื่อกู้
ไปแล้วจะต้องจ่ายคืนสหกรณ์ฯ ส่ วนการจ่ายคืนนั้นลูกหนี้ อาจมีปัญหาไม่เหมือนกัน จึงได้มีการผ่อนปรนให้ตาม
สถานการณ์ของลูกหนี้ แต่ละคน เนื่ องจากลูกหนี้ เหล่านี้ เกือบทั้งหมดเป็ นบุคคลที่ได้ออกจากงานประจาไปแล้ว
ซึ่งอาจด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทาให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถหักชาระหนี้ ณ ที่จ่ายได้
ปี 2562 คณะกรรมการดาเนิ นการได้ดาเนิ นการในเรื่ องนี้ อย่างเต็มที่ ไม่ ว่าการติ ดตาม
ลูกหนี้ที่ฟ้องคดีแล้วแต่ไม่ยอมจ่าย โดยการสื บทรัพย์และยึดทรัพย์เพื่อบังคับคดีขายทอดตลาด และได้มีการฟ้อง
คดี ลู กหนี้ ใหม่เกื อบ 200 คดี และจากการดาเนิ นการอย่างจริ งจัง ท าให้ในปี 2562 สามารถติ ดตามหนี้ มาได้
30 ล้านบาทเศษ โดยมีท้งั ลูกหนี้ที่มาขอจ่ายปิ ดหนี้ท้ งั หมดและลูกหนี้ที่ขอประนีประนอมผ่อนชาระ
สาหรับในปี 2563 จะมีการฟ้องคดีอีกประมาณ 140 คดี เนื่องจากสหกรณ์ฯ พยายามติดต่อ
ให้ลูกหนี้เหล่านี้มาเจรจาการชาระหนี้ แต่ยงั คงเพิกเฉยจึงจาเป็ นต้องใช้วธิ ีบงั คับทางกฎหมาย
8.2 การให้ ก้ เู งินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่ สมาชิก
ปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการ ได้ให้สมาชิกที่เดือดร้อนสามารถกูเ้ งินปั นผลของปี 2562
ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาเหตุเดือดร้อนก่ อนได้ โดยเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 23 ธันวาคม 2562
โดยให้กวู้ งเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปั นผลของปี 2561 เนื่องจากคณะกรรมการดาเนินการมัน่ ใจว่าเงินปั นผล
ของปี 2562 จะมากกว่าของปี 2561 แน่ นอน และสมาชิ กมาใช้บริ การในโครงการนี้ เป็ นเงินหลายสิ บล้านบาท
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเสร็ จจากการประชุ มใหญ่ประจาปี 2562 สมาชิกผูก้ เู้ งินปั นผลยังคงมีเงินปั นผลเหลืออีก
8.3 การนาเงินลงทุนทีม่ ีผลตอบแทนต่ามาให้ สมาชิ กกู้
ปี 2562 คณะกรรมการดาเนิ นการได้มีมติ ให้ถอนเงิ นฝากที่สหกรณ์ ฯ ฝากไว้กบั สถาบัน
การเงินต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงสลากธนาคารออมสิ นและสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมเป็ น
เงิน 40,000,000.00 บาท ซึ่ งให้ผลตอบแทนต่ามากมาให้สมาชิกกู้ เพื่อบรรเทาเยียวยาความเดือดร้อน
8.4 การให้ คาปรึกษาและช่ วยเหลือสมาชิ กที่เกิดวิกฤติจากการเงิน
คณะกรรมการด าเนิ นการได้ทราบว่าสมาชิ กสหกรณ์ ฯ ได้ถู กอายัดหุ ้นและเงิ นต่ าง ๆ
จึ งหาทางช่ วยคลี่ คลายปั ญหาดังกล่ าว โดยให้สมาชิ กที่มีปัญหาด้านการเงิ นได้มาปรึ กษากับนิ ติกรในการหา
แนวทางการแก้ปัญหาจากการถู กอายัดทุนเรื อนหุ ้น การปรับโครงสร้ างหนี้ การชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ฯ ไม่
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เป็ นไปตามงวดในสัญญา และการมี หนี้ อื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ ได้กู้เงิ นจากสหกรณ์ ฯ โดยมี สมาชิ กได้มาขอ
คาปรึ กษาเป็ นจานวนมาก กรรมการดาเนิ นการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาให้แก่สมาชิ กพ้นจากการถู ก
อายัดหุ ้นแล้วหลายราย และยังช่ วยเหลื อในกรณี ปั ญหาอื่ นอี กหลายราย ในเรื่ องนี้ ต้องขอขอบคุ ณน้อง ๆ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ทุกคนทุกฝ่ ายที่มีจิตสาธารณะให้คาปรึ กษาและหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิ กที่ มาปรึ กษา
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ
8.5 การหาบริษัทประกันชีวติ ให้ แก่ สมาชิก
ช่ วงปลายปี 2562 บริ ษทั ประกันชี วิตที่ทาสัญญาไว้กบั สหกรณ์ฯ ในการทาประกันชี วิต
ของสมาชิ กที่กูเ้ งินกูพ้ ิเศษได้ขอเพิ่มอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิต แต่คณะกรรมการดาเนินการไม่เห็นด้วย เนื่ องจาก
เห็นว่าสมาชิกต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงได้เร่ งหาบริ ษทั ประกันชีวิตใหม่โดยยึดประโยชน์ของสมาชิกเป็ นสาคัญ
จนประสบความสาเร็ จ และสามารถหาบริ ษทั ประกันชีวิตใหม่ได้ทนั เวลาที่จะหมดเงื่ อนไขตามระยะเวลาการทา
ประกันชี วิตกับบริ ษทั เดิ ม และบริ ษทั ประกันชี วิตใหม่ได้ยอมรับเงื่ อนไขค่าเบี้ยประกันชี วิตในอัตราเดิ ม คื อ
ค่าเบี้ยประกันชีวติ 428 บาท ต่อทุนประกันหนึ่งแสนบาท
8.6 รื้อฟื้ นกองทุนช่ วยเหลือสมาชิ กผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญ
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
2562 ได้มีมติให้ศึกษารายละเอียดระเบียบฯ ว่าด้วย กองทุนช่ วยเหลื อสมาชิกผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ พ.ศ.2556
ว่ามีขอ้ กาหนดใดที่ขดั หรื อแย้งกับกฎหมาย เนื่ องจากเห็นว่ามีเงินของกองทุนอยู่อีก จานวน 7,112,216.14 บาท
ต่อมาจึงได้ทราบว่า ตามบันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่ อง การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและแนวทาง
สงเคราะห์แก่สมาชิ กชุมนุ มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนแห่งประเทศไทย จากัด เรื่ องเสร็ จที่ 618/2560 ที่คณะกรรมการ
กฤษฎีกาวินิจฉัยไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ว่า “ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่ วยเหลือผูค้ ้ าประกัน หรื อช่วยเหลือ
สมาชิ กในการชาระหนี้ กรณี ที่สมาชิ กเสี ยชีวิตและยังมีหนี้ เงินกูอ้ ยูก่ บั สหกรณ์ฯ โดยการเก็บเงิ นจากสมาชิกนั้น
เข้าข่ ายลักษณะเป็ นสัญญาประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันชี วิต พ.ศ.2535 และมี โทษของการฝ่ าฝื น
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สองปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ และปรับ
อีกไม่เกิ นวันละสองหมื่ นบาทตลอดเวลาที่ ฝ่าฝื นอยู่” จึงน่าจะเป็ นเหตุให้สหกรณ์ฯ ต้องยุติการถื อปฏิบตั ิตาม
ระเบียบดังกล่าว
แต่ ต่ อมาชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรั พย์แห่ งประเทศไทย จ ากัด เขตภาคใต้ ได้จ ัดอบรม
หลักสู ตร “แนวทางการตั้งกองทุนช่ วยเหลื อผูค้ ้ าประกันให้ถูกกฎหมาย” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563
ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี ซึ่ ง นายมานพ ทองแดง ประธานกรรมการ และกรรมการดาเนิ นการ
ประกอบด้วย ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เรวัตร เจยาคม และนายชาตรี หอมจันทร์ รวมทั้งผูจ้ ดั การและนิ ติกร เข้าร่ วม
อบรมด้วย จากการอบรมดังกล่าวจึ งมีแนวทางนาความรู ้มารื้ อฟื้ น “กองทุนช่วยเหลือสมาชิ กผูค้ ้ าประกันเงินกู้
สามัญ” ของสหกรณ์ฯ ต่อไป
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9.การติดตามเงินฝากจากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
จากการที่สหกรณ์ ฯ นาเงิ นไปฝากสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 3 ครั้ง เป็ นเงิ น
450 ล้านบาท โดยสหกรณ์ฯ ได้ถอนคืนกลับมาในปี 2554–2555 จานวน 130 ล้านบาท เหลือเงินต้น 320 ล้านบาท
และในการนาเงิ นไปฝากทั้ง 3 ครั้ง สหกรณ์ ฯ ได้ผลประโยชน์ คือ ดอกเบี้ยรวมทั้งหมด เป็ นเงิน 89,334,823.26
บาท
และต่อมาสหกรณ์ฯ เจ้าหนี้ (จานวน 74 แห่ง) ได้เสนอแผนฟื้ นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จากัด และศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบแผนดังกล่าว ทาให้สหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด มี
แผนชาระหนี้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด จากยอดเงิน 343,581,817.86 บาท (ไม่มีดอกเบี้ยอีกต่อไป)
เป็ นเวลา 26 ปี และจากการที่ คณะกรรมการดาเนิ นการได้ติดตามและเร่ งรัดเงินดังกล่าวมาเป็ นระยะ ๆ ดังนั้น
เมื่อสิ้ นปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้รับชาระหนี้ จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด มาแล้วเป็ นเงิน 55,978,067.68
บาท โดยเฉพาะในปี 2562 ได้รับชาระทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 9,864,233.99 บาท
จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะเห็นว่า คณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 49 และน้อง ๆ เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ ทุกคน ได้ทาหน้าที่ดว้ ยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยนาทั้งหลักนิ ติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และ
คุณธรรม มาใช้ในการบริ หารกิจการสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ ก็เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของสหกรณ์ฯ และเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด จนสมาชิกมีความเชื่อมัน่ ในความมัน่ คงของ
สหกรณ์ฯ เรา ทาให้สิ้นปี สหกรณ์ ฯ มีเงินฝาก จานวน 3,862,691,152.85 บาท และหุ ้น จานวน 5,715,806,200.00
บาท และได้เกิดปรากฏการณ์ที่สาคัญ 2 ประการคือ
1.สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์เกินหนึ่งหมื่นล้านบาท
2.สามารถจัดสรรกาไรสุ ทธิ คืนสมาชิ กโดยตรง คือ เงินปั นผล ร้อยละ 5.30 ของค่าหุ ้น และเงิน
เฉลี่ยคืน ร้อยละ 6.0 ของดอกเบี้ยเงินกูร้ ะหว่างปี ของสมาชิก
และในปี 2563 คณะกรรมการดาเนินการต้องบริ หารกิจการสหกรณ์ฯ ในลักษณะเชิ งรุ กมากขึ้นและ
มัน่ ใจว่าในปี 2563 กิจการของสหกรณ์ฯ จะมีความมัน่ คงยิง่ ขึ้น
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.2 เรื่ องรายงานสมาชิกสหกรณ์
ตามข้อบังคับ สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จ ากัด พ.ศ.2559 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม ข้อ 72(1)
กาหนดให้ที่ประชุ มใหญ่รับทราบเรื่ องสมาชิกสหกรณ์ จึงขอรายงานเพื่อทราบ โดยเปรี ยบเทียบกับปี 2561 ดังนี้
รายการ

1.เข้ าใหม่ ระหว่างปี
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
2.ออกระหว่างปี
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
3.จานวนสมาชิกในวันสิ้นปี

ปี 2562 ปี 2561
(คน)
(คน)
612
503
563
473
49
30
367
653
331
581
36
72
16,549 16,304

เพิม่
(ลด)
109

ร้ อยละ
21.67

(286)

(43.80)

245

1.50

สมาชิกเข้ าใหม่ โดยสมัครเข้าใหม่ จานวน 509 คน และรับโอนจากสหกรณ์อื่น จานวน 103 คน
สมาชิ กออกระหว่ างปี ลาออก จานวน 239 คน โอนไปสหกรณ์ อื่น จานวน 38 คน ถึ งแก่ กรรม
จานวน 52 คน และถูกให้ออก จานวน 38 คน (เนื่องจากไม่ชาระหนี้ตามสัญญา)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3,862,691,152.85

5,192,689,406.25

9,594,168,314.00

3 . เ งิ น ใ ห้ กู้ แ ก่
สมาชิกระหว่างปี

4.ลูกหนี้เงินกู้

ปี 2562
5,715,806,200.00

8,982,274,080.75

5,686,010,995.49

3,398,497,925.84

ปี 2561
5,446,820,360.00

จานวนเงิน

2.เงินรับฝาก

1.ทุนเรื อนหุน้

รายการ

ปี 2561 ดังนี้

เพิม่
ร้ อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
268,985,840.00
4.94 หุน้ สะสมรายเดือน
265,378,190.00 บาท
ซื้ อหุ ้นเพิม่ ระหว่างปี
93,411,890.00 บาท
ลาออกโอนหุ ้นชาระหนี้ระหว่างปี
89,804,240.00 บาท
464,193,227.01 13.66 เป็ นเงินฝากออมทรัพย์ทว่ั ไป 14,871 บัญชี เป็ นเงิน 321,435,870.93 บาท
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
4,287 บัญชี เป็ นเงิน 3,358,093,205.80 บาท
เงินฝากประจา
293 บัญชี เป็ นเงิน 160,811,354.32 บาท
และเงินฝากสหทวีสิน
283 บัญชี เป็ นเงิน 22,350,721.80 บาท
(493,321,589.24) (8.68) เป็ นเงินกูฉ้ ุ กเฉิน
2,242 สัญญา เป็ นเงิน 24,956,142.00 บาท
เงินกูส้ ามัญ
2,384 สัญญา เป็ นเงิน 2,808,200,518.50 บาท
เงินกูพ้ ิเศษ
9,358 สัญญา เป็ นเงิน 2,359,532,745.75 บาท
611,894,233.25
6.81 เป็ นเงินกูฉ้ ุ กเฉิน
1,385 สัญญา เป็ นเงิน 16,039,334.75 บาท
เงินกูส้ ามัญ
9,478 สัญญา เป็ นเงิน 5,502,909,013.50 บาท
เงินกูพ้ ิเศษ
8,869 สัญญา เป็ นเงิน 4,075,219,965.75 บาท

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72(4) จึงขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานโดยสรุ ปและเปรี ยบเทียบกับ

3.3 เรื่ องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์
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5.ทุนสวัสดิการและ
สงเคราะห์สมาชิก

รายการ

ปี 2562
21,938,000.00

จานวนเงิน
ปี 2561
27,000,100.00

เพิม่
ร้ อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
(5,062,100.00) (18.75) ได้รับอนุ ม ตั ิ จากการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นเงิ น 22,000,000.00
บาท คงเหลื อจากปี ก่ อน 140.69 บาท รวมเป็ นเงิ น 22,000,140.69 บาท
จ่ ายตามระเบี ยบฯ ว่ าด้วย ทุ นสวัสดิ การและสงเคราะห์ สมาชิ ก ดังนี้
(1) เงิ นขวัญถุ งบุ ตรสมาชิ ก จานวน 195 ราย เป็ นเงิ น 195,000.00 บาท
(2) เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จานวน 297 ทุน เป็ นเงิน 1,485,000.00 บาท
(3) เงิ นช่ วยเหลื อค่ ารั กษาพยาบาลสมาชิ ก จ านวน 1,051 ราย เป็ นเงิ น
1,842,000.00 บาท
(5) เงินช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ จานวน 5 ราย เป็ นเงิน 190,000.00 บาท
(6) เงินช่วยเหลือสมาชิ กถึงแก่กรรม จานวน 57 ราย เป็ นเงิน 9,220,000.00 บาท
(7) เงิ นช่วยเหลื อบุคคลในครอบครัวสมาชิ กถึ งแก่กรรม จานวน 483 ราย
เป็ นเงิน 2,415,000.00 บาท
(8) เงินช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน จานวน 489 ราย เป็ นเงิน 5,000,000.00 บาท
(9) เงินโบนัสสมาชิกอาวุโส จานวน 1,006 ราย เป็ นเงิน 1,591,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 21,938,000.00 บาท คงเหลือ 62,140.69 บาท
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6 . ทุ น ส า ธ า ร ณ ประโยชน์

รายการ

ปี 2562
263,000.00

จานวนเงิน
ปี 2561
272,350.00

เพิม่
ร้ อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
(9,350.00) (3.43) ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่ในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นเงิ น
10,000.00 บาท รวมกับเงินคงเหลื อปี ก่อน 4,272,505.00 บาท รวมเป็ นเงิน
4,282,505.00 บาท จ่ายปี นี้ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ดังนี้
(1) หน่วยงานจัดกิจกรรมระดับจังหวัด จานวน 1 ราย เป็ นเงิน 10,000.00
บาท
(2) หน่วยงานจัดกิ จกรรมระดับอาเภอ จานวน 23 ราย เป็ นเงิน 210,000.00
บาท
(3) เพื่อสาธารณประโยชน์ให้องค์กรอื่น ผูด้ ้อยโอกาส และผูป้ ระสบภัย
จานวน 34 ราย เป็ นเงิน 43,000.00 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 263,000.00 บาท คงเหลือ 4,019,505.00 บาท
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จานวนเงิน

ปี 2562
1,392,203.92

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

7.ทุนเพื่อการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

รายการ
ปี 2561
2,152,728.20

เพิม่
ร้ อยละ
คาชี้แจงประกอบ
(ลด)
(760,524.28) (35.33) ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่ในการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เป็ นเงิน
1,000,000.00 บาท รวมกับเงินคงเหลือปี ก่อน 699,628.15 บาท รวมเป็ นเงิน
1,699,628.15 บาท จ่ายปี นี้ ตามระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนเพื่อการศึกษา อบรม
และประชาสัมพันธ์ ตามแผนงานโครงการ ดังนี้
(1) จัดอบรมผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 27,620.00 บาท
(2) จัดทาเสื้ อผูแ้ ทนสมาชิ ก จานวน 127,020.00 บาท
(3) โครงการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 109,556.28 บาท
(4) โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก จานวน 132,700.00 บาท
(5) โครงการตอบแทนสังคม จานวน 43,185.00 บาท
(6) โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยสหกรณ์ จานวน 389,000.00 บาท
(7) โครงการขวัญกาลังใจให้สมาชิกเกษียณอายุงาน จานวน 305,017.64 บาท
(8) โครงการเพิ่มความรู ้สามฝ่ าย จานวน 258,105.00 บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,392,203.92 บาท คงเหลือ 307,424.23 บาท

3.4 เรื่ องการดาเนินงานของสั นนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย
และชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จากัด
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 72(10) จึงเรี ยน
ให้ที่ประชุมทราบเรื่ องการดาเนิ นงานของหน่วยงานทั้ง 2 หน่วยงาน ดังนี้
3.4.1 สั นนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
ปี 2562 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีสมาชิกแยกเป็ นประเภทสหกรณ์ 7 ประเภท คือ
สหกรณ์ การเกษตร จานวน 4,314 สหกรณ์ , สหกรณ์ ประมง จานวน 104 สหกรณ์ , สหกรณ์ นิคม จานวน 91
สหกรณ์ , สหกรณ์ ออมทรั พย์ จานวน 1,485 สหกรณ์ , สหกรณ์ ร้านค้า จานวน 196 สหกรณ์ , สหกรณ์ บริ การ
จานวน 1,278 สหกรณ์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จานวน 607 สหกรณ์ รวมทั้งสิ้ น 8,075 สหกรณ์ ได้รับเงินบารุ ง
จากสหกรณ์สมาชิก จานวน 60,095,301.92 บาท
ผลการดาเนิ นงานปี บัญชี 2562 มี สิ นทรั พย์ จานวน 235,859,748.06 บาท หนี้ สิ น จานวน
43,023,925.16 บาท ทุน จานวน 192,835,822.90 บาท และรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จานวน 11,203,954.28 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
3.4.2 ชุ มนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ได้ถือหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากัด
จานวน 300,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 500.00 บาท เป็ นเงิน 150,000,000.00 บาท และได้รับเงินปั นผลจากการถือหุ ้น
จานวน 7,950,000.00 บาท อัตราเงินปันผลร้อยละ 5.30
ผลการด าเนิ น งานปี บัญชี 2562 มี ส มาชิ ก จ านวน 1,093 สหกรณ์ สิ นทรั พ ย์ จ านวน
133,289,145,404.31 บาท หนี้ สิน จานวน 100,190,177,529.77 บาท ทุน จานวน 33,098,967,874.54 บาท และ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี จานวน 1,712,919,558.02 บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.5 เรื่ องรายงานความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ได้เสนอแนวทางการชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ระยะเวลาการชาระ
คืนสู งสุ ด 26 ปี และได้มีแผนการชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ดังนี้
ตารางแผนการชาระหนีใ้ ห้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
ฉบับทีป่ ระชุ มเจ้ าหนีล้ งมติเห็นชอบด้ วยแผน วันที่ 21 ธันวาคม 2558
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ปี ที่
ยกมา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ปี ทีช่ าระหนี้

ร้ อยละ

2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577

7.51
6.38
7.25
5.54
5.66
5.86
5.27
2.31
2.31
2.33
2.42
2.44
2.81
3.24
3.23
3.22
3.30
3.29
3.28

จานวนเงิน
25,837,352.70
21,920,519.98
24,909,681.79
19,034,432.71
19,446,730.89
20,133,894.53
18,106,761.80
7,936,739.99
7,936,739.99
8,005,456.36
8,314,679.99
8,383,396.36
9,654,649.08
11,132,050.90
11,097,692.72
11,063,334.54
11,338,199.99
11,303,841.81
11,269,483.63
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คงเหลือ
343,581,817.86
317,744,465.16
295,823,945.18
270,914,263.39
251,879,830.68
232,433,099.79
212,299,205.26
194,192,443.46
186,255,703.46
178,318,963.47
170,313,507.12
161,998,827.12
153,615,430.77
143,960,781.69
132,828,730.79
121,731,038.07
110,667,703.54
99,329,503.55
88,025,661.74
76,756,178.11

ปี ที่

ปี ทีช่ าระหนี้

ร้ อยละ

20
21
22
23
24
25
26

2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584

3.36
3.36
3.35
3.44
3.43
3.43
2.00

จานวนเงิน
11,544,349.08
11,544,349.08
11,509,990.90
11,819,214.53
11,784,856.35
11,784,856.35
6,768,561.81

คงเหลือ
65,211,829.03
53,667,479.95
42,157,489.05
30,338,274.52
18,553,418.17
6,768,561.81
0.00

สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ได้รับชาระเงินคืน ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 12,918,676.35 บาท
งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 12,918,676.35 บาท
งวดที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 10,960,259.99 บาท
งวดที่ 4
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2560 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 3,288,078.00 บาท
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 4,932,117.00 บาท
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 1,096,026.00 บาท
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 1,644,039.00 บาท
งวดที่ 5
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 2,241,871.36 บาท
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้รับชาระเงินคืน จานวนเงิน 5,978,323.63 บาท
(คงค้างงวดที่ 5 เป็ นเงิน 4,234,645.90 บาท)
งวดที่ 6 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (จานวนเงิน 12,454,840.90 บาท)
งวดที่ 7 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,517,216.35 บาท)
งวดที่ 8 ไม่ได้รับชาระเงินตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (จานวนเงิน 9,517,216.36 บาท)
รวมรับชาระเงินคืน
คงเหลือเงินค้ างชาระ

จานวน 55,978,067.68 บาท
จานวน 287,603,750.18 บาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.6 เรื่ องรายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี 2562
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด
สาหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
..................................................
เรียน ทีป่ ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
ตามที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผูต้ รวจสอบกิจการได้
เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชี และการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนิ นการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
3. วิธีการตรวจสอบ
3.1 ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญรับ-จ่าย
3.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ
3.3 ตรวจนับทรัพย์สินที่มีตวั ตน
3.4 ใช้การสังเกต
3.5 ใช้การสอบถาม
3.6 ใช้การจดบันทึก
3.7 ใช้การคานวณ
3.8 ใช้การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
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4. รายการตรวจสอบ
4.1 จานวนสมาชิก
เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี วนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด มีสมาชิกทั้งสิ้ น 16,549 คน
แยกเป็ น สมาชิกสามัญ จานวน 15,971 คน สมาชิกสมทบ จานวน 578 คน รายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงจานวนสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด ปี 2562
รายการ
สมาชิกสามัญ(คน)
สมาชิกสมทบ(คน)
รวม(คน)
สมาชิกต้นปี
15,739
565
16,304
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
49
563
612
รวม
16,302
614
16,916
สมาชิกลดลงระหว่างปี
- ถึงแก่กรรม
50
2
52
- ลาออก
244
33
277
- ถูกให้ออก
37
1
38
รวม
331
36
367
สมาชิกคงเหลือ
15,971
578
16,549
4.2 ด้ านสิ นเชื่ อ
4.2.1 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จานวน 1,385 สัญญา เป็ นเงิน 16,039,334.75 บาท
-เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
จานวน 66 สัญญา เป็ นเงิน
2,435,734.75 บาท
-เงินกูฉ้ ุ กเฉินเงินปั นผลแก่สมาชิก จานวน 1,319 สัญญา เป็ นเงิน 13,603,600.00 บาท
เงินกูส้ ามัญ
จานวน 9,478 สัญญา เป็ นเงิน 5,502,909,013.50 บาท
เงินกูพ้ ิเศษ
จานวน 8,869 สัญญา เป็ นเงิน 4,075,219,965.75 บาท
-เงินกูพ้ ิเศษที่ไม่เกินมูลค่าหุ ้น
จานวน 6,386 สัญญา เป็ นเงิน 1,389,730,895.00 บาท
-เงินกูพ้ ิเศษเงินฝากค้ าประกัน
จานวน 75 สัญญา เป็ นเงิน 54,350,319.25 บาท
-เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จานวน 807 สัญญา เป็ นเงิน 878,709,049.75 บาท
-เงินกูพ้ ิเศษเพื่อเสริ มฐานะความมัน่ คง จานวน 1,601 สัญญา เป็ นเงิน 1,752,429,701.75 บาท
รวมทั้งสิ้ น 19,732 สัญญา จากจานวนสมาชิกผูก้ ู้ 11,691 ราย
ในวันสิ้ นปี มี เงิ นให้กู้แก่ สมาชิ กเป็ น จานวนเงิ น 9,594,168,314.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน
611,894,233.25 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81
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การให้เงิ นกู้เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงิ นกู้ของสหกรณ์ เงิ นกูแ้ ต่ละรายมี หลักฐาน
ครบถ้วน เพียงแต่การรับรองสาเนาในสาเนาบัตรประชาชน ยังไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เอกสารการให้
สมาชิ กกู้ยืมเงิ นของสมาชิ กบางสัญญามี การเซ็นรับรองสาเนาไม่ครบถ้วน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้ติดต่อ
สมาชิกตามสัญญาฉบับนั้น ๆ มาเซ็นรับรองเอกสารให้ครบถ้วน
4.2.2 สหกรณ์ไม่มีการให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
4.3 ด้ านการลงทุน
เงินฝากและเงินลงทุนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(1) เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์
จานวน 252,404,732.28 บาท
(2) เงินฝากธนาคาร-กระแสรายวัน
จานวน
4,010,600.01 บาท
(3) เงินฝากธนาคาร-ประจา
จานวน 110,000,000.00 บาท
(4) เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์พิเศษ
จานวน 180,337,651.28 บาท
(5) เงินฝากสหกรณ์อื่น
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด
จานวน 287,603,750.18 บาท
- สหกรณ์การเกษตรสิ งหนคร จากัด
จานวน
327,726.64 บาท
- ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรสงขลา
จานวน
61,699.54 บาท
(6) หุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด จานวน 150,000,000.00 บาท
(7) หุ น้ บริ ษทั สหประกันชีวิต จากัด
จานวน
1,000,000.00 บาท
(8) หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จากัด
จานวน
130,110.00 บาท
(9) พันธบัตรรัฐบาล
จานวน
50,000,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้ น เป็ นเงิน 1,035,876,269.93 บาท
4.4 ด้ านเงินรับฝาก
สหกรณ์รับฝากเงิน 4 ประเภท มีเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(1) เงินฝากออมทรัพย์ทวั่ ไป
จานวน 14,871 บัญชี เป็ นเงิน 321,435,870.93 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
จานวน 4,287 บัญชี เป็ นเงิน 3,358,093,205.80 บาท
(3) เงินฝากประจา
จานวน 281 บัญชี เป็ นเงิน 160,811,354.32 บาท
(4) เงินฝากสหทวีสิน
จานวน 283 บัญชี เป็ นเงิน 22,350,721.80 บาท
รวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 3,862,691,152.85 บาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนเป็ นเงิน 464,193,227.01.01 บาท หรื อเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.66
สุ่ มตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาวัน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยการเข้าตรวจนับเงินในวันที่ 16
มีนาคม 2562 (วันเปิ ดทาการพิเศษ) ก่ อนเวลาเปิ ดทาการของสหกรณ์ พบว่ามี เงิ นสดคงเหลื อประจาวัน ในมือ
จานวน 6,392,797.75 บาท ซึ่ งมากเกินกว่าวงเงินที่ระเบียบได้กาหนดไว้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าเงิน
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ส่ วนเกิ นดังกล่ าวสมาชิ กได้นาเงิ นมาฝากและชาระหนี้ หลังเวลาปิ ดทาการ และส่ วนหนึ่ งได้สารองไว้สาหรั บ
สมาชิกที่มาเบิกเงินกู้ ซึ่ งเจ้าหน้าที่จดั ทาบันทึกเสนอชี้แจงให้ผจู ้ ดั การทราบถูกต้อง
การรั บฝากและจ่ายคื นเงิ นรับฝากเป็ นไปตามระเบี ยบที่สหกรณ์ กาหนด สาหรั บเจ้าหนี้ เงิ นรั บฝากคง
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ การส่ งเสริ มการออมเงินและเป็ นการระดมทุน เพื่อใช้ดาเนิ นการได้อีกทางหนึ่ งของ
สหกรณ์
4.5 ด้ านทุน
4.5.1 ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้นวันต้นปี มีจานวน 5,446,820,360.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี เป็ นเงิน 268,985,840.00
บาท คงเหลือวันสิ้ นปี เป็ นเงิน 5,715,806,200.00 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.94
4.5.2 ทุนสารองและทุนสะสมต่าง ๆ
- ทุนสารองยกมาจากปี ก่อน 512,400,884.88 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จานวน 33,956,780.43 บาท
คงเหลือวันสิ้ นปี 546,357,665.31 บาท
- ทุนสะสมต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คงเหลือ 5,013,100.06 บาท ประกอบด้วย
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
เป็ นเงิน 624,030.14 บาท
ทุนสาธารณะประโยชน์
เป็ นเงิน 4,019,505.00 บาท
ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวสมาชิก เป็ นเงิน 62,140.69 บาท
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์
เป็ นเงิน 307,424.23 บาท
ที่มาแห่งทุนและการใช้ไปของเงินทุน ผูบ้ ริ หารคณะกรรมการดาเนินการ ได้ปฏิบตั ิไปตามมติ ระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์
4.6 รายได้ ของสหกรณ์
ตรวจสอบบัญชี รายได้ของกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด สหกรณ์มีรายได้จาก 6 บัญชีหลัก
ได้แก่
(1) ดอกเบี้ยรับเงินให้กูแ้ ก่สมาชิก แบ่งเป็ น เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ ิเศษ ที่ดินโครงการ ลูกหนี้
ตามคาพิพากษา ลูกหนี้ระหว่างดาเนิ นคดี และลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
(2) ดอกเบี้ยรับเงินฝาก แบ่งเป็ น เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื่น
(3) รายได้อื่น แบ่งเป็ น ค่าธรรมเนี ยมการถอนเงินฝาก ค่าปรับ ค่าธรรมเนี ยมการประเมิน ค่าธรรมเนี ยม
การออกสมุดคู่ฝากใหม่ ค่าเช่าตู ้ ATM ค่าเช่าร้านอาหาร และเงินปั นผลชุมนุมสหกรณ์
(4) รายได้เบ็ดเตล็ด
(5) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(6) ผลตอบแทนจากการลงทุน
จากการตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกบัญชีถูกต้อง
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4.7 การบริหารงานทั่วไป
4.7.1 ตรวจสอบใบพรรณนาลักษณะหน้าที่งาน พบว่ายังไม่มีการจัดทาใบพรรณนาลักษณะหน้าที่งาน
ให้มีความเป็ นปั จจุบนั และครบทุกตาแหน่งงาน เนื่องจากกาลังมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ในฝ่ ายต่ าง ๆใหม่ และในเดื อนตุลาคม 2562 หลังจากปรั บเปลี่ ยนหมุ นเวียนงานเจ้าหน้าที่ ได้มี การจัดทา
ใบพรรณนางานเรี ยบร้อยแล้ว
4.7.2 ตรวจสอบติดตามการลงเวลาและการมาปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้มีวินยั เรื่ องการ
มาปฏิ บ ตั ิ งานตามเวลาดี มาก ชัดเจนและตรวจสอบง่ าย มี การสรุ ปประจ าวันในการมาปฏิ บ ัติ งาน การออก
ปฏิ บตั ิงานภายนอกส านักงานมีการบันทึ กขออนุ ญาตถู กต้อง การขออนุ ญาต การลา ถู กต้องตามระเบี ยบของ
สหกรณ์ และเดือนธันวาคม 2562 มีการใช้เครื่ องบันทึกระบบลงเวลาทางานประจาวันมาใช้ลงเวลา
ติดตามการมาปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนิ นการ พบว่าคณะกรรมการดาเนิ นการได้มาปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามภารกิจเป็ นอย่างดี รวมทั้งการมาให้คาแนะนา อานวยความสะดวกแก่สมาชิ ก และเจ้าหน้าที่ในแต่ละ
วันเป็ นประจา
4.7.3 ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ พบว่าเบิกจ่ายไม่ตรงตาม
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่ าที่พกั และค่าพาหนะ ประกาศ
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ซึ่ งตามประกาศระบุการเบิกค่าพาหนะ แบ่งเป็ น 2 กรณี คือการเบิกจ่ายค่าพาหนะ
ภายในจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะโดยการเหมาจ่ายตามอัตราที่กาหนดไว้ตามประกาศ ข้อ 3.1 และการเบิกจ่ายค่า
พาหนะต่างจังหวัด ตามประกาศ ข้อ 4.4 กรณี เจ้าหน้าที่มีความจาเป็ นต้องใช้พาหนะส่ วนตัวในการปฏิบตั ิงานให้
เบิกจ่ายตามระยะทางจริ งหรื อโดยประมาณ ตามข้อ 4.4.2 รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 4 บาทนั้น พบว่าการเบิก
ค่าพาหนะตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 มีการเบิกจ่ายค่าพาหนะภายในจังหวัดส่ วนใหญ่คิด
ตามระยะทางกิโลเมตรละ 4 บาท แทนการเบิกโดยการเหมาจ่ายกรณี ภายในจังหวัด ฝ่ ายตรวจสอบจึงได้เสนอแนะ
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาทบทวนประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง กาหนดอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าเช่ าที่ พกั และค่าพาหนะ เพื่อให้ตีความประกาศเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันและเกิ ดความถู กต้อง
ชัดเจน ซึ่ งในขณะนี้คณะกรรมการดาเนินการได้ออกประกาศใหม่เรี ยบร้อยแล้ว
4.7.4 ตรวจสอบรายการบัญชี ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ รายการบัญชี
เงินเดือนและค่าตอบแทน บัญชีค่าล่วงเวลา บัญชีสวัสดิการเจ้าหน้าที่ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าสมทบกองทุนเงิ นสะสมเจ้าหน้าที่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ค่าบาเหน็จ
เงินชดเชยฯ พบว่าถูกต้องตรงกัน และมีเอกสารประกอบหลักฐานครบถ้วน
4.7.5 ตรวจสอบรายจ่ายอื่นประเภทค่ารับรอง เป็ นค่ารับรองในธุ รกิจสหกรณ์ ค่าอาหารในการประชุ มใหญ่
สามัญประจาปี และการประชุ มใหญ่วิสามัญ ค่ารับรองคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมศึกษาดู งาน ค่ารับรองการประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการ คณะกรรมการอื่นและบุคคลตามที่ กาหนดในระเบียบ พบว่าการเบิกจ่ายถู กต้องตาม
ระเบียบและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
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4.7.6 ตรวจสอบการเบิ กจ่ ายค่าวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน การจัดซื้ อจัดจ้าง มี การดาเนิ นการถู กต้องตาม
ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ตามที่ได้รับอนุ มตั ิงบประมาณวงเงินจากที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
2561 งานสาเร็ จเรี ยบร้อยชอบด้วยระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ และการใช้จ่ายต่ากว่างบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
ซึ่ งเป็ นการช่วยประหยัดงบประมาณของสหกรณ์ได้จานวนหนึ่งอันเป็ นผลดีต่อสหกรณ์ เพียงแต่เห็นว่าระเบียบ
ดังกล่าว ได้มีการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ที่ได้ยกเลิกไปแล้ว ประกอบ
กับปั จจุ บ ัน ได้มี พระราชบัญญัติ การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครั ฐ พ.ศ.2560 และระเบี ยบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อันมีหลักการสาคัญคือ 1.คุม้ ค่า
2.โปร่ งใส 3.มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล 4.ตรวจสอบได้ ดังนั้น เห็ นสมควรยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2543 ดังกล่าว และยกร่ างระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 / ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเป็ นปัจจุบนั ต่อไป
สรุ ปการตรวจสอบภาพรวมทั้งปี มีการปฏิบตั ิงานทางการเงิน การบัญชี ถูกต้องเรี ยบร้อย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ว่าที่ ร.ต.

ประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
( สุ นทร ยืนยง )

(ลงชื่อ)
รองประธานผูต้ รวจสอบกิจการ
( ดร.ณิ ชาภัทร บุญรัตน์ )
(ลงชื่อ)
ผูต้ รวจสอบกิจการ
( นางอมรา แสงจันทร์ )
(ลงชื่อ)

( นายพิษณุ อุ่นอก )

ผูต้ รวจสอบกิจการ

(ลงชื่อ)
เลขานุการผูต้ รวจสอบกิจการ
( นายธี รศักดิ์ แก้วบุญ )
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3.7 เรื่ องรายงานผลการดาเนินการตามมติทปี่ ระชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
3.7.1 เรื่ องค่ าเสี ยหายตามคาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 9
ตามที่ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติให้
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ดาเนิ นการหาผูร้ ับผิดชอบและเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายจากผูท้ ี่ทาให้สหกรณ์
เกิดความเสี ยหายกรณี จ่ายเงินตามคาพิพากษาของศาลแรงงาน ภาค 9 ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ นั้น
ขอเรี ยนให้ทราบว่า คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 8/2562
(นัดพิ เศษ) เมื่ อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ ประชุ มได้หยิบยกมติ ที่ ประชุ มใหญ่ดังกล่ าวข้างต้นมาพิ จารณา
โดยเทียบเคี ยงกับกรณี ที่ ที่ประชุ มใหญ่มีมติเห็ นชอบให้สั่งปิ ดงาน นางสายสมร ณ พัทลุ ง ซึ่ งต่อมาสหกรณ์
จังหวัดสงขลาได้มีคาสัง่ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ สข 1/2562 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เพิกถอนมติที่ประชุม
ใหญ่ เนื่องจากเห็นว่ามติดงั กล่าวฝ่ าฝื นกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ฯ โดยที่ประชุมเห็นว่าเพื่อความรอบคอบ
จึงมีมติให้นายนิ กร ยางทอง หัวหน้าฝ่ ายนิ ติการ ทาหนังสื อหารื อสหกรณ์ จงั หวัดสงขลา ในฐานะนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าตามที่ที่ประชุ มใหญ่มีมติให้คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 เป็ นผูด้ าเนิ นการหาผูร้ ับผิดชอบและ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากการที่ทาให้สหกรณ์เกิดความเสี ยหายนั้น เป็ นมติที่ชอบโดยกฎหมายหรื อไม่
สหกรณ์ ฯ ได้มีหนังสื อที่ สอ.คสข. 493 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 หารื อเรื่ องดังกล่าวไปยัง
สหกรณ์ จงั หวัดสงขลา และสหกรณ์ จงั หวัดสงขลาได้มีหนังสื อที่ สข 0010/1073 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562
ตอบข้อหารื อดังกล่าว สรุ ปได้วา่
“ที่ ประชุ มใหญ่มี อานาจหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวง เว้นแต่ เป็ นเรื่ องที่ เป็ นอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการซึ่ งเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ เช่น การดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างของสหกรณ์
ภายใต้กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง หากสหกรณ์ มีประเด็นที่มีขอ้ สงสัยหรื อหาข้อยุติไม่ได้ว่า เรื่ องดังกล่าวจะยุติหรื อ
ข้อเท็จจริ งเป็ นเช่นไร และเพื่อให้เกิ ดความชัดเจนและความกระจ่างในข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เป็ นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดาเนิ นการในการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และนาเสนอให้ที่ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูพ้ ิจารณาการดาเนิ นการกิจการของสหกรณ์ ทั้งนี้ การสอบข้อเท็จจริ งนั้น เป็ นการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นพยานบุคคล พยานวัตถุ หรื อพยานเอกสาร เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ประกอบการพิจารณาของผูม้ ีอานาจ ดังนั้น ในกรณี การหาผูก้ ระทาผิดที่ ทาให้สหกรณ์ เกิ ด
ความเสี ยหาย คณะกรรมการดาเนิ นการควรตั้งคณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งให้เป็ นที่ยุติว่า สหกรณ์ ฯ
มี ความเสี ยหายหรื อไม่ มี ความเสี ยหายเพียงใด และผู ใ้ ดเป็ นผูร้ ั บผิดชอบ โดยพิ จารณาถึ งหลักความสุ จริ ต
ความถูกต้อง ความชอบธรรมและความโปร่ งใสเป็ นที่ต้งั ในการดาเนิ นกิจการทั้งปวงของสหกรณ์”
จากข้อเสนอแนะของสหกรณ์ จงั หวัดสงขลา คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราว
ประชุ มเมื่ อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหายกรณี จ่ายเงินตามคาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 9 โดยมีกรรมการดาเนินการ จานวน 3 คน และเจ้าหน้าที่
จานวน 1 คน เป็ นเลขานุ การ เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งเรื่ องดังกล่ าวตามที่ สหกรณ์ จงั หวัดสงขลาเสนอแนะ
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จากนั้น คณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งฯ ได้รายงานผลการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
สรุ ปได้ดงั นี้
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายฯ ได้มีการประชุมในการ
ดังกล่าว จานวน 3 ครั้ง เพื่อศึกษารายละเอียดและกาหนดแนวทางการสื บสวนข้อเท็จจริ ง โดยคณะอนุ กรรมการ
ตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายฯ ได้ศึกษารายละเอียดจากรายงานกิ จการประชุ มใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่ องค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาของศาล
แรงงานภาค 9 ซึ่ งตามรายละเอียดดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะกระบวนการในการดาเนิ นการว่าเป็ นกระบวนการที่
ชอบตามวิธีปฏิ บตั ิ ทางปกครองหรื อไม่ โดยกระบวนการเริ่ มจากผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ ได้มีหนังสื อสหกรณ์ ออม
ทรั พย์ครู สงขลา จากัด ลับเฉพาะ ที่ สค.สข. 670 ลงวันที่ 11 พฤศจิ กายน 2552 ถึ ง กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษ ทั
ธนชาตประกันชี วิต จากัด ให้ช้ ี แจงกรณี บริ ษทั ประกันชีวิตได้มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนเป็ นการส่ วนตัว และยังมี
การจ่ายเงิ นอีกส่ วนหนึ่ ง ให้แก่เจ้าหน้าที่ จนถึงการฟ้ องคดี และมีคาพิพากษาของศาลแรงงาน โดยรายละเอียดที่
ปรากฏในรายงานกิ จการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 ดังกล่ าว ไม่ได้กา้ วล่วงลงไปถึ งเอกสารหลักฐานที่
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ทั้งสองครั้ง ใช้ประกอบการพิจารณาผลสอบสวน และนาไปสู่
การมีคาสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ จนเป็ นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฟ้องคดีสหกรณ์ฯ ต่อศาลแรงงานภาค 9
จากนั้น คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุ ที่ท าให้สหกรณ์ ได้รับความเสี ยหายฯ ได้ก าหนด
ประเด็นที่ตอ้ งหาข้อมูลเพิ่มเติมไว้ 8 ประเด็น คือ
1.ในการเปลี่ยนบริ ษทั ประกันชี วิตสมาชิ กกูพ้ ิเศษจากบริ ษทั ประกันชี วิตไทยนิ วยอร์ คไลฟ์ ฯ
มาเป็ นบริ ษทั ธนชาตประกันชีวิต จากัด ใครเป็ นผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจ และการได้มาซึ่ งบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต
จากัด ดาเนินการอย่างไร
2.บริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด เรี ยกเก็บค่าเบี้ยประกันน้อยกว่าบริ ษทั เดิ ม จึ งต้องมี การ
ตรวจสอบสมาชิ กผูเ้ อาประกันที่เก็บเงินไว้ก่อนแล้วเพื่อหาส่ วนต่างของเงินประกันชี วิตที่จะถ่ ายโอนต่อไปยัง
บริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด แต่สหกรณ์ฯ ไม่มีการวางระบบการควบคุ มเบี้ยประกันของสมาชิ กแต่ละคน
จึงต้องหาส่ วนต่างนั้น ใครเป็ นผูม้ อบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษเป็ นผูจ้ ดั ทา
3. เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้จดั ทาวางระบบการควบคุมเบี้ยประกันของสมาชิ กแต่ละคนเพื่อหา
ส่ วนต่าง และนาส่ งเบี้ ยประกันให้แก่บริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 แล้วเหตุ ใดจึงมา
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริ งในปี 2554
4.เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริ ง ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผูจ้ ดั การ และ
ผูจ้ ดั การได้มอบให้ฝ่ายนิติการพิจารณาผลการสอบสวน และเหตุใดหัวหน้าฝ่ ายนิติการจึงได้เกษียนในรายงานการ
สอบสวนว่า “ข้าฯ ได้ศึกษาระเบียบฯ ตามคาสั่งแล้ว อาจจะทาผิดวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 59 อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
หลายอย่างรวมกัน จึงเห็นควรให้สหกรณ์ฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 61
ต่อไป”
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5.กรณี ที่ ผูจ้ ัดการประสงค์ที่ จะให้คณะกรรมการด าเนิ นการมี มติ แต่ งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) ผูจ้ ดั การมีอานาจระบุชื่อกรรมการดาเนินการ หรื อไม่
6.เหตุ ใดเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษจึ งคัดค้านไม่ ให้หัวหน้าฝ่ ายนิ ติการเป็ นคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั
7.เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) สรุ ปผลสอบสวนเสร็ จแล้ว
เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงทราบผลการสอบสวนก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ
8.เหตุ ใดที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินัย (ครั้ งที่ 2) ต้องให้ประธาน
กรรมการ และที่ปรึ กษา เข้าร่ วมประชุ มในการพิจารณาโทษเจ้าหน้าที่
และได้เชิ ญบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องมาให้ข ้อมูล ประกอบด้วย 1) ผูจ้ ดั การสหกรณ์ ฯ ในขณะนั้น
2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่เป็ นหัวหน้าฝ่ ายนิ ติการ ในขณะนั้น 3) ประธานกรรมการ ในขณะนั้น และ 4) ประธาน
คณะกรรมการสอบข้อเท็ จจริ งและไต่ สวนทางวิ นัยทั้งสองครั้ ง มาให้ ข ้อมู ล ตามประเด็ นต่ าง ๆ ข้างต้น
ต่ อ คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบเหตุ ที่ ท าให้ ส หกรณ์ ไ ด้ รั บ ความเสี ยหายฯ และจากการซั ก ถาม ท าให้
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายฯ ได้ทราบข้อมูลและเอกสารหลักฐานเชิงลึก
หลายรายการที่เป็ นมูลเหตุให้มีการดาเนิ นการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั เจ้าหน้าที่ท้ งั สองครั้ง และได้
ทราบถึ งปั ญหาอุ ปสรรคและกระบวนการในการสอบข้อเท็จจริ ง รวมทั้งเจตนารมณ์ ของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ทั้งสองครั้งด้วย
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายฯ ได้นารายละเอียดจาก
รายงานกิ จการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่ อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในระเบี ยบวาระที่ 4.10 เรื่ อง
ค่าเสี ยหายตามค าพิ พากษาของศาลแรงงานภาค 9 และข้อมู ลที่ ได้รับจากบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องทั้ง 4 รายข้างต้น
มาประกอบการพิจารณา จึงสรุ ปได้ดงั นี้
ผลการสอบสวน
1.ในการเปลี่ ยนบริ ษทั ประกันชี วิตสมาชิ กกูพ้ ิเศษจากบริ ษทั ประกันชี วิตไทยนิ วยอร์ คไลฟ์ ฯ
มาเป็ นบริ ษัท ธนชาตประกัน ชี วิ ต จ ากัด นั้น คณะกรรมการด าเนิ น การเป็ นผู ้มี อ านาจ โดยการแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการเปิ ดซอง ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ เป็ นกรรมการเปิ ดซองด้วย และคณะกรรมการดาเนินการไม่ได้
เรี ยกค่าตอบแทนใด ๆ จากบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด และบริ ษทั ก็ไม่ได้เสนอค่าตอบแทนให้แก่สหกรณ์ฯ
เช่นกัน
2.ในการจัดท าวางระบบการควบคุ มเบี้ ยประกันในขณะนั้น อยู่ในความรั บผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษซึ่งดารงตาแหน่งหัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่ อ
3.เหตุ ที่ ได้มาด าเนิ นการแต่ งตั้งคณะกรรมการพิ จารณาสอบสวนข้อเท็ จจริ งในปี 2554
เนื่ องจากในปี 2552 เริ่ มระแคะระคายว่าตัวแทนบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด ได้โอนเงิ นให้เจ้าหน้าที่ ที่ถูก
ลงโทษหลายครั้ง ผูจ้ ดั การจึงได้มีหนังสื อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ลับเฉพาะ ที่ สค.สข. 670 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2552 ถึง กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด โดยรายละเอียดระบุว่า ตามที่สหกรณ์
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ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด ได้มี ข ้อตกลงท าประกันชี วิตสมาชิ กกู้พิ เศษไว้ก ับท่ านเมื่ อวันที่ 2 ตุ ลาคม 2549
เนื่ องจากสหกรณ์ ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ว่า ทางบริ ษ ทั ได้มี การจ่ ายเงิ นค่ าตอบแทนเป็ นการส่ วนตัว
จานวน 3,000 บาทต่อเดื อน และยังมี การจ่ายเงิ นอี กส่ วนหนึ่ ง ซึ่ งในการดาเนิ นการดังกล่ าว สหกรณ์ ไม่ทราบ
เหตุผลของการจ่ายเงินเป็ นการส่ วนตัวให้กบั เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ จึงขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินทั้ง
สองส่ วนให้ทราบ โดยให้ส่งข้อมูลโดยตรงถึงผูจ้ ดั การ และเป็ นเอกสารลับ และขอเรี ยนให้ทราบว่าเพื่อให้การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามที่ตกลง ในการประสานงานในเรื่ องต่าง ๆ สมควรที่จะตกลงกันในระดับองค์กร มิใช่ เป็ น
การกระทาที่ปกปิ ดระหว่างผูป้ ฏิบตั ิของทั้งสององค์กร
จากนั้น บริ ษทั ธนชาตประกันชีวิต จากัด ได้มีหนังสื อที่ บข.ปก.67/2552 ลงวันที่ 14 ธันวาคม
2552 ถึงผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด โดยขอยืนยันว่า ตามข้อตกลงในการทาประกันชีวิตกลุ่มกับ
ทางสหกรณ์ ฯ บริ ษ ทั ฯ ได้มี การนาเสนออัตราค่าเบี้ ยประกันลดพิเศษให้แก่ ทางสหกรณ์ ฯ โดยไม่มี การจ่าย
ค่าตอบแทนเป็ นการส่ วนตัวใด ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เมื่อบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด มีหนังสื อยืนยัน
มาเช่นนั้น จึงไม่ได้ดาเนิ นการใด ๆ แต่ต่อมาได้พบหลักฐานว่าบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด ได้โอนเงิ นเข้า
บัญชีเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษหลายครั้ง ซึ่ งทุกครั้งจะโอนมาพร้ อมกับเงิ น 3,000 บาท ที่เป็ นค่าตอบแทนในการจัด
วางระบบ
และเหตุ ที่ ไ ด้พบหลักฐานดัง กล่ าว เป็ นเพราะเจ้า หน้า ที่ ที่ ถู ก ลงโทษได้ฝากสมุ ดบัญชี
ธนาคารกรุ งไทยให้ เจ้าหน้าที่ ไปปรั บบัญชี ที่ ธนาคาร และมี การถ่ ายส าเนาบัญชี น้ ันไว้ จากนั้นผูจ้ ดั การได้มี
หนังสื อให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษชี้ แจง แต่เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้ช้ ี แจงเฉพาะเงินจานวน 3,000 บาท ที่บริ ษทั
ธนชาตประกันชี วิต จากัด โอนให้เป็ นค่าตอบแทนในการจัดวางระบบ ส่ วนเงิ นอีกยอดหนึ่ งที่โอนมาพร้ อมกัน
ไม่ได้ช้ ีแจง และจากนั้น บริ ษทั ธนชาตประกันชีวิต จากัด ได้มีหนังสื อ ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 ชี้ แจงเฉพาะการ
โอนเงิ นเป็ นค่าช่ วยเหลือในการวางระบบเดื อนละ 3,000 บาท เท่านั้น ส่ วนเงินอีกยอดหนึ่ งที่โอนมาพร้ อมกัน
ไม่ได้กล่าวถึงแต่อย่างใด
เมื่ อปรากฏหลักฐานที่ ค่อนข้างชัดเจนว่า บริ ษ ทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด ได้โอนเงิ นใน
ลักษณะที่ เข้าข่ ายเป็ นเงิ นพิ เศษให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ ถู กลงโทษ ผูจ้ ัดการจึ งอาศัยอ านาจตามระเบี ยบฯ ว่าด้วย
การบริ หารบุ คคล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริ ง และคณะกรรมการพิจารณาสอบสวน
ข้อเท็จจริ ง ได้มีรายงานลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ถึงผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ ได้รายงานผลการหาข้อเท็จจริ ง สรุ ปได้
ว่าคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลจากหลักฐานซึ่ งเชื่ อได้ว่าเป็ นการโอนเงินจากแหล่งเดียวกัน และเป็ นการ
โอนที่ต่อเนื่ อง มีรหัสการโอนเดี ยวกัน ส่ วนการหาข้อเท็จจริ งว่าเป็ นบัญชี ของใครนั้นไม่สามารถดาเนิ นการได้
เนื่องจากได้รับการปฏิเสธจากธนาคารว่าไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ เพราะเป็ นความลับของลูกค้า
4.เมื่ อคณะกรรมการพิ จารณาสอบสวนข้อเท็จจริ ง ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผูจ้ ดั การ
และผูจ้ ดั การได้มอบให้ฝ่ายนิ ติการพิจารณาผลการสอบสวน หัวหน้าฝ่ ายนิติการได้เกษียนหนังสื อไว้วา่ “ข้าฯ ได้
ศึกษาระเบียบฯ ตามคาสั่งแล้ว อาจจะทาผิดวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 59 อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกัน
จึงเห็นควรให้สหกรณ์ฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 61 ต่อไป”
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เหตุที่ เกษี ยนหนังสื อเช่ นนั้น เป็ นเพราะหัวหน้าฝ่ ายนิ ติการได้เห็ นเอกสารการถอนเงิ นค่า
ประกันชี วิตจากบัญชีสหกรณ์ฯ ให้บริ ษทั ธนชาตฯ ปรากฏว่าในการถอนเงินดังกล่าวได้มีการถอนเงินเต็มจานวน
แต่โอนให้บริ ษทั ฯ ธนชาตฯ ไม่เต็มจานวน ส่ วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษนาเข้าบัญชีของตนเองโดยเปิ ดบัญชี
เงินฝากใหม่ที่สหกรณ์ ฯ และได้มีการถอนเงิ นค่าประกันชี วิตจากบัญชี สหกรณ์ฯ แล้วเขียนเช็ ค 3 ฉบับ โดยทั้ง
3 ฉบับ เขียนจ่ายให้กบั บริ ษทั ธนชาตฯ แต่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ื อ” จานวน 2 ฉบับ และไม่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ื อ”
1 ฉบับ จากนั้น คาดว่าได้นาเช็ค 2 ฉบับที่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ือ” นาส่ งบริ ษทั ธนชาตฯ ส่ วนเช็คฉบับที่ไม่ขีดคร่ อม
“หรื อผู ้ถื อ ” ได้ ใ ห้ เ จ้า หน้ า ที่ น าไปเข้า บัญ ชี ส หกรณ์ ฯ ซึ่ งเป็ นบัญ ชี ธ นาคารกรุ งไทย ท าให้ เ จ้า หน้ า ที่
ธนาคารกรุ งไทยทักท้วงว่าเช็คสหกรณ์ ฯ ทาไมต้องเข้าบัญชี สหกรณ์ อีก จากนั้นเมื่อเงิ นเข้าบัญชี สหกรณ์ แล้ว
เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้ถอนเงินจานวนดังกล่าวออกจากบัญชีสหกรณ์ แล้วนาเข้าบัญชีของตนเอง
5.จากการเกษียนหนังสื อของหัวหน้าฝ่ ายนิติการ ผูจ้ ดั การจึงได้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) ซึ่งมีหวั หน้าฝ่ ายนิติการด้วย โดยผูจ้ ดั การมีอานาจในการเสนอ
แต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการคนใดคนหนึ่ งเป็ นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินัย ซึ่ งเป็ นการ
ดาเนินการตามระเบียบการบริ หารงานบุคคลที่ผจู ้ ดั การในฐานะผูบ้ งั คับบัญชาสามารถที่กระทาได้
6.เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น ชอบ และประธานกรรมการได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง
คณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้มีหนังสื อคัดค้าน
หัวหน้าฝ่ ายนิ ติการ ส่ วนเหตุที่คดั ค้านนั้น คาดว่าหากหัวหน้าฝ่ ายนิ ติการเป็ นกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและ
ไต่สวนทางวินยั ด้วย คงไม่ก่อให้เกิดผลดีแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ
7.ในการดาเนิ นการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั
(ครั้งที่ 1) นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการได้มีมติ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการฯ เพียง 3 คน ทาให้มีอุปสรรคในการ
ทางาน เนื่ องจากยากในการหาเวลาให้พร้อมกันทั้งสามคน ทาให้ตอ้ งเลื่อนการดาเนินการสอบสวนหลายครั้งและ
ในการสอบสวนจะนาประเด็นที่บริ ษทั ธนชาตฯ โอนเงินครั้งละ 3,000 บาท ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษเท่านั้น
เนื่ องจากเงิ นยอดอื่ นในขณะนั้นคณะอนุ กรรมการฯ ไม่มี ข ้อมู ล และเมื่ อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและ
ไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) สรุ ปผลสอบสวนเสร็ จแล้ว เหตุที่เจ้าหน้าที่ทราบผลการสอบสวนก่อนที่จะเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการ และผูจ้ ัดการรวมทั้งเจ้าหน้าที่ อี ก 17 คน ร่ วมกันลงชื่ อท าหนังสื อคัดค้านผลการ
สอบสวนนั้น ไม่ ทราบสาเหตุ ว่าเจ้าหน้าที่ ทราบได้อย่างไร แต่ อย่างไรก็ ตามต้องยอมรั บว่าการท างานของ
คณะกรรมการดาเนิ นการในทุก ๆ เรื่ องต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มาช่วยในการทางาน และในการดาเนินการ
8.เหตุ ที่ คณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็ จจริ งและไต่ สวนทางวินัย (ครั้ งที่ 2) ต้องเชิ ญ
ประธานกรรมการและที่ปรึ กษาเข้าร่ วมประชุมในการพิจารณาผลการสอบสวน เนื่องจากคณะอนุ กรรมการฯ เห็น
ว่าผลการสอบสวนที่ได้มาถือว่า เป็ นเรื่ องสาคัญในการพิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ เพราะตามระเบียบการบริ หาร
บุคคลมีโทษถึง “ปลดออก” หรื อ “ไล่ออก” ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและเพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหน้าที่มาก
ที่ สุ ด ประกอบกับคณะอนุ กรรมการฯ ไม่มี กรรมการที่เป็ นนักกฎหมายอยู่ด้วย มี เพียงกรรมการที่มี อาชี พครู
เท่านั้น ซึ่ งไม่มีความสันทัด และประสบการณ์ในการสอบสวน จึงได้เชิญที่ปรึ กษาทั้ง 2 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้
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ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายเป็ นอย่างดีมาให้คาปรึ กษา และเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อ
สหกรณ์ ฯ ในภายภาคหน้าจึ งจาเป็ นต้องเชิ ญประธานกรรมการมารั บรู ้ ด้วย แต่การตัดสิ นใจในการพิ จารณา
บทลงโทษทั้งหมดคณะอนุกรรมการฯ เป็ นผูพ้ ิจารณาโดยที่ที่ปรึ กษาและประธานกรรมการไม่เข้ามาเกี่ยวข้องหรื อ
เสนอแนะ สั่งการแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสี ยหายฯ
1.ในช่วงแรกที่ผจู ้ ดั การได้มีหนังสื อลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ถึง กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั
ธนชาตประกันชี วิต จากัด ให้ช้ ี แจงถึ งที่มาของเงินที่บริ ษทั ฯ โอนให้เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษ บริ ษทั ฯ ปฏิ เสธการ
โอนเงินดังกล่าว และเมื่อมีพยานหลักฐานการโอนเงิน ผูจ้ ดั การได้มีหนังสื อลงวันที่ 7 เมษายน 2554 ถึง เจ้าหน้าที่
ที่ถูกลงโทษ ให้ช้ ี แจงถึงเงิ นที่โอนเข้าบัญชี จากนั้น เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้มีหนังสื อลงวันที่ 15 เมษายน 2554
ถึงผูจ้ ดั การ ชี้ แจงที่มาของเงิ นที่ โอนเข้าบัญชี แต่ช้ ี แจงเฉพาะเงิ นจานวน 3,000 บาท ที่ บริ ษทั ฯ โอนให้เป็ นค่า
ช่วยเหลื อในการจัดวางระบบเท่านั้น ส่ วนเงิ นอีกยอดหนึ่ งที่โอนมาพร้อมกันไม่ได้ช้ ี แจง และเมื่อ บริ ษทั ธนชาต
ประกันชีวติ จากัด ได้มีหนังสื อ ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เพื่อชี้แจงในเรื่ องดังกล่าว ก็ได้ช้ ีแจงเฉพาะการโอนเงิน
เป็ นค่าช่ วยเหลื อในการวางระบบเดื อนละ 3,000 บาท เท่านั้น ส่ วนเงิ นอีกยอดหนึ่ งที่ โอนมาพร้ อมกันไม่ได้
กล่ าวถึ งแต่ อย่างใด และเมื่ อสหกรณ์ ฯ ได้มี หนังสื อหนังสื อที่ สค.สข. 472 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ถึ ง
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ขอตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึงที่มาของเงินดังกล่าว และ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ได้มีหนังสื อที่ สข 737/2554 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ถึ งผูจ้ ดั การ แจ้งให้ทราบว่า การขอตรวจสอบข้อมู ล
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถึงที่มาของเงินโอนนั้น ธนาคารไม่สามารถให้ขอ้ มูลดังกล่าวได้ เนื่ องจากข้อมูลดังกล่าวเป็ น
ความลับของลูกค้า
ดังนั้น เมื่อข้อมูลที่ปรากฏยังไม่กระจ่าง การที่ผูจ้ ดั การได้ออกคาสั่งสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู
สงขลา จากัด ที่ 4/2554 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริ ง ถือว่าเป็ น
การปฏิ บ ตั ิ ตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การบริ หารงานบุ คคล
พ.ศ.2551
2.เมื่ อคณะกรรมการพิ จารณาสอบสวนข้อเท็จจริ ง ได้รายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ 23
พฤษภาคม 2554 ถึงผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ สรุ ปได้วา่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อมูลจากหลักฐานซึ่ งเชื่ อได้วา่ เป็ น
การโอนเงินจากแหล่งเดี ยวกัน และเป็ นการโอนที่ต่อเนื่ อง มีรหัสการโอนเดียวกัน ส่ วนการหาข้อเท็จจริ งว่าเป็ น
บัญชี ของใครนั้นไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่ องจากได้รับการปฏิเสธจากธนาคาร ว่าไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้
เพราะเป็ นความลับของลู กค้า จากนั้นผูจ้ ดั การได้เกษียนสั่งการ “มอบให้ฝ่ายนิ ติการ ดาเนิ นการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบดังกล่าวต่อไป” และหัวหน้าฝ่ ายนิติการได้เกษียนลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ไว้วา่ “ข้าฯ ได้ศึกษาระเบียบฯ
ตามคาสั่งแล้วเจ้าหน้าที่ อาจจะทาผิดวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 59 อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างรวมกัน จึงเห็ น
ควรให้สหกรณ์ฯ ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ตามระเบียบฯ ข้อ 61 ต่อไป”
ดังนั้น เมื่อหัวหน้าฝ่ ายนิ ติการเกษียนหนังสื อตามข้อความข้างต้น และจากการให้ขอ้ มูลของ
หัวหน้าฝ่ ายนิ ติการต่อคณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายกรณี จ่ายเงินตามคา
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พิพากษาของศาลแรงงานภาค 9 จึงเห็ นว่า การที่ผูจ้ ดั การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวน
ทางวินยั และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นชอบ และมีคาสั่งดังกล่าว ถื อว่าเป็ นการปฏิ บตั ิ หน้าที่โดยชอบตาม
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ.2551
3.การดาเนิ นการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1)
จากการให้ขอ้ มูลของประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) จะเห็นว่า ปั ญหาและ
อุปสรรคของคณะอนุกรรมการฯ คือ กรรมการทุกคนมีภาระหน้าที่ประจา เมื่อมีจานวนเพียง 3 คน หากคนใดคน
หนึ่ งมีภารกิ จในงานประจาก็ไม่สามารถดาเนิ นการสอบสวนได้ ทาให้การดาเนิ นการสอบสวนล่ าช้า และถู ก
คณะกรรมการดาเนิ นการตาหนิ และเร่ งให้รีบดาเนิ นการ ประกอบกับตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ประชุมมีมติให้สอบสวนเฉพาะกรณี มีมูลเหตุมาจากเงิ น
โอนจากบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด เข้าบัญชี ของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น และเนื่ องจากหัวหน้าฝ่ ายนิ ติการถู ก
คัดค้านการเป็ นกรรมการ จนต้องเปลี่ยนเป็ นกรรมการดาเนินการแทน ทาให้คณะอนุ กรรมการฯ ทั้ง 3 คน ล้วนแต่
เป็ นกรรมการดาเนินการที่ไม่มีผใู ้ ดได้สาเร็ จการศึกษาด้านกฎหมาย และในการสอบสวน ได้ดาเนินการสอบสวน
เฉพาะฝ่ ายผูถ้ ู กกล่ าวหา และพยานหลักฐานที่ได้มาล้วนเป็ นของผูถ้ ู กกล่ าวหา และในการสอบสวนฝ่ ายผูถ้ ู ก
กล่ าวหาคงให้ ข ้อมู ลเฉพาะเงิ นจานวน 5,000 บาท ที่ บริ ษ ทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด โอนมาให้เป็ นค่ าจ้าง
บุคคลภายนอกเข้ามาจัดวางระบบ และเงินจานวน 3,000 บาท ที่บริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด โอนมาเพื่อช่วย
ในการจัดวางระบบเท่านั้น โดยไม่เจาะลึกไปถึงเงินอีกจานวนหนึ่งที่โอนมาพร้อมกัน จึงสรุ ปว่า “ไม่มีความผิด”
แต่ อย่างไรก็ ตาม เมื่ อพิ จารณาถึ งรายงานผลการสอบข้อเท็ จจริ งของคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 จะเห็ นว่า คณะกรรมการฯ ได้ทาหน้าที่
ตามกรอบแห่งกฎหมาย มีความตั้งใจในการทาหน้าที่ และทาไปโดยสุ จริ ต
ส่ วนกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ทราบผลการสอบสวนก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ นั้น
ตามการให้ขอ้ มูลของประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ว่า “ไม่
ทราบสาเหตุวา่ เจ้าหน้าที่ทราบได้อย่างไร แต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการทางานของคณะกรรมการดาเนินใน
ทุกๆ เรื่ องต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มาช่วยในการทางาน” พอรับฟั งได้ เนื่ องจากในการดาเนิ นการในการสอบสวนไม่วา่
จะบันทึกการสอบสวน และจัดทารายงานการสอบสวน ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั
รวมทั้งการจัดทาวาระการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการ ล้วนแต่ตอ้ งอาศัยเจ้าหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั ทาทั้งสิ้ น
4.คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ ทาให้สหกรณ์ ได้รับความเสี ยหายกรณี จ่ายเงิ นตามค า
พิพากษาของศาลแรงงานภาค 9 ได้พิจารณาเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั
(ครั้งที่ 2) ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 จะเห็นว่า
ประธานกรรมการ (ในขณะนั้น) ได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการดาเนิ นการแสดงความคิดเห็ นกันอย่างเต็มที่ และมี
ประเด็นจากการอภิปรายที่น่าสนใจ คือ มีการอภิปรายว่า “เงินที่โอนมาควบคู่กบั การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต คือเงิ นอะไร และการเขี ยนเช็ คไปโดยไม่ปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบ ถู กต้อง
หรื อไม่อย่างไร”
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จากนั้น ประธานที่ประชุ มจึ งขอมติที่ประชุ ม 2 ประเด็น คือ 1) เห็ นด้วยกับกรรมการที่ ได้
ดาเนิ นการสอบสวนมาแล้ว และ 2) ให้สอบสวนเพิ่มเติม ซึ่ งผลการลงมติ เห็ นด้วยประเด็นที่ 1 จานวน 2 เสี ยง
เห็ นด้วยประเด็นที่ 2 จานวน 10 เสี ยง และงดออกเสี ยงจานวน 2 เสี ยง ดังนั้น การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 2) ถือว่าเป็ นการแต่งตั้งโดยชอบ
5.คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุ ที่ ทาให้สหกรณ์ ได้รับความเสี ยหายกรณี จ่ายเงิ นตามค า
พิพากษาของศาลแรงงานภาค 9 ได้พิจารณารายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริ ง และไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 2)
แล้วเห็นว่า นอกจากตัวแทนบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต จากัด ได้โอนเงินเพื่อช่วยเหลื อการจัดวางระบบเดือนละ
3,000 บาท เข้าบัญชี เจ้าหน้าที่ ที่ถูกลงโทษแล้ว ยังได้โอนเงิ นอื่นควบคู่มาด้วยถึ ง 17 ครั้ง และมีการถอนเงิ นค่า
ประกันชีวิตจากบัญชี สหกรณ์ฯ ให้บริ ษทั ธนชาตฯ ปรากฏว่าในการถอนเงินดังกล่าวได้มีการถอนเงินเต็มจานวน
แต่โอนให้บริ ษทั ฯ ธนชาตฯ ไม่เต็มจานวน ส่ วนที่เหลือเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษนาเข้าบัญชีของตนเองโดยเปิ ดบัญชี
เงิ นฝากใหม่ที่สหกรณ์ ฯ และได้มีการถอนเงิ นค่าประกันชี วิตจากบัญชี สหกรณ์ ฯ แล้วเขียนเช็ ค 3 ฉบับ โดยทั้ง
3 ฉบับ เขียนจ่ายให้กบั บริ ษทั ธนชาตฯ แต่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ื อ” จานวน 2 ฉบับ และไม่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ื อ”
1 ฉบับ จากนั้น คาดว่าได้นาเช็ค 2 ฉบับที่ขีดคร่ อม “หรื อผูถ้ ือ” นาส่ งบริ ษทั ธนชาตฯ ส่ วนเช็คฉบับที่ไม่ขีดคร่ อม
“หรื อผู ้ถื อ ” ได้ ใ ห้ เ จ้า หน้ า ที่ น าไปเข้า บัญ ชี ส หกรณ์ ฯ ซึ่ งเป็ นบัญ ชี ธ นาคารกรุ งไทย ท าให้ เ จ้า หน้ า ที่
ธนาคารกรุ งไทยทักท้วงว่าเช็คสหกรณ์ ฯ ทาไมต้องเข้าบัญชี สหกรณ์ อีก จากนั้นเมื่อเงิ นเข้าบัญชี สหกรณ์ แล้ว
เจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษได้ถอนเงินจานวนดังกล่าวออกจากบัญชี สหกรณ์ แล้วนาเข้าบัญชี ตนเองจริ ง ดังนั้น การที่
ประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินัย ให้ ข ้อมู ลว่าเหตุ ที่ คณะอนุ กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั (ครั้งที่ 2) ต้องเชิญประธานกรรมการและที่ปรึ กษาเข้าร่ วมประชุมในการพิจารณา
ผลการสอบสวน เนื่ องจากคณะอนุ กรรมการฯ เห็ นว่าผลการสอบสวนที่ ได้มาถื อว่า เป็ นเรื่ องส าคัญในการ
พิจารณาลงโทษเจ้าหน้าที่ เพราะตามระเบียบการบริ หารงานบุคคลมีโทษถึงไล่ออก ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและ
เพื่อให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหน้าที่มากที่สุด ประกอบกับคณะอนุ กรรมการฯ ไม่มีกรรมการที่เป็ นนักกฎหมาย
อยู่ดว้ ย มีเพียงกรรมการที่มีอาชี พครู เท่านั้น ซึ่ งไม่มีความสันทัด และประสบการณ์ในการสอบสวน จึงได้เชิ ญ
ที่ปรึ กษา ทั้ง 2 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบบริ หารงานบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เป็ นอย่างดีมาให้คาปรึ กษา และเห็นว่าเรื่ องดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯ ในภายภาคหน้าจึงจาเป็ นต้องเชิญ
ประธานกรรมการมารับรู ้ดว้ ยนั้น รับฟังได้
ข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเหตุทที่ าให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสี ยหายฯ
จากผลการสอบสวนและความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสี ยหายฯ จะเห็นว่า การดาเนิ นการของผูจ้ ดั การ คณะอนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั
และคณะกรรมการดาเนิ นการ เป็ นไปตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา
จากัด ว่าด้วย การบริ หารงานบุคคล พ.ศ.2551 และได้ดาเนิ นการโดยความสุ จริ ต เป็ นธรรม และโปร่ งใส เพียงแต่
คณะอนุ กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินัยทั้งสองครั้ ง ซึ่ งไม่มี นิติกรร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
อาจขาดประสบการณ์ ในการสอบสวนและสรุ ปผลการสอบสวน เช่ น กรณี ตวั แทนบริ ษทั ธนชาตประกันชี วิต
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จากัด ได้โอนเงินอื่นควบคู่มากับการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือการจัดวางระบบเดือนละ 3,000 บาท ถึง 17 ครั้ง ซึ่ งตาม
หนังสื อชี้ แจงของบริ ษทั ธนชาตประกันชีวิต จากัด ในครั้งแรกเมื่อปี 2552 ปฏิเสธว่าไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็ น
การส่ วนตัวใดๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่เมื่อในปี 2554 ผูจ้ ดั การทราบว่ามีการโอนเงินกันจริ ง ตัวแทนบริ ษทั ฯ
ก็มีหนังสื อชี้แจงว่า เป็ นเงินจานวน 3,000 บาท ที่โอนให้เพื่อเป็ นค่าตอบแทนในการวางระบบ และเมื่อได้ทราบว่า
มีการโอนเงินอื่นควบคู่มาด้วยถึง 17 ครั้ง ก็เลี่ยงไปว่า เป็ นเงินของคนอื่นที่มาฝากให้โอน เป็ นต้น จึงทาให้ผลการ
สอบสวนดู อ่อนลง ทาให้เกิ ดช่ องว่างเมื่อเจ้าหน้าที่ไปฟ้ องคดี ต่อศาลแรงงานภาค 9 จนเป็ นเหตุทาให้สหกรณ์ ฯ
แพ้คดี
คณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหายฯ จึงเห็นว่า เหตุที่ทาให้
สหกรณ์ เกิ ดความเสี ยหายกรณี จ่ ายเงิ นตามค าพิ พากษาของศาลแรงงาน ภาค 9 เป็ นเพราะคณะอนุ กรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ซึ่ งล้วนแต่เป็ นผูท้ ี่มีอาชีพครู ไม่มีนกั กฎหมายร่ วมเป็ นกรรมการ และเข้า
มาเป็ นกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ฯ เพื่อบริ หารกิจการสหกรณ์ฯ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ซึ่ งไม่
มีประสบการณ์ในการสอบสวนและสรุ ปผลการสอบสวนในประเด็นที่สาคัญ ๆ ที่นาไปสู่ การพิจารณาโทษทาง
วินยั ของเจ้าหน้าที่ จนเป็ นเหตุทาให้สหกรณ์ ฯ แพ้คดี และต้องชดใช้ค่าเสี ยหาย จึงไม่ตอ้ งให้คณะอนุ กรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งและไต่สวนทางวินยั ต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์ ฯ และให้เรื่ องดังกล่าวเป็ นอุทาหรณ์
ในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการดาเนิ นการในชุ ดต่อ ๆ ไป และเมื่อการดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริ งและ
ไต่สวนทางวินยั รับฟังได้วา่ ได้ดาเนิ นการเป็ นไปด้วยความสุ จริ ต เป็ นธรรม และโปร่ งใส ประเด็นอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
หลังจากการพิจารณาลงโทษก็ถือว่าเป็ นการดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มี
มติเห็นชอบตามรายงานผลการสื บสวนของคณะอนุ กรรมการตรวจสอบเหตุที่ทาให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย
กรณี จ่ายเงินตามคาพิพากษาของศาลแรงงานภาค 9
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.7.2 เรื่ องการปิ ดงาน นางสายสมร ณ พัทลุง
ตามที่ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็ นชอบ
ให้สั่ งปิ ดงาน นางสายสมร ณ พัทลุ ง จนกว่าจะยอมรั บข้อเรี ยกร้ องสภาพการจ้างของคณะกรรมการเจรจา
ข้อพิพาทตกลงข้อเรี ยกร้องต่อลูกจ้าง และให้ปิดงานนับตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่มีมติ นั้น
ขอเรี ยนให้ทราบว่า หลังจากที่ประชุ มใหญ่มีมติดังกล่าว ผูจ้ ดั การได้มีหนังสื อถึ งสหกรณ์
จังหวัดสงขลา ขอหารื อเกี่ ยวกับการสั่งปิ ดงานนางสายสมรฯ ตามมติที่ประชุ มใหญ่ และต่อมารองนายทะเบียน
สหกรณ์ ได้มีคาสั่ง ที่ สข 1/2562 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่ อง เพิกถอนมติที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่ องการเจรจาข้อพิพาทตกลงข้อเรี ยกร้องต่อ
ลู กจ้าง เนื่ องจากเห็ นว่า “การด าเนิ นการกับเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นบุ คคลภายนอกเป็ นอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในฐานะนายจ้างในการปิ ดงานลูกจ้างตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มติที่ประชุมดังกล่าวจึงเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายและข้อบังคับ”
จากนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการได้มอบหมายให้กรรมการจานวนหนึ่งไปปรึ กษากับเจ้าหน้าที่
ศาลแรงงานภาค 9 และเจ้าหน้าที่สวัสดิ การแรงงานจังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ท้ งั 2 หน่วยงานได้ให้คาแนะนา
ในทานองเดียวกันว่านางสายสมรฯ จะเกษียณอายุในวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่ งจะเหลื อระยะเวลาไม่กี่เดือนแล้ว
หากสหกรณ์ ฯ สั่งปิ ดงาน นางสายสมรฯ คงฟ้ องคดี หากเป็ นเช่ นนั้นอาจทาให้สหกรณ์ ฯ ซึ่ งถือว่าเป็ นสถาบัน
การเงิ นเสี ยภาพลักษณ์ ได้ จึ งเห็ นควรให้นางสายสมรฯ ท างานต่ อไปจนเกษี ยณอายุ และเมื่ อนางสายสมรฯ
เกษียณอายุให้คณะกรรมการดาเนิ นการอนุ มตั ิให้เฉพาะเงิ นค่าชดเชย เนื่ องจากเป็ นเงิ นที่ กฎหมายกาหนดให้
นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหากปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่ท้ งั 2 หน่วยงานคงก่อประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ฯ มากกว่าสั่งปิ ดงานนางสายสมรฯ ประกอบกับเจ้าหน้าที่
ที่เข้าทางานตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย พนักงาน พ.ศ.2539 ที่ได้จดั ทาบันทึกข้อตกลง
สภาพการจ้างกับสหกรณ์ ฯ ไว้แล้วนั้น ได้เข้าใจถึ งสถานการณ์ เป็ นอย่างดี คณะกรรมการดาเนิ นการจึงไม่ได้
สั่งปิ ดงานนางสายสมรฯ
ต่อมานางสายสมรฯ ได้มีหนังสื อลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึ งผูจ้ ดั การ แจ้งให้ทราบว่าตนเอง
จะเกษี ยณอายุในวันที่ 1 มกราคม 2563 มี ความประสงค์ขอรั บเงิ นบ าเหน็ จและเงิ นชดเชย แต่คณะกรรมการ
ดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงิ น
ค่าชดเชยให้แก่นางสายสมรฯ เพียงอย่างเดียว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.7.3 เรื่ องการฟ้ องคดีอดีตผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่ทที่ าให้ สหกรณ์ เกิดความเสี ยหาย
ตามที่ที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ฟ้องคดีกบั อดีตผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ท้ งั สองคนที่ทาให้สหกรณ์เกิดความเสี ยหาย นั้น
ขอเรี ยนให้ทราบว่า เรื่ องนี้สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดประจาปี 2561 ได้แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการพิจารณาการดาเนิ นงานที่เกี่ ยวกับข้อกฎหมายของสหกรณ์ในการดาเนิ นการติดตามหาข้อมู ล
จากกรณี อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ฟ้ องคดีสหกรณ์ฯ ต่อศาลแรงงานภาค 9 โดยคณะอนุ กรรมการฯ มีความเห็นให้
สหกรณ์ฯ ดาเนินคดีอาญาต่ออดีตผูจ้ ดั การ ฐานจัดทาเอกสารปลอมให้แก่อดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จากนั้นได้นา
เอกสารดังกล่าวมาฟ้ องคดีสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดประจาปี 2561 มีมติเห็นชอบให้ฟ้องคดี
แต่ไม่ได้มอบหมายให้ผใู ้ ดเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดังกล่าวจนเวลาล่วงเลยมาจนสิ้ นปี 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2561 จึงได้มีมติเห็นชอบให้ฟ้องคดี
หลังจากที่ ประชุ มใหญ่ มี มติ ดังกล่ าว นายนิ กร ยางทอง หั วหน้ าฝ่ ายนิ ติ การ ได้รวบรวม
พยานหลักฐานและศึกษารายละเอียดต่างๆ ในการที่จะฟ้ องคดี และเห็นว่าในเรื่ องดังกล่าวต้องฟ้ องเป็ นคดีอาญา
แต่เนื่ องจากในปี 2562 ฝ่ ายนิ ติการมีภารกิ จในการเร่ งติดตามหนี้ จากลูกหนี้ โดยเริ่ มตั้งแต่มีหนังสื อบอกกล่าว
ฟ้ องคดี สื บทรั พย์ และยึดทรั พย์เพื่ อบังคับคดี โดยเฉพาะการฟ้ องคดี นอกจากจะจ้างทนายภายนอกแล้ว
นายนิ กรฯ ได้ฟ้องคดี เองอี ก 51 คดี แต่อย่างไรก็ตามภารกิ จการฟ้ องคดี อาญาอดี ตผูจ้ ดั การก็ได้รวบรวมพยาน
เอกสารต่าง ๆ มาโดยตลอด
เมื่อเดือนตุลาคม 2562 นายนิ กรฯ ขอเกษียณอายุก่อนกาหนด แต่ยงั ไปศาลตามหมายนัดในคดี
ที่ ได้ฟ้ องไปแล้ว รวมทั้งในเรื่ องอื่ น ๆ ในฐานะทนายความที่ ฟ้ องคดี และในช่ วงต้นเดื อนธั นวาคม 2562
นายนิ กรฯ ได้เขียนคาฟ้ องคดีอาญาเพื่อฟ้ องคดี อดี ตผูจ้ ดั การเสร็ จสิ้ นและจะส่ งคาฟ้องต่อศาล ซึ่ งในการฟ้ องคดี
นั้นผูร้ ับมอบอานาจจากสหกรณ์ ฯ ต้องลงนามในใบแต่งตั้งทนาย และต้องไปเบิกความต่อศาลเมื่อศาลมีหมายนัด
สื บพยานโจทก์ ซึ่ งกระบวนการในการด าเนิ นคดี อาญาจะแตกต่างกับการฟ้ องคดี แพ่งหรื อคดี แรงงานมาก
ผูร้ ั บมอบอานาจจากสหกรณ์ ฯ อาจต้องไปศาลหลายครั้ง และในการเบิ กความต่อศาลในแต่ ละครั้ งทั้งทนาย
ฝ่ ายโจทก์และทนายฝ่ ายจาเลยจะซักถาม ดังนั้น ผูร้ ับมอบอานาจจากสหกรณ์ ฯ ต้องเข้าใจและจาเหตุการณ์ ต่าง ๆ
ได้เป็ นอย่างดี จึงต้องเป็ นกรรมการดาเนินการที่มาจากชุดประจาปี 2561
สาหรับผูร้ ับมอบอานาจของสหกรณ์ฯ ในการฟ้องคดีในปี 2562 ประกอบด้วย
1.ประธานกรรมการ ได้รับการเลือกตั้งเมื่อปี 2562
2.รองประธานกรรมการ จานวน 2 คน
3.เหรัญญิก
4.เลขานุการ
5.ผูจ้ ดั การ เข้ามาทางานหลังจากคณะกรรมการดาเนินการปี 2561
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เมื่อนายนิ กรฯ จะฟ้ องคดี ก็ได้ให้ผูร้ ั บมอบอานาจจากสหกรณ์ ที่ได้รับการเลื อกตั้งมาตั้งแต่
ปี 2561 (รายใดรายหนึ่ง) ลงนามในใบแต่งตั้งทนาย และต้องไปเบิกความต่อศาลตามหมายนัด ปรากฏว่าผูร้ ับมอบ
อานาจจากสหกรณ์ (ที่ ได้รับการเลื อกตั้งมาตั้งแต่ ปี 2561) ทั้ง 3 ราย ไม่สามารถลงนามในใบแต่งทนายได้
เนื่ องจากกรรมการดาเนิ นการหนึ่ งรายหมดวาระหลังจากประชุ มใหญ่ประจาปี 2562 และต้องเว้นวรรค ส่ วนอีก
2 ราย หมดวาระหลังจากประชุ มใหญ่ ประจ าปี 2562 เมื่ อผูร้ ั บมอบอ านาจทั้ง 3 ราย ไม่ สามารถลงนามใน
ใบแต่งทนายและไม่สามารถที่จะรับเป็ นตัวแทนสหกรณ์ฯ ไปเบิกความต่อศาลได้ การฟ้ องคดีในปี 2562 จึงไม่
สามารถดาเนินการได้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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3.7.4 เรื่ องการสอบสวนข้ อเท็จจริงกรณีนาเงินไปฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จากัด
ตามที่ ที่ ประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2561 เมื่ อวันที่ 16 กุ มภาพันธ์ พ.ศ.2562 ได้มี มติ ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ไปดาเนิ นการสื บสวนข้อเท็จจริ งว่า กระบวนการเกี่ ยวกับการนาเงินไปฝาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด ดาเนินการชอบหรื อไม่ นั้น
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งการนา
เงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการดาเนินการ จานวน 4 คน
ผูแ้ ทนสมาชิก จานวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิ ติการ จานวน 1 คน เพื่อให้พิจารณาว่า กระบวนการเกี่ยวกับการ
นาเงิ นไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ดาเนิ นการชอบหรื อไม่ จากนั้น คณะอนุ กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งฯ ได้รายงานผลการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการ สรุ ปได้ดงั นี้
คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ ได้มีการประชุ มในการดังกล่าวหลายครั้ง เพื่อกาหนด
แนวทางการสื บสวนข้อเท็จจริ ง การพิจารณาข้อมูลจากเอกสารหลักฐานที่ได้จากสหกรณ์ฯ และจากที่อื่น ๆ และ
ได้เชิ ญประธานกรรมการ ผูจ้ ดั การ กรรมการดาเนิ นการ และผูต้ รวจสอบกิ จการในขณะนั้นมาให้ขอ้ มูล และเมื่อ
นาเอกสารหลักฐาน จานวน 23 รายการ ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงมีผลการสอบสวน และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ผลการสอบสวน
1.สหกรณ์ฯ นาเงิ นไปฝากสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 3 ครั้ง รวมเป็ นเงิ น
450 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 จานวน 50 ล้านบาท โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการดาเนินการ ในคราวประชุ ม
ครั้ งที่ 13/2552 เมื่อวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2552 จากนั้นนาไปฝากเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.5 ต่อปี
- ครั้ งที่ 2 จ านวน 50 ล้ านบาท โดยผู ้จ ัดการได้น าไปฝากเมื่ อวันที่ 1 ธั นวาคม 2552
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.5 ต่อปี จากนั้นคณะกรรมการอานวยการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันศุกร์ ที่ 18
ธันวาคม 2552 ได้อนุมตั ิเป็ นสัตยาบรรณในกรณี ที่ผจู ้ ดั การนาเงินไปฝากเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552
- ครั้งที่ 3 จานวน 350 ล้านบาท โดยคณะกรรมการดาเนิ นการ ในคราวประชุ มครั้งที่ 6/2553
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553 ได้มีมติให้ใช้วงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงินซึ่ งมีอยูก่ บั บมจ.กรุ งไทย จานวน 300 ล้านบาท
และ บมจ. กรุ งเทพ จานวน 50 ล้านบาท โดยมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ระยะเวลาผ่อนชาระ 9 เดือน สิ้ นสุ ดเดือน
ธันวาคม 2553 และนาไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
5.5 โดยประมาณการรายได้จากส่ วนต่างประมาณ 9 ล้านเศษ
2.สหกรณ์ ฯ ได้ถอนเงิ นฝากจากสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จ ากัด ในปี 2554 - 2555
รวมทั้งหมดจานวน 12 ครั้ง รวมเป็ นเงิ นที่ถอนออกมาทั้งหมด จานวน 130,000,000.00 บาท ทาให้ ณ สิ้ นปี 2555
ยังคงเหลือเงินฝาก จานวน 320,000,000.00 บาท
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3.สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด ได้รับดอกเบี้ ยจากการนาเงิ นไปฝากสหกรณ์ เครดิ ต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ระหว่างปี 2552 – 2558 รวมเป็ นเงิน 89,334,823.26 บาท
4.เมื่ อวันที่ 21 มกราคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็ นชอบแผนฟื้ นฟูกิจการของ
สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด ท าให้สหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด จะได้รับการช าระหนี้ จาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวนเงิ น 343,581,817.86 บาท ซึ่ งคิดเป็ นเงินต้น 320,000,000.00 บาท
และดอกเบี้ยค้างจ่าย 23,581,817.86 บาท โดยแบ่งชาระเป็ นงวด ๆ เป็ นเวลา 26 ปี เริ่ มนับตั้งแต่ปี 2559
5.ตั้งแต่ปี 2559 ถึงสิ้ นปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้รับการชาระหนี้ จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
จากัด เป็ นเงิ น 55,978,067.68 บาท ยังคงค้างชาระ 287,603,750.18 บาท แต่หากหักดอกเบี้ยที่สหกรณ์ ฯ ได้รับ
ออกไป จะเหลือเฉพาะเงินต้นเป็ นเงินจานวน 198,268,926.92 บาท
6.สาหรับกระบวนการในการนาเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด ดาเนินการ
ชอบหรื อไม่น้ นั คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ ได้นาเอกสารหลักฐานและข้อมูลที่ได้จากผูเ้ กี่ยวข้องมา
ประกอบการพิจารณา โดยนาประเด็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา ซึ่ งประกอบด้วย 1) การขออนุ ม ตั ิและ
การรายงานต่อที่ ประชุ มใหญ่ 2) การพิจารณาผลประกอบการของสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด และ
3) การมอบอานาจในการพิจารณาลงทุน จึงสรุ ปกระบวนการในการนาเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
จากัด ได้ดงั นี้
- การนาเงินไปฝากครั้งที่ 1
คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ เห็นว่า กระบวนการในการนาเงิ นไปฝากน่าจะได้
ดาเนินการโดยชอบตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
- การนาเงินไปฝากครั้งที่ 2
คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ เห็นว่า กระบวนการในการนาเงินไปฝากน่าจะเป็ น
การดาเนินการที่ไม่ชอบด้วยอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการอานวยการ แต่ท้ งั นี้และทั้งนั้น คณะอนุ กรรมการ
สื บสวนข้อเท็จจริ งฯ เห็นว่า การที่คณะกรรมการอานวยการเห็นชอบให้สัตยาบรรณไปนั้น คงเชื่ อในการนาเสนอ
ของผูจ้ ดั การว่าได้ดาเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย
- การนาเงินไปฝากครั้งที่ 3
คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ เห็นว่า กระบวนการในการนาเงินไปฝากน่ าจะได้
ดาเนินการโดยชอบตามอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้ อเสนอแนะ
1.จากการที่สหกรณ์ ฯ นาเงิ นไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จานวน 3 ครั้ง เป็ น
เงิน 450 ล้านบาท โดยสหกรณ์ฯ ได้ถอนคืนกลับมาในปี 2554 – 2555 จานวน 130 ล้านบาท เหลื อเงินต้น 320
ล้านบาท และในการนาเงิ นไปฝากทั้ง 3 ครั้ ง สหกรณ์ ฯ ได้ผลประโยชน์ คื อ ดอกเบี้ ยรวมทั้งหมด เป็ นเงิ น
89,334,823.26 บาท
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2.ปั จจุ บ นั หากคิ ดเฉพาะเงิ นต้น สหกรณ์ ฯ จะมีเงิ นฝากกับสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่
จากัด จานวน 287,603,750.18 บาท และหากนาดอกเบี้ยที่ได้รับมาจานวน 89,334,823.26 บาท หักจากยอดเงิ น
ดังกล่าว สหกรณ์ฯ ยังขาดประโยชน์อยูอ่ ีก เป็ นเงิน 198,268,926.92 บาท
3.คณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งฯ เห็นว่า กรณี การชาระหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
คลองจัน่ จากัด ยังไม่สิ้นสุ ด โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ยังคงชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สงขลา จากัด เมื่อได้รับเงินมาจากแหล่งต่าง ๆ ดังเช่น ล่าสุ ดได้ชาระหนี้ คืนให้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2562 จานวน 5,978,323.63 บาท เมื่ อเป็ นเช่ นนี้ คาดว่าหนี้ ที่เหลื อสหกรณ์ ฯ คงมี โอกาสได้รับคื นจากสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด จนหมด แต่หากเป็ นที่แน่ชดั ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จากัด ไม่สามารถที่
จะชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้แล้ว ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาดาเนินการในเรื่ องนี้ตามสมควรต่อไป
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2562 มีมติเห็นชอบตามรายงานผลการสื บสวนของคณะอนุ กรรมการสื บสวนข้อเท็จจริ งการนาเงิ นไปฝากกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ จากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

4.1 เรื่ องงบการเงินประจาปี 2562
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การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน (C A M E L S Analysis) ของ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จํากัด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
อัตราส่ วนทางการเงินของสหกรณ์ เปรียบเทียบกับปี ก่ อน

c - ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง (Capital Strength)
มิตขิ องการวิเคราะห์
หนีส้ ินต่ อทุน
ทุนสํารองต่ อสินทรัพย์
ผลตอบแทนต่ อส่ วนของทุน
อัตราการเติบโตของทุนของสหกรณ์

ปี 2562
0.59
0.05
6.08
5.57

เท่ า
เท่ า
%
%

ปี 2561
0.55
0.05
5.40
2.94

เท่ า
เท่ า
%
%

สู งกว่ า


ตํา่ กว่ า

เท่ ากัน





A - คุณภาพของสิ นทรัพย์ (Asset Quality)
มิตขิ องการวิเคราะห์
อัตราผลตอบแทนต่ อสินทรัพย์
อัตราการเติบโตของสินทรัพย์

ปี 2562
3.88
%
8.28
%

ปี 2561
3.52
%
4.40
%

สู งกว่ า



ตํา่ กว่ า

เท่ ากัน

ปี 2562
(4.20)
%

ปี 2561
11.58
%

สู งกว่ า

ตํา่ กว่ า


เท่ ากัน

สู งกว่ า






ตํา่ กว่ า

เท่ ากัน

สู งกว่ า

ตํา่ กว่ า

เท่ ากัน


M - การบริหาร (Management)
มิตขิ องการวิเคราะห์
อัตราการเติบโตของธุรกิจ

E - การทํากําไร (Earning Sufficiency)
มิตขิ องการวิเคราะห์
กําไร(ขาดทุน)ต่ อสมาชิก
เงินออมต่อสมาชิก
หนีส้ ินต่ อสมาชิก
อัตราการเติบโตของกําไร
อัตรากําไรสุ ทธิ

ปี 2562
23,879.19 บาท/คน
578,796.14 บาท/คน
580,504.20 บาท/คน
17.36
%
71.98
%

ปี 2561
20,652.67 บาท/คน
542,524.43 บาท/คน
551,791.98 บาท/คน
2.51
%
67.65
%

L - สภาพคล่ อง (Liquidity)
มิตขิ องการวิเคราะห์
อัตราส่ วนทุนหมุนเวียน

ปี 2562
0.47
เท่ า

ปี 2561
0.47
เท่ า

รายงานกิจการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด 83
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

จการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด
84 รายงานกิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

รายการ

ปี 2562
จานวนเงิน
395,176,679.65
323,117,161.00
66,679,558.65

5,379,960.00

ปี 2561
จานวนเงิน
336,721,109.11
276,322,665.50
57,255,693.61

3,142,750.00

2,237,210.00

จานวนเงิน
เพิม่ ขึน้
58,455,570.54
46,794,495.50
9,423,865.04

หมายเหตุ การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(1) จัดสรรให้สมาชิกโดยตรง เป็ นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 81.77 ของกาไรสุ ทธิ
(2) จัดสรรเป็ นประโยชน์โดยอ้อมกับสมาชิ ก เป็ นทุนสารอง, ค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย, ทุ นรั กษาระดับเงิ นปั นผล,
ทุนสาธารณประโยชน์, ทุ นสวัสดิ การหรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิ ก, ทุนเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์, กองทุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี
ร้อยละ 16.87 ของกาไรสุ ทธิ
(3) จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 1.36 ของกาไรสุ ทธิ

1.กาไรสุ ทธิ ประจาปี
2.จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงเป็ นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
3.จัด สรรเป็ นประโยชน์ โ ดยอ้อ มกับ สมาชิ ก เป็ นทุ น ส ารอง, ค่ า บ ารุ ง สั น นิ บ าต
สหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย, ทุ น รั ก ษาระดับ เงิ น ปั น ผล, ทุ น สาธารณประโยชน์ ,
ทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิ ก, ทุนเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์,
กองทุนโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี
4.เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

1.รายละเอียดในภาพรวม

การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 ข้อ 29 ซึ่ งกาไรสุ ทธิ มีจานวน 395,176,679.65 บาท
โดยเสนอผ่านการกลัน่ กรองจากคณะกรรมการอานวยการ และผลการดาเนินงานของสหกรณ์ประจาปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.36 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561

4.2 เรื่ องการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2562

รายงานกิจการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด 85
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

21,506,651.00

22,000,000.00

1,000,000.00

5.ทุนสวัสดิการหรื อการ
สงเคราะห์แก่สมาชิก

6.ทุ นเพื่ อการศึ กษาและ
ประชาสัมพันธ์

254,816,014.50

4.เงินเฉลี่ยคืน

3.เงินปั นผล

0.30

6.53

6.39

75.68

จานวนเงิน
ร้ อยละ
33,715,693.61 10.01

ปี 2561

ปี 2562
คาชี้แจงประกอบ

2,500,000.00

23,000,000.00

30,864,772.75

292,252,388.25

73.96 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(1) เป็ นเงิ นปั นผลตามหุ ้นที่ ชาระแล้วให้แก่สมาชิ ก ไม่เกิ นอัตรา
ที่กาหนดในกฎกระทรวง คิดตามส่ วนแห่ งระยะเวลา จัดได้ร้อยละ 5.30 แห่งค่าหุน้
(ปี 2561 ร้อยละ 4.82 ใช้ทุนรักษาระดับเงินปั นผลเพิ่มร้อยละ 0.17 เป็ นร้อยละ 4.99)
7.81 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิ กจัดได้ร้อยละ 6.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
สมาชิกซึ่ งได้ส่งแก่สหกรณ์ระหว่างปี (ปี 2561 ร้อยละ 4.80)
5.82 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(7) เป็ นทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิ ก
และครอบครัวสมาชิ ก ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ โดยจ่ายตามระเบียบฯ ว่าด้วย
ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์สมาชิก ซึ่ งมียอดคงเหลือปี ก่อน จานวน 62,140.69 บาท
0.63 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(5) เพื่ อให้การศึ กษา การฝึ กอบรม ข่ าวสาร ตามหลักการ
สหกรณ์ การประชาสัมพันธ์ที่สหกรณ์กาหนด และจัดอบรมสัมมนาผูแ้ ทนสมาชิ กใหม่
(ประมาณ 500 คน) ไม่เกิ นร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ โดยจ่ ายตามระเบี ยบฯ ว่าด้วย
ทุนเพื่อการศึ กษา อบรม และประชาสัมพันธ์ และจ่ายตามแผนงานโครงการ ซึ่ งมียอด
คงเหลือปี ก่อน 307,424.23 บาท

จานวนเงิน
ร้ อยละ
1.ทุนสารอง
40,099,558.65 10.15 จัดตามข้อบังคับข้อ 29 เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
2 .ค่ า บ า รุ ง สั น นิ บ า ต
30,000.00
0.01
30,000.00
0.01 จัดตามข้อบังคับข้อ 29 เป็ นค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ตามอัตราที่กาหนด
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
ในกฎกระทรวง
กาไรส่ วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้ อ 1 และ 2 จานวน 355,047,121.00 บาท ขอเสนอจัดสรร ดังนี้

รายการ

2.รายละเอียดในการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี
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1,872,000.00
0.00

336,721,109.11

9.2 เจ้าหน้าที่
10.กองทุ นโครงการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ค รู
สงขลาธานี

รวมทั้งสิ้น

100.00

0.55
0.00

0.38

0.00

คาชี้แจงประกอบ

0.76 - เจ้าหน้าที่ 31 คน จัดให้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดและส่ วนของระยะเวลาการทางาน
0.01 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(8) และจ่ายตามระเบี ยบฯ ว่าด้วย กองทุนโครงการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู สงขลาธานี

0.60 - กรรมการ 15 คน จัดให้ตามระเบียบฯ ว่าด้วย คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2543 ข้อ 11

395,176,679.65 100.00

3,003,960.00
40,000.00

2,376,000.00

จานวนเงิน
ร้ อยละ
1,000,000.00
0.25 จัดตามข้อบังคับข้อ 29(4) ไม่เกินร้อยละ 2 แห่ งทุนเรื อนหุ น้ รวมกับยอดยกมา จานวน
624,030.14 บาท เป็ นเงิน 1, 624,030.14 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของทุนเรื อนหุน้
10,000.00
0.00 จัดให้ตามข้อบังคับข้อ 29(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิ นร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
โดยจ่ ายตามระเบี ยบฯ ว่ าด้วย การใช้ทุ นสาธารณประโยชน์ ซึ่ งมี ยอดคงเหลื อปี ก่ อน
4,019,505.00 บาท
จัดตามข้อบังคับข้อ 29(3) เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ได้ปฏิบตั ิงานมา
ทั้งปี 2562 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ ดังนี้

ปี 2562

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

1,270,750.00

10,000.00

จานวนเงิน
ร้ อยละ
500,000.00
0.15

ปี 2561

9.1 กรรมการ

9.เงินโบนัส

7.ทุ น รั ก ษาระดับ อัต รา
เงินปันผล
8.ทุนสาธารณประโยชน์

รายการ

4.3 เรื่ องการแก้ไขข้ อบังคับสหกรณ์
ขอเรี ยนเสนอการยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ฉบับเดิม และใช้ขอ้ บังคับฉบับ
ใหม่น้ ีแทน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 โดยผ่านการกลัน่ กรองของคณะอนุกรรมการร่ างแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
และโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 15/2562 เมื่ อวันที่ 28
ธันวาคม พ.ศ.2562 และในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 ดังนี้

เลขทะเบียนสหกรณ์ที่.........................................
เลขทะเบียนข้อบังคับที่........................................
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
ไว้แล้วตั้งแต่วนั ที่.............................................
(ใช้แทนข้อบังคับฉบับเดิม เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 1000000525593)

(ลงชื่อ)
(

)

สหกรณ์จงั หวัดสงขลา
รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบตั ิการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์
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ข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
พ.ศ.2563
ตามมติของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ให้
แก้ไขข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และให้ใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้แทน ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว
มีความดังนี้
ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2563”
ข้อบังคับ นี้ ให้ใ ช้บงั คับตั้ง แต่วนั ถัดจากวันที่ นายทะเบี ย นสหกรณ์ รับจดทะเบี ยน และให้ยกเลิ ก
ข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยูก่ ่อนข้อบังคับสหกรณ์ฉบับที่ใช้บงั คับนับแต่วนั ที่ขอ้ บังคับสหกรณ์ฉบับนี้มีผลบังคับ
ใช้
ในข้อบังคับนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์
“สมาชิกสมทบ” หมายความว่า สมาชิกสมทบสหกรณ์
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ปี ทางบัญชี” หมายความว่า ปี ทางบัญชีสหกรณ์นบั ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี
“ผูม้ าประชุม” หมายความว่า ผูล้ งชื่อมาประชุมและอยูใ่ นที่ประชุม
“ผูจ้ ดั การ” หมายความว่า ผูจ้ ดั การสหกรณ์
“ผูต้ รวจสอบกิจการ” หมายความว่า ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 1 ชื่ อ ประเภท และทีต่ ้ ังสานักงาน
ชื่ อ สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรี ยกโดยย่อว่า “สอ.คสข.” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า
Songkhla Teacher’s Savings and Credit Co-operative, Limited เรี ยกโดยย่อว่า “STSC”
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย์
ทีต่ ้งั สานักงาน เลขที่ 424 หมู่ที่ 6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตาบลน้ าน้อย อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณี ย ์ 90110
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สหกรณ์อาจย้ายที่ต้ งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจ้งให้
นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ที่สานักงาน
ของสหกรณ์เดิ ม สานักงานส่ วนราชการสหกรณ์ และที่วา่ การอาเภอแห่ งท้องที่ที่สหกรณ์ต้ งั อยูเ่ ป็ นเวลาไม่นอ้ ย
กว่าสามสิ บวัน และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในการประชุมใหญ่คราวต่อไปด้วย
ข้อ 2 ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลักษณะ ดังนี้
รู ปแบบ มือเสมาธรรมจักรหรื อมือครู
ความหมาย ความร่ วมมือของสมาชิกในวงการครู
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ สหกรณ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
บรรดาสมาชิก สมาชิกสมทบ โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ รวมทั้งใน
ข้อต่อไปนี้
(1) ส่ งเสริ มให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่ วนแห่ งรายได้ของ
ตนไว้ในทางอันมัน่ คงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
(2) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก สมาชิกสมทบ
(3) ให้บริ การทางการเงินแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
(4) จัดหาทุนและบริ การสิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีพของสมาชิก สมาชิกสมทบ
(5) ร่ วมมือกับสหกรณ์ อื่น สันนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ องค์กร ชุ มชน
ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่ งเสริ มและปรับปรุ งกิจการของสหกรณ์
(6) ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก สมาชิกสมทบ และชุมชน
ข้อ 4 อานาจกระทาการ เพื่ อให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ มี อานาจกระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และครอบครัว
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
(3) ขอหรื อรับความช่ วยเหลื อทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรื อบุคคล
อื่นใด
(4) รั บฝากเงิ นประเภทออมทรั พย์หรื อประเภทประจ าจากสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ สหกรณ์ อื่ น
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีสมาชิ กของสมาคมหรื อนิ ติบุคคลนั้นไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งเป็ น
สมาชิก สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(5) ให้กู้ ให้สินเชื่ อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ โอน รับจานองหรื อรับจานา ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิ ก
สมาชิกสมทบ หรื อของสมาชิก สมาชิกสมทบ
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(6) จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ หรื อทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า เช่าซื้ อ รับโอนสิ ทธิ การเช่า
หรื อสิ ทธิ การเช่าซื้ อ จานองหรื อจานา ขายหรื อจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดของทรัพย์สิน
(7) ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(8) ซื้อหุ น้ ของธนาคารซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(9) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(10) ซื้ อหุ ้นของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ มความเจริ ญ
แก่กิจการของสหกรณ์
(11) ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ
(12) ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน หรื อตราสารการเงิน
(13) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กาหนด
(14) ดาเนิ นกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ ยวกับ หรื อเนื่องในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ทั้งนี้ อยูภ่ ายใต้แห่งกฎหมาย
หมวด 2
ทุนและหุ้น
ข้อ 5 ทีม่ าของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
(1) ออกหุน้
(3) รับฝากเงิน
(3) กูย้ มื เงินและรับเงินจากการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอื่น
(4) สะสมทุนสารองและทุนอื่น ๆ
(5) รับเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้
ข้อ 6 การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ น้ ได้โดยไม่จากัดจานวน มีมูลค่าหุน้ ละสิ บบาท
ข้อ 7 การถื อหุ้ น สมาชิ กทุ กคนต้องช าระค่ าหุ ้นเป็ นรายเดื อนตั้งแต่ เดื อนแรกที่ เข้าเป็ นสมาชิ กตาม
อัตราส่ วนของจานวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงิ นเดือน ค่าจ้างประจา และบาเหน็จหรื อบานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญ
ถ้าสมาชิ กประสงค์จะถื อหุ ้นรายเดื อนในอัตราที่ สู งกว่าอัตราที่ ก าหนดไว้ในระเบี ยบสหกรณ์
หรื อจะขอซื้ อหุ ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ยอ่ มทาได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามที่สหกรณ์กาหนดและจานวนหุ ้นทั้งหมดต้อง
ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด
สมาชิ ก สมาชิ กสมทบจะโอนหรื อถอนหุ ้นหรื อนาค่าหุ ้นหักลบกลบหนี้ กบั สหกรณ์ ในระหว่าง
ที่ตนเป็ นสมาชิก สมาชิ กสมทบไม่ได้ และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกินจานวนค่าหุ ้นที่ยงั ส่ งใช้ไม่ครบมูลค่า
หุน้ ที่ตนถือ
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ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุ ดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิ กเรี ยกร้องหรื ออายัด
หุน้ ของสมาชิก และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิ กสิ้ นสุ ดลง สหกรณ์มีสิทธิ นาเงินตามมูลค่าหุ ้นที่สมาชิกมีอยูม่ าหัก
ลบกลบหนี้ ที่สมาชิ กผูกพันต้องชาระหนี้ แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ พิเศษเหนื อ
เงินค่าหุน้ นั้น
ข้อ 8 การชาระค่ าหุ้นรายเดือน การชาระค่าหุ ้นรายเดือนนั้น ให้ชาระโดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ
หรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิก สมาชิ กสมทบปฏิ บตั ิหน้าที่อยูห่ ักเงินได้
รายเดือน หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิก สมาชิกสมทบนั้น เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่แจ้งไป
หากสมาชิ กมีคาขอและคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่าสมาชิ กนั้นตกอยู่ใน
พฤติ การณ์ อ ันท าให้ ไม่ สามารถช าระค่ าหุ ้ นรายเดื อนได้ โดยมิ ใช่ เกิ ดขึ้ นด้วยเจตนาอันไม่ สุ จริ ตของตน
คณะกรรมการดาเนิ นการจะอนุ ญาตให้สมาชิ กนั้นมิตอ้ งชาระค่าหุ ้นรายเดื อนชัว่ ระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 9 การงดช าระเงิ น ค่ า หุ้ น รายเดื อ น สมาชิ ก ที่ ไ ด้ช าระเงิ น ค่า หุ ้น เป็ นจ านวนเงิ นไม่ น้อยกว่า
สามแสนบาท จะงดชาระเงิ นค่าหุ ้นรายเดื อน หรื อลดจานวนการถื อหุ ้นรายเดื อนลงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่สหกรณ์กาหนด โดยแจ้งความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 10 การแจ้ งยอดจานวนหุ้น สหกรณ์ตอ้ งแจ้งยอดจานวนหุ ้นที่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบชาระเต็ม
มูลค่าแล้วให้สมาชิ ก สมาชิ กสมทบแต่ละคนทราบ โดยจะแจ้งยอดจานวนหุ ้นในแต่ละเดื อนของสมาชิ ก
สมาชิกสมทบแต่ละคนทางเว็บไซต์สหกรณ์ และมีหนังสื อแจ้งทุกสิ้ นปี ทางบัญชี
หมวด 3
การดาเนินงาน
ข้อ 11 การรั บฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจากสมาชิ ก สมาชิ ก
สมทบ สหกรณ์อื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งมีสมาชิกของสมาคมหรื อนิติบุคคลนั้นไม่นอ้ ย
กว่ากึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ ตามระเบียบสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อกาหนดเกี่ ยวกับการฝาก ดอกเบี้ ย การถอนเงิ นฝากและอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 12 การให้ เงินกู้ เงินกูน้ ้ นั สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่
(1) สมาชิกสมทบ
(2) สมาชิก
(3) สหกรณ์อื่น
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การให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
ข้อกาหนดต่าง ๆ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงิ นกู้ ประเภทและจากัดแห่ งเงิ นกู้
หลักประกันสาหรับเงิ นกู้ ลาดับแห่ งการให้เงินกู้ การกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ การส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกู้
การควบคุมหลักประกัน การเรี ยกคืนเงินกูแ้ ละอื่น ๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
การให้เงิ นกูแ้ ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาให้กูไ้ ด้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุน
เหลือจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ตามระเบียบสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ และสหกรณ์ อื่นซึ่ งประสงค์จะขอกู้เงิ นจากสหกรณ์ ต้องเสนอคาขอกู้
ตามแบบและระเบียบสหกรณ์ที่กาหนดไว้
ข้อ 13 ความมุ่งหมายแห่ งเงินกู้ เงิ นกูซ้ ่ ึ งให้แก่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้
แต่เฉพาะเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการติดตาม สอดส่ อง และกวดขันการใช้เงิ นกู้ของสมาชิ ก สมาชิ ก
สมทบ ให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
ข้อ 14 ประเภทแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ได้ตามประเภทดังต่อไปนี้
(1) เงิ นกู้ เพื่ อเหตุ ฉุ กเฉิ น ในกรณี ที่ สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ มี เหตุ ฉุ กเฉิ นหรื อเหตุ อ ันจ าเป็ น
และมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนิ นการอาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบสหกรณ์
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้จ่าย เพื่อการอันจาเป็ นหรื อ
มีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบสหกรณ์
(3) เงินกู้พิเศษ ในกรณี ที่สมาชิ กมีความประสงค์ขอกูเ้ งิ นเพื่อส่ งเสริ มฐานะความมัน่ คงหรื อเพื่อ
การเคหะ หรื อก่ อประโยชน์ งอกเงยแก่ สมาชิ ก คณะกรรมการด าเนิ นการอาจให้เงิ นกู้พิ เศษแก่ สมาชิ กได้
ตามที่ เห็ นสมควร โดยผูก้ ู้ตอ้ งระบุ ความมุ่งหมายแต่ละอย่างของเงิ นกู้ประเภทนี้ ตลอดจนเงื่ อนไขและวิธีการ
และต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ สาหรับสมาชิ กสมทบ สามารถกูเ้ งินพิเศษได้ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 15 ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้สหกรณ์ เรี ยกดอกเบี้ยเงิ นกู้ ในอัตราตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
โดยให้คานึงถึงภาวะเศรษฐกิจ การเงินในระบบสหกรณ์ และอุดมการณ์สหกรณ์
ข้อ 16 การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคื นเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจตราควบคุมให้
เงิ นกู้ทุ กรายมี หลักประกันตามที่ กาหนดไว้ในระเบี ยบสหกรณ์ และเมื่ อคณะกรรมการด าเนิ นการเห็ นว่า
หลักประกันส าหรั บเงิ นกู้รายใดบกพร่ องผู ก้ ู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คื นดี ภายในระยะเวลาที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดย
สิ้ นเชิ ง พร้ อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึ งกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
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(1) เมื่อสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงิ นกู้รายใดเกิ ดบกพร่ องและผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อผูก้ คู้ า้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสามงวด
ในกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชาระ
หนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิ งได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้ องขอ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันให้ผูค้ ้ าประกันชาระเป็ นงวด
รายเดือนจนครบจานวนเงินกู้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินจานวนงวดสู งสุ ดสาหรับเงินกูป้ ระเภทนั้น ๆ
ข้อ 17 ความผู กพันของผู้กู้ และผู้ค้าประกัน ผูก้ ู้หรื อผูค้ ้ าประกันต้องรั บผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะ
ขอโอนหรื อย้าย หรื อลาออกราชการ หรื องานประจาตามข้อ 33 (2) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการชาระหนี้สินซึ่ งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน เว้นแต่กรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ าม ข้อ 45
ข้อ 18 การฝากหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เงินสหกรณ์อาจนาไปฝากหรื อลงทุนได้ตามกฎหมายสหกรณ์
และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติกาหนด รวมทั้งที่กาหนดไว้ใน ข้อ 4
การนาเงินไปฝากหรื อลงทุน จะกระทาได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลื อจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิ ก
สมาชิกสมทบ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความมัน่ คงและประโยชน์สูงสุ ดที่สหกรณ์ สมาชิก และสมาชิกสมทบจะได้รับ
ข้อ 19 วงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับ
ปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืม
หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
ข้อ 20 การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน หากทุนดาเนิ นงานมีไม่เพียงพอ และมีความจาเป็ นที่ตอ้ งหาทุน
มาใช้ในการดาเนิ นงานตามวัตถุ ประสงค์ สหกรณ์อาจกูย้ ืมเงิน ออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตราสารการเงิ น หรื อโดย
วิธีอื่นใดได้ตามที่ คณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงิ นกู้ยืมหรื อการค้ าประกัน
ประจาปี ตามข้อ 19
ข้อ 21 การลงลายมื อชื่ อแทนสหกรณ์ การลงลายมื อชื่ อ เพื่อให้มี ผลผูกพันต่ อสหกรณ์ ในกิ จการของ
สหกรณ์ เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นพิเศษตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หนังสื อกู้ยืมซึ่ งสหกรณ์ เป็ นผูก้ ู้ยืม การเบิ กหรื อรับเงิ นกู้ การจานองซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูจ้ านอง
และการถอนเงินฝากของสหกรณ์ รวมทั้งการทานิ ติกรรมต่าง ๆ ในกิจการของสหกรณ์จะต้องลงลายมือชื่ อของ
ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การ หรื อเหรั ญญิ ก หรื อกรรมการด าเนิ นการผูท้ ี่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย หรื อผูจ้ ดั การรวมเป็ นสองคน
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(2) การรับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝากของสมาชิก สมาชิ กสมทบ ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจาก
ที่กล่ าวไว้ใน (1) จะต้องลงลายมื อชื่ อของผูจ้ ดั การ หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมาย โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมายต้องมี
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับหัวหน้าฝ่ าย
อนึ่ ง ในหนังสื อกู้ยืมซึ่ งสหกรณ์เป็ นผูก้ ูย้ ืม ใบสั่งจ่ายเงินสหกรณ์ ใบรับเงิน ตัว๋ สัญญาใช้เงินและ
ตราสารการเงินของสหกรณ์ ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็ นสาคัญ
ข้อ 22 การเงินของสหกรณ์ การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิ นของสหกรณ์ให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ผูจ้ ดั การ ทั้งนี้ เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 23 การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดั ให้มีการทาบัญชีตามแบบ และรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด และเก็ บรั กษาบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชี ไว้ที่ ส านักงานสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุอื่นที่
ไม่เกี่ยวกับกระแสเงินสดให้บนั ทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้องบันทึกรายการ
นั้น และการลงบัญชีตอ้ งมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ให้สหกรณ์ จดั ทางบการเงินอย่างน้อยครั้งหนึ่ งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี
ซึ่ งต้ อ งมี ร ายการแสดงสิ นทรั พ ย์ หนี้ สิ น และทุ น ของสหกรณ์ กั บ ทั้ง บัญ ชี ก าไรขาดทุ น ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้ นปี ทางบัญชีให้สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 24 การเสนองบการเงินต่ อที่ประชุ มใหญ่ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเสนองบการเงิ นประจาปี
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมตั ิในที่ประชุ มใหญ่ ภายในหนึ่ งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี
ทางบัญชี
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุ ม
ใหญ่ ในคราวที่ เสนองบการเงิ นประจ าปี และให้ ส่ งส าเนารายงานประจ าปี และงบการเงิ นประจ าปี ไปยัง
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
ให้เก็บรักษารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์และงบการเงินประจาปี พร้อมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบี ยบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์ เพื่ อให้สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ
ขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนียม หรื อนารายละเอียดดังกล่าวแสดงในเว็บไซด์สหกรณ์
ข้อ 25 ทะเบี ยนและเอกสารของสหกรณ์ ให้สหกรณ์ มี ทะเบี ยนสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ทะเบี ยนหุ ้น
เอกสารรายงานการประชุม ตลอดจนทะเบียนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ ยนแปลงรายการในทะเบียนสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ หรื อทะเบียนหุ ้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ อาจขอตรวจดูเอกสารดังกล่าวในวรรคก่อนได้ ณ สานักงานของสหกรณ์
ในระหว่างเวลาทางาน แต่จะดูบญั ชีหรื อทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินกูข้ องสมาชิก สมาชิ กสมทบ
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รายอื่นไม่ได้ นอกจากจะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อของสมาชิ ก สมาชิ กสมทบรายนั้น และได้รับอนุ ญาต
จากผูจ้ ดั การ
ข้อ 26 การตรวจสอบบั ญชี บัญชี ของสหกรณ์ น้ ันต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ให้กรมตรวจบัญชี สหกรณ์เป็ นผูส้ อบบัญชี ของสหกรณ์ ในการนี้
กรมตรวจบัญชี ส หกรณ์ อาจแต่ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญาต หรื อบุ ค คลอื่ นเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องสหกรณ์
ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
การสอบบัญชี น้ นั ให้ปฏิบตั ิ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบที่อธิ บดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กาหนด
ข้อ 27 การกากับดู แลสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบี ยนสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซ่ ึ งนายทะเบี ยนสหกรณ์ มอบหมาย มี อ านาจออกค าสั่ งเป็ นหนังสื อให้
คณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ สมาชิกของสหกรณ์ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ มาชี้ แจงข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการของสหกรณ์ หรื อให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
หรื อรายงานการประชุ มของสหกรณ์ ได้ และมีอานาจเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ ระหว่างเวลา
ทางานของสหกรณ์ได้
ทั้งนี้ ให้ผูซ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกอานวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือและให้คาชี้แจง
แก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
ข้อ 28 การส่ งรายการหรื อรายงาน ให้สหกรณ์ส่งรายการหรื อรายงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล ตามแบบและระยะเวลาที่หน่วยงานนั้นกาหนด
ข้อ 29 การจั ดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี และได้ปิดบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่ รับรองโดยทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์ มีก าไรสุ ทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บของ
กาไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ตอ้ งไม่เกิน
ร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุ มใหญ่อาจจะจัดสรร
ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุ น้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิ ดให้ตามส่ วนแห่ งระยะเวลา อนึ่ ง ถ้าสหกรณ์ ถอนทุ นรั กษาระดับอัตราเงิ นปั นผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงิ นปั นผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงิ นปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรั บปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกิ นอัตราดังกล่าว
ในการคานวณเงิ นปั นผลตามหุ ้นให้ถือว่าหุ ้นที่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ได้ชาระต่อสหกรณ์ ภายในวันที่สิบของ
เดื อน มีระยะเวลาสาหรับคานวณเงิ นปั นผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่ วนหุ ้นที่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบชาระต่อสหกรณ์
หลังวันที่สิบของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้งั แต่เดือนถัดไป
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(2) เป็ นเงิ นเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ตามส่ วนธุ รกิ จที่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบได้ทาไว้
กับสหกรณ์ ในระหว่างปี ตามมติที่ประชุ มใหญ่ เว้นแต่สมาชิ ก สมาชิกสมทบที่ผิดนัดการชาระหนี้ สหกรณ์ มิให้
ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3) เป็ นเงิ นโบนัสแก่คณะกรรมการดาเนิ นการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกิ นร้ อยละสิ บของ
กาไรสุ ทธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ ้นของสหกรณ์ ตามที่มีอยู่
ในวันสิ้ นปี นั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนี้ จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตาม
หุน้ ตาม (1) และตามระเบียบสหกรณ์
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบสหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบสหกรณ์
(7) เป็ นทุ นสวัสดิ การหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ และครอบครัว
สมาชิก ไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ ตามระเบียบสหกรณ์
(8) เป็ นทุนอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
(9) กาไรสุ ทธิส่วนที่เหลือ ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
ข้อ 30 ที่มาแห่ งทุ นสารอง นอกจากจัดสรรจากกาไรสุ ทธิ ตามข้อ 29 แล้ว บรรดาเงิ นอุ ดหนุ นหรื อ
ทรัพย์สินที่มีผยู ้ กให้แก่สหกรณ์ ถ้าผูย้ กให้มิได้กาหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จดั สรรเงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สิน
นั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
อนึ่ ง จานวนเงินซึ่ งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรี ยกร้องจนพ้นกาหนดอายุความ
ก็ให้สมทบจานวนเงินนั้นเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ซ่ ึ งคณะกรรมการดาเนิ นการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จดั สรรตาม
ข้อ 29 หากที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรื อตัดจานวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงิน
จานวนดังกล่าวให้สมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 31 สภาพแห่ งทุนส ารอง ทุ นส ารองย่อมเป็ นของสหกรณ์ โดยส่ วนรวม สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ
จะแบ่งปั นกันไม่ได้ หรื อจะเรี ยกร้องแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่งก็ไม่ได้
ทุนสารองจะนามาใช้เพื่อชดเชยการขาดทุนอันหากบังเกิดขึ้น หรื อเพื่อจัดสรรเข้าบัญชี ทุนสารอง
ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้จดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์เดิม
หมวด 4
สมาชิก
ข้อ 32 สมาชิ กคือผูไ้ ด้รับการพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิ ก
และได้ชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และค่าหุ น้ ตามจานวนที่ถือครบถ้วนแล้ว
ข้อ 33 คุณสมบัติของสมาชิ ก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีสัญชาติไทย และเป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะและมีตาแหน่งประจาในจังหวัดสงขลา ดังนี้
(ก) เป็ นข้าราชการ ลู กจ้างประจา หรื อพนักงานราชการในสถานศึ กษาหรื อส่ วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อ
(ข) เป็ นผู ้รั บ ใบอนุ ญ าต ครู หรื อเจ้า หน้ า ที่ ป ระจ าของสถานศึ ก ษาเอกชนในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ หรื อ
(ค) เป็ นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ หรื อลูกจ้างประจาในมหาวิทยาลัย
หรื อ
(ง) เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้างประจาในสถานศึกษาหรื อสานักหรื อกองการศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น หรื อ
(จ) เป็ นเจ้าหน้าที่ประจาของสหกรณ์หรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(4) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 34 การเข้ าเป็ นสมาชิ ก ผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่น
ซึ่ งประสงค์จะขอเข้าเป็ นสมาชิ กตามข้อ 38 ต้องยื่นใบสมัครถึ งสหกรณ์ ตามแบบที่ ก าหนดไว้โดยต้องมี
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูส้ มัครรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ งั คับบัญชาก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนด
ไว้ในข้อ 33 ทั้งเห็ นเป็ นการสมควรรับเข้าเป็ นสมาชิ กได้ ก็ให้แจ้งผูส้ มัครนั้นลงลายมือชื่ อของตนในทะเบียน
สมาชิ กกับชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า และชาระค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถื อให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่ องการรับ
สมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้
คณะกรรมการดาเนิ นการนาเรื่ องเสนอที่ ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด มติแห่ งที่ประชุ มใหญ่ให้รับเข้าเป็ น
สมาชิก ในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุ ม
ข้อ 35 ค่ าธรรมเนียมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ
หนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ ให้ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 36 สิ ทธิหน้ าที่ในฐานะสมาชิ ก ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิ กกับชาระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้ แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิ ในฐานะ
สมาชิก
(1) สิ ทธิ ของสมาชิกมีดงั นี้
(ก) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยงลงคะแนนในฐานะผูแ้ ทนสมาชิก
(ข) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญในฐานะผูแ้ ทนสมาชิก
(ค) เสนอหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(ง) ได้รับบริ การทางธุ รกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
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(จ) สิ ทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
(2) หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(ข) เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(ค) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
(ง) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(จ) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
ข้อ 37 สมาชิ กย้ ายสั งกัด สมาชิ กที่ยา้ ย หรื อโอนไปปฏิบตั ิงานในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้า
เป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ ออมทรัพย์ซ่ ึ งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ น้ นั มีขอ้ บังคับให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กได้
และคณะกรรมการดาเนิ นการได้มีมติให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กแล้ว ถ้าสมาชิ กนั้นมี ความประสงค์จะให้โอนเงิ น
ค่าหุ ้นและเงินกูท้ ี่ตนมีอยูใ่ นสหกรณ์น้ ี ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็ นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงิ น
ค่าหุ น้ และเงินกูท้ ี่สมาชิกนั้นมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 38 การรั บโอนสมาชิ กสหกรณ์ อื่น สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่ งย้ายหรื อโอนมาปฏิบตั ิงานใน
สังกัดตามข้อ 33(2) หรื อสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่ปฏิบตั ิงานในสังกัดตามข้อ 33(2) หากประสงค์จะสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิ กให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดในข้อ 34 ครบถ้วนแล้วก็จะได้สิทธิ ใน
ฐานะสมาชิกตามข้อ 36 ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมาชิกอยูเ่ ดิมได้โอนเงินค่าหุ ้นให้สหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว
การรั บโอนเงิ นค่าหุ ้นและการปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับหนี้ สินที่มีอยู่ในสหกรณ์ เดิ มนั้น ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
ข้อ 39 การเปลี่ยนแปลงชื่ อ ชื่ อสกุล คานาหน้ าชื่ อ สั ญชาติ และที่อยู่ สมาชิ กคนใดมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่ อ ชื่ อสกุ ล ค าน าหน้าชื่ อ สั ญชาติ และที่ อยู่ ต้องแจ้งให้ สหกรณ์ ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่ ว นั ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง
ข้อ 40 การตั้ งผู้ รับโอนประโยชน์ สมาชิ กอาจท าหนังสื อตั้งบุ คคลหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ั บโอน
ประโยชน์ในเงิ นค่าหุ ้น เงิ นฝาก หรื อเงิ นอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึ งแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ น
หลักฐาน หนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ดงั ว่านี้ตอ้ งทาตามลักษณะพินยั กรรม
ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้วก็ตอ้ งทา
เป็ นหนังสื อตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิ กตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ผรู ้ ับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่าย
ค่าหุ ้น เงินฝาก หรื อเงินอื่นใดที่สมาชิ กนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้แก่ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้
ตั้งไว้ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ
ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดในข้อ 46 และข้อ 47
ให้ผูร้ ั บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรั บเงิ นผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน
กาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ สมาชิ กตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรหรื อคาสั่งศาล
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แสดงว่าสมาชิกนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้พิจารณา
และอนุมตั ิแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิบห้าวัน ในกรณี ผมู ้ ีสิทธิ รับเงินผลประโยชน์
ไม่ยนื่ คาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิ กได้จดั ทาให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั
อยูก่ ็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ทั้งสิ้ น
เงินค่าหุ ้นและเงินสงเคราะห์สวัสดิการต่าง ๆ ที่สมาชิ กจะได้รับจากสหกรณ์ มิใช่มรดก แต่เงินฝาก
ของสมาชิกถือว่าเป็ นมรดก
ข้อ 41 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ถูกออกจากราชการหรื องานประจาโดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ข้อ 42 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กผูไ้ ม่มีหนี้ สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 43 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดชาระค่าหุ ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรื อขาดชาระรวมถึ งหกงวดในรอบปี ทางบัญชี
ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการดาเนินการ
(3) นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(4) ไม่ จ ัด การแก้ ไ ขหลั ก ประกัน ส าหรั บ เงิ น กู้ ที่ เ กิ ด บกพร่ องให้ คื น ดี ภ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
(5) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสามงวด
(6) ไม่ให้ขอ้ ความจริ งเกี่ยวกับหนี้ สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก หรื อเมื่อจะก่อ
ความผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผูก้ ูห้ รื อผูค้ ้ าประกัน หรื อเมื่อมีความผูกพันในหนี้ สินต่อสหกรณ์อยู่
แล้ว
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(7) จงใจฝ่ าฝื นไม่ปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์ หรื อประพฤติ
การใด ๆ อันเป็ นเหตุ ให้เห็ นว่าไม่ ซื่ อสัตย์สุจริ ต แสดงตนเป็ นปฏิ ปั กษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่ อสหกรณ์ หรื อ
ขบวนการสหกรณ์ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
เมื่ อคณะกรรมการด าเนิ นการได้สอบสวนพิ จารณา หรื อมี เอกสารหลักฐานและพฤติ กรรม
การกระทาเป็ นที่ประจักษ์แล้วว่าสมาชิ กมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการดาเนิ นการได้ลงมติให้
สมาชิ กออกโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนกรรมการดาเนิ นการผูม้ าประชุ ม ก็เป็ นอันถือว่า
สมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ กที่ ถู กให้ ออกจากสหกรณ์ มี สิ ทธิ ยื่ นอุ ทธรณ์ ต่ อที่ ประชุ มใหญ่ โดยให้ ยื่ นอุ ทธรณ์ ต่ อ
คณะกรรมการดาเนิ นการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็ น
ที่สุด
ข้อ 44 การถอนชื่ อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิ ก ในกรณี ที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
ให้คณะกรรมการดาเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 45 สมาชิ กที่โอน หรื อย้ าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่ มีความผิด สมาชิกที่โอนหรื อ
ย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 33(2) โดยไม่มีความผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ ให้ถือว่า
คงเป็ นสมาชิกอยู่ และจะงดชาระค่าหุ น้ ได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ น้
ข้อ 46 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ที่สมาชิ กขาดจากสมาชิ กภาพ
เพราะเหตุตามข้อ 41(1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ ้นที่สมาชิกมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้ก่อน ค่าหุ ้นของสมาชิก
ซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้อมด้วยเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่
ผูม้ ี สิ ทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนั้นผูม้ ี สิ ทธิ ได้รั บจะเรี ยกให้สหกรณ์ จ่ายคื นทันที โดยไม่ มี เงิ นปั นผลหรื อ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชี ที่ออก โดยได้รับเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วย ในเมื่อที่ประชุ มใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะ
เลือก ส่ วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์
ถ้าในปี ใดจานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่ งจานวน
หุน้ ของสหกรณ์ตามที่มีอยูใ่ นวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของสมาชิ กที่
ขาดจากสมาชิ กภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิ กที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่ องจาก
ตนได้โอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาโดยไม่มีความผิดนั้น คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อน
ผันเป็ นพิเศษ
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินฝาก เงินปั นผล
และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41(5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้นเงินปั นผล
และเงิ นเฉลี่ ยคื นกับดอกเบี้ ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ กนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มี
เงิ นปั นผลหรื อเงิ นเฉลี่ ยคื นตั้งแต่ ปี ที่ ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กขอให้ จ่ ายค่ าหุ ้นภายหลังวันสิ้ นปี
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โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ก็ได้
ส่ วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ ขาดทุ นสะสมหรื อมี แนวโน้มจะขาดทุ นสะสม ให้ชะลอการจ่ ายคื นค่าหุ ้นแก่
สมาชิกที่พน้ จากสมาชิกภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชีประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นที่จะ
จ่ายคื นแก่ สมาชิ กโดยน าจานวนหุ ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลื อและหนี้ สิ นทั้งสิ้ นแล้วนามาเฉลี่ ย
โดยใช้จานวนหุ ้นทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่อสหกรณ์ มีการคานวณมู ลค่าเงิ นค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงินค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ ้นที่กาหนดไว้
ในข้อ 6 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 47 การหักจานวนเงินซึ่ งสมาชิ กต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงิ นของสมาชิ กตาม
ข้อ 46 นั้น ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
ข้อ 48 ความรับผิดของสมาชิ ก สมาชิกมีความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์จากัดเพียงไม่เกินจานวน
เงินค่าหุ น้ ที่ตนถือ
หมวด 5
สมาชิกสมทบ
ข้อ 49 สมาชิ กสมทบ สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร โดยต้องสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก
สมทบด้วยความสมัครใจ และมีความประสงค์จะใช้บริ การต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็ นการประจา
ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) มีสัญชาติไทย และเป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก
(3) มีภูมิลาเนาอยูใ่ นท้องที่จงั หวัดสงขลา
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 51 การเข้ าเป็ นสมาชิ กสมทบ ผูป้ ระสงค์สมัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบต้องยื่นใบสมัครถึ งสหกรณ์
ตามแบบที่กาหนดไว้ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้ มัครมีคุณสมบัติถูกต้อง ตามที่
กาหนดในข้อ 50 ทั้งเห็ นเป็ นการสมควรแล้วก็ ให้รับเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบได้ และต้องจัดให้ ผูส้ มัครได้
ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ น้ ตามที่จะถือครบถ้วน
เมื่อสมาชิ กสมทบได้ปฏิบตั ิตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิ ในฐานะสมาชิ กสมทบ การถือหุ ้นของ
สมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ถ้าคณะกรรมการดาเนิ นการไม่ ยอมรั บผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กสมทบด้วยเหตุ ใด ๆ เมื่ อผูส้ มัคร
ร้ องขอก็ให้คณะกรรมการดาเนิ นการนาเรื่ องเสนอที่ประชุ มใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ ขาด มติ แห่ งที่ประชุ มใหญ่ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ในกรณี ดงั ว่านี้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
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ข้อ 52 ค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้ า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิ กสมทบต้องช าระค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์
คนละหนึ่งร้อยบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 53 สิ ทธิและหน้ าที่ในฐานะสมาชิ กสมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิ และหน้าที่เฉพาะในส่ วนที่ไม่ขดั กับ
กฎหมายสหกรณ์
(1) สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดงั นี้
(ก) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(ข) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรื อระเบียบของสหกรณ์
(ค) เสนอหรื อได้รับเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(2) หน้ าทีข่ องสมาชิ กสมทบ มีดงั นี้
(ก) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(ข) เข้าร่ วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นดั หมาย
(ค) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่เข้มแข็ง
(ง) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์
(จ) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
(3) สมาชิกสมทบไม่ ให้ มีสิทธิในเรื่ องดังต่ อไปนี้
(ก) การเป็ นผูแ้ ทนสมาชิกหรื อกรรมการสหกรณ์
(ข) การออกเสี ยงลงคะแนน
(ค) นับชื่อเป็ นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
(ง) กูย้ มื เงินเกินกว่าเงินฝากและหุ ้นของตนเองจากสหกรณ์
ข้อ 54 การเปลี่ ยนแปลงชื่ อ ชื่ อสกุ ล ค าน าหน้ าชื่ อ สั ญชาติ และที่อยู่ สมาชิ กสมทบคนใดมี การ
เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มี
การเปลี่ยนแปลง
ข้อ 55 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ให้สมาชิกสมทบทาหนังสื อตั้งบุคคลหนึ่ งหรื อหลายคนเป็ นผูร้ ับโอน
ประโยชน์ ในเงิ นค่ าหุ ้ น เงิ นฝาก หรื อเงิ นอื่ นใดจากสหกรณ์ เมื่ อตนถึ งแก่ ความตาย ตามที่ สหกรณ์ ก าหนด
โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็ นหลักฐาน ส่ วนสมาชิ กสมทบท่านใดไม่ประสงค์ที่จะทาหนังสื อดังกล่าวให้แจ้งเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรไว้ที่สหกรณ์
ถ้าสมาชิ กสมทบประสงค์จะเพิกถอน หรื อเปลี่ยนแปลงการตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ทาไว้แล้ว
ก็ตอ้ งทาเป็ นหนังสื อมอบให้สหกรณ์ถือไว้
เมื่อสมาชิ กสมทบตาย สหกรณ์ จะจ่ายค่าหุ ้น เงิ นฝาก หรื อเงิ นอื่นใดที่ สมาชิ กสมทบนั้นมี อยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผูร้ ับโอนประโยชน์ที่ได้ต้ งั ไว้ หรื อถ้ามิได้ต้ งั ไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นาหลักฐานมาแสดงให้
เป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่าเป็ นทายาทผูม้ ีสิทธิ ได้รับเงินจานวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกาหนดใน
ข้อ 60 และข้อ 61
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ให้ผูร้ ั บโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นค าขอรั บเงิ นผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ ภายใน
กาหนดหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่สมาชิ กสมทบตายหรื อได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสาเนามรณบัตรหรื อคาสั่ง
ศาลแสดงว่าสมาชิกสมทบนั้น ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้
พิจารณาและอนุ มตั ิ แล้ว สหกรณ์ จะจ่ายเงิ นผลประโยชน์ดงั กล่าวภายในสี่ สิ บห้าวัน ในกรณี ผูม้ ีสิทธิ รับเงิ น
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคาขอรับเงินผลประโยชน์ หรื อผูท้ ี่มีชื่อเป็ นผูร้ ับโอนประโยชน์ที่สมาชิ กสมทบได้จดั ทาให้
สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตวั อยู่ก็ดี เมื่อพ้นกาหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจานวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็ น
ทุนสารองของสหกรณ์ท้ งั สิ้ น
ข้อ 56 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิ กภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 50
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) สมาชิกของสหกรณ์ซ่ ึงเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 50(2) ขาดจากสมาชิกภาพ
(8) ขาดการชาระค่าหุ ้นและเงินฝากกับสหกรณ์เป็ นระยะเวลาเกินหนึ่งปี
ข้อ 57 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิ กสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ ได้ โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ และเมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็ นการชอบ
ด้วยข้อบังคับและอนุ ญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อ
กรรมการดาเนิ นการ หรื อผูจ้ ดั การสอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็ นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ตามความในวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย
ข้อ 58 การให้ ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(3) แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์หรื อทาให้เสื่ อมเสี ยต่อสหกรณ์หรื อขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่ โดยประการใด ๆ
(4) ค้างส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสามงวด
เมื่อมีเอกสารหลักฐานและพฤติกรรมการกระทาเป็ นที่ประจักษ์ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการแล้วว่า
สมาชิ กสมทบมี เหตุ ใด ๆ ดังกล่ าวข้างต้น และคณะกรรมการดาเนิ นการได้ลงมติ ให้สมาชิ กสมทบออกโดย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามแห่ งจานวนกรรมการดาเนินการผูม้ าประชุม ก็เป็ นอันถือว่าสมาชิ กสมทบนั้น
ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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สมาชิ กสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ทราบมติการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุ มใหญ่ให้เป็ น
ที่สุด
ข้อ 59 การถอนชื่ อสมาชิ กสมทบออกจากทะเบี ยนสมาชิ กสมทบ ในกรณี ที่ สมาชิ กสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดาเนิ นการถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิกสมทบ
ข้อ 60 การจ่ ายคืนจานวนเงินของสมาชิ กสมทบที่ขาดจากสมาชิ กภาพ ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56(1) (2) (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ ้นที่สมาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ ให้ก่อน
ค่าหุ ้นของสมาชิ กสมทบซึ่ งออกเพราะเหตุอื่น พร้ อมด้วยเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื นค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิ ก
สมทบนั้นมีอยูใ่ นสหกรณ์คืนให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ ได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ ้นนั้นผูม้ ีสิทธิ ได้รับจะเรี ยกให้สหกรณ์จ่ายคืน
ทันทีโดยไม่มีเงินปั นผลหรื อเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้น หรื อจะเรี ยกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้ นปี ทางบัญชีที่
ออกโดยได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนสาหรับปี ที่ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุ มใหญ่มีมติให้จดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่ วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์
ถ้าในปี ใด จานวนค่าหุ น้ ที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิ บแห่ง
จานวนหุ ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปี นั้น คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ ้นของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปี นั้นไว้จนถึงปี ทางบัญชีใหม่
ในกรณี ที่สมาชิ กสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56(4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น เงินฝาก
เงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื นกับดอกเบี้ ยค้างจ่ายบรรดาที่ สมาชิ กสมทบนั้นมี อยู่ในสหกรณ์ คืนให้ตามกฎหมาย
ล้มละลาย
ในกรณี ที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 56(5) (6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ ้น
เงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื นกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่ สมาชิ กสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอัน
สมควรโดยไม่มีเงิ นปั นผลหรื อเงินเฉลี่ ยคืนตั้งแต่ปีที่ออกจากสหกรณ์ หรื อหากสมาชิ กสมทบขอให้จ่ายค่าหุ ้น
ภายหลังวันสิ้ นปี โดยขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี นั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกาไร
สุ ทธิ ประจาปี ก็ได้ ส่ วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบสหกรณ์
ในกรณี สหกรณ์ ขาดทุ นสะสมหรื อมี แนวโน้มจะขาดทุ นสะสม ให้ชะลอการจ่ายคื นค่าหุ ้นแก่
สมาชิ กสมทบที่พน้ จากสมาชิ กภาพในระหว่างปี จนกว่าจะปิ ดบัญชี ประจาปี และให้คานวณเงินค่าหุ ้นจ่ายคื น
ต่อหุ ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิ กสมทบโดยนาจานวนหุ ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้ สินทั้งสิ้ น
แล้วนามาเฉลี่ย โดยใช้จานวนหุ ้นทั้งสิ้ นเป็ นฐานในการคานวณ
เมื่ อสหกรณ์ มีการคานวณมู ลค่าเงิ นค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นแล้ว ในปี ต่อ ๆ ไป สหกรณ์ตอ้ งคานวณ
มูลค่าเงิ นค่าหุ ้นจ่ายคืนต่อหุ ้นให้เป็ นปั จจุบนั ทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ ้นที่กาหนดไว้
ในข้อ 6 จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุนสะสม
ข้อ 61 การหักจานวนเงินซึ่งสมาชิ กสมทบต้ องรั บผิดต่ อสหกรณ์ ในการจ่ายคืนจานวนเงินของสมาชิ ก
สมทบตามข้อ 60 นั้น ให้สหกรณ์หกั จานวนเงินซึ่ งสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน
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ข้อ 62 ความรั บผิดของสมาชิ กสมทบ สมาชิ กสมทบมีความรับผิดเพื่อหนี้ สินของสหกรณ์จากัดเพียง
ไม่เกินจานวนเงินค่าหุน้ ที่ตนถือ
หมวด 6
การประชุ มใหญ่
ข้อ 63 การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุ มใหญ่สามัญปี ละหนึ่ งครั้งภายใน
หนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี
ข้อ 64 การประชุ มใหญ่ วิสามั ญ เมื่อมีเหตุ อนั สมควร คณะกรรมการดาเนิ นการจะเรี ยกประชุ มใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถา้ นายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสื อแจ้งให้เรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญหรื อในกรณี ที่สหกรณ์
ขาดทุนเกิ นกึ่ งของจานวนค่าหุ ้นที่ ชาระแล้ว ต้องเรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกิ นสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิ กซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยคน
หรื อผูแ้ ทนสมาชิ กซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในห้าของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บคน
ลงลายมื อชื่ อท าหนังสื อร้ องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการให้เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญเมื่ อใดก็ได้ และให้
คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับคาร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ดาเนิ นการไม่เรี ยกประชุ มใหญ่วิสามัญภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์ มีอานาจเรี ยก
ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ข้อ 65 การประชุ มใหญ่ โดยผู้แทนสมาชิ ก กรณี ที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน ให้การประชุ มใหญ่
ประกอบด้วยผูแ้ ทนสมาชิ กเท่านั้น
ข้อ 66 การเลือกตั้งและการดารงตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ ก ให้กาหนดดังนี้
(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ นผูแ้ ทนสมาชิก แต่ท้ งั นี้ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
(2) การได้มาซึ่ งผูแ้ ทนสมาชิ ก ให้ใช้วิธี การเลื อกตั้งตามระเบี ยบสหกรณ์ โดยให้มีการเลื อกตั้ง
ผูแ้ ทนสมาชิ กก่ อนการประชุ มใหญ่ไม่ น้อยกว่าสามสิ บวัน ทั้งนี้ ให้ค านึ งถึ งการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ กทุ ก
สถานภาพ
(3) จานวนผูแ้ ทนของสมาชิ ก ให้ใช้อ ัตราส่ วน จานวนสมาชิ กไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนต่อผูแ้ ทน
สมาชิ กหนึ่ งคน ถ้าเศษของอัตราส่ วนจานวนสมาชิ กดังกล่าวเกิ นกึ่ งหนึ่ งให้เลื อกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กเพิ่มขึ้นอี ก
หนึ่งคน ทั้งนี้ จานวนผูแ้ ทนสมาชิกต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน และไม่เกินห้าร้อยคน
(4) การดารงต าแหน่ งผู แ้ ทนสมาชิ ก ผูแ้ ทนสมาชิ กมี วาระอยู่ในตาแหน่ งคราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั้ง ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่ ก็ให้ผแู ้ ทนสมาชิ กคนเดิมอยูใ่ นตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะได้
ผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
ผูแ้ ทนสมาชิ กเมื่ อพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ อาจได้รับการเลื อกตั้งอี กแต่ ต้องไม่เกิ นสองวาระ
ติดต่อกัน
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ข้อ 67 การพ้นจากตาแหน่ ง ผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ครบวาระหรื อมีการเลือกตั้งผูแ้ ทนสมาชิกใหม่
(2) ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 68 ตาแหน่ งผู้แทนสมาชิ กว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผูแ้ ทนสมาชิกพ้นจากตาแหน่งไม่วา่ ด้วย
ประการใด ๆ จนท าให้จ านวนผูแ้ ทนสมาชิ กเหลื อไม่ ถึ งหนึ่ งร้ อยคน หรื อเหลื อไม่ ถึ งสามในสี่ ของจ านวน
ผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด ก็ ให้ สหกรณ์ ดาเนิ นการเลื อกตั้งผูแ้ ทนสมาชิ กให้ครบตามจ านวนที่ ว่างลง และให้
ผูแ้ ทนสมาชิกที่ได้รับเลือกตั้งอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้นชอบจะอยูไ่ ด้
ข้อ 69 การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ เมื่อมีการประชุ มใหญ่ ให้สหกรณ์ มีหนังสื อแจ้งวันเวลาและ
สถานที่ พร้ อมเรื่ องที่จะประชุ มให้ผแู ้ ทนสมาชิ กทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน แต่ถา้ การประชุ มนั้นเป็ นการ
เร่ งด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุ การ
เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในหนังสื อนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์
ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้ผแู ้ ทนสมาชิกทราบด้วย
ข้อ 70 องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ ต้องมี ผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุ ม
ไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจ านวนผู ้แทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่ น้อยกว่าหนึ่ งร้ อยคนจึ งจะเป็ นองค์ประชุ ม
โดยผูแ้ ทนสมาชิกจะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้
สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ สามารถเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ได้ แต่ ไม่ มี สิ ทธิ นับเป็ นองค์ประชุ มหรื อ
ออกเสี ยง ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 71 การนัดประชุ มใหญ่ ครั้ งที่สอง ในการประชุ มใหญ่ของสหกรณ์ ผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุ มไม่ครบ
องค์ประชุม ให้นดั ประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่นดั
ในการประชุ มครั้งที่สอง หากมิใช่การประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กร้ องขอให้
เรี ยกประชุ ม เมื่ อมี ผู แ้ ทนสมาชิ กมาประชุ มไม่ น้อยกว่าหนึ่ งในสิ บของจ านวนผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อ
ไม่น้อยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือเป็ นองค์ประชุ ม แต่ถา้ เป็ นการประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ ก
ร้ องขอให้เรี ยกประชุ ม เมื่ อมี ผูแ้ ทนสมาชิ กมาประชุ มมี จานวนไม่ถึ งที่ จะเป็ นองค์ประชุ มตามข้อ 70 ก็ ให้
งดประชุม และให้ถือว่าเป็ นการยกเลิกการประชุมตามที่สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกร้องขอ
ข้อ 72 อานาจหน้ าที่ ของที่ประชุ มใหญ่ ที่ ประชุ มใหญ่ มี อานาจหน้าที่ พิ จารณาวินิ จฉัยเรื่ องทั้งปวง
ที่ เกิ ดขึ้ นเกี่ ยวกับการด าเนิ นกิ จการของสหกรณ์ แต่ ต้องไม่ ฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบี ยบของสหกรณ์
และระเบียบหรื อคาสัง่ ของนายทะเบียนสหกรณ์ และให้มีอานาจหน้าที่ในข้อต่อไปนี้ดว้ ย
(1) รับทราบเรื่ องการรับเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ของสมาชิก สมาชิกสมทบ การเลือกตั้งผูแ้ ทน
สมาชิ ก และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผูส้ มัครซึ่ งมิได้รับเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิ กสมทบ และสมาชิ ก สมาชิกสมทบ
ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดาเนิ นการและผูต้ รวจสอบกิจการ
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(3) พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี และจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดาเนินการและ
ผลการตรวจสอบประจาปี จากผูต้ รวจสอบกิจการ
(5) พิจารณากาหนดบาเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิ จการและที่ปรึ กษาและ
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(6) พิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(7) พิจารณากาหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกัน
(8) อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รั บทราบเรื่ องการดาเนิ นงานของสั นนิ บาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย และชุ มนุ มสหกรณ์
ที่สหกรณ์เป็ นสมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์ และปฏิ บตั ิ ตามบันทึกหรื อหนังสื อของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบี ยน
สหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) ก าหนดรู ปการซึ่ งสหกรณ์ คิ ดจะท าเป็ นเครื่ องเกื้ อหนุ นบรรดาสมาชิ ก สมาชิ กสมทบตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
หมวด 7
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 73 คณะกรรมการดาเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ให้เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดาเนิ นการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการสองคน
เลขานุ การหนึ่ งคน และหรื อเหรั ญญิ กหนึ่ งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ และปิ ดประกาศให้ทราบโดย ทัว่ กัน
ณ สานักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่ งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่กรรมการดาเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(2) เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
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(3) เคยถู กให้พ น้ จากต าแหน่ งกรรมการ หรื อมี ค าวินิ จฉัยเป็ นที่ สุ ดให้พ น้ จากตาแหน่ ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู กที่ ประชุ มใหญ่มี มติ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่ อ
หน้าที่
(5) เคยถู กนายทะเบี ยนสหกรณ์ สั่งให้พ น้ จากต าแหน่ งกรรมการด้วยเหตุ ก่ อให้ เกิ ดความ
เสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อสหกรณ์และสมาชิก
(6) เคยเป็ นกรรมการของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์
(7) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(8) เคยผิดนัดการชาระเงินงวดชาระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี ทางบัญชี
ก่อนปี ที่จะมีการเลือกตั้ง และในปี ที่เลือกตั้งกรรมการดาเนินการนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่ พิสูจน์ให้เห็น
ว่าการผิดนัดชาระหนี้น้ นั มิได้เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(9) ผูซ้ ่ ึงเป็ นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ข้อ 74 อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการดาเนินการแต่ ละตาแหน่ ง
(1) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) เป็ นประธานในที่ประชุ มใหญ่และที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
(ข) ควบคุ มดู แลการดาเนิ นงานทัว่ ไปของสหกรณ์ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและอยู่ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(ค) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
(ง) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(2) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) รักษาการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
หรื อเมื่อตาแหน่งประธานกรรมการว่างลง
(ข) ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย
(ค) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายภายใต้กฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(3) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) จัดทารายงานการประชุ มใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการทุกครั้ง
(ข) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
(ค) จัดท าระเบี ยบวาระการประชุ มใหญ่ การประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ โดยความ
เห็นชอบของประธานกรรมการ
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(ง) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก สมาชิกสมทบ หรื อกรรมการดาเนินการ แล้วแต่กรณี
(จ) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(4) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(ก) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้เป็ นไป
โดยถูกต้องเรี ยบร้อย
(ข) ดาเนิ นการอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนิ นการมอบหมายภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
ข้อ 75 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง คณะกรรมการดาเนิ นการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่
วันเลือกตั้ง และให้กรรมการดาเนิ นการที่อยูใ่ นตาแหน่งจนครบวาระออกจากตาแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี
ในกรณี ที่ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนิ นการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ แต่ ย งั ไม่ มีการ
เลื อกตั้งใหม่ ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนิ นการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้
ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการใหม่แล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิ บวันนับแต่วนั ครบวาระ
ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนิ นการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับเลื อกตั้งได้อีก แต่ตอ้ ง
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
กรรมการดาเนินการที่ยงั ไม่พน้ จากตาแหน่ง มีสิทธิ ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ แต่
จะต้องลาออกจากตาแหน่ งกรรมการดาเนิ นการก่อนวันสมัคร และให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการได้เพียง
เท่ากับเวลาที่ตนเหลืออยู่
ในกรณี ที่กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดาเนิ นการที่ได้รับเลื อกตั้ง
ใหม่อยูใ่ นตาแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดาเนินการชุดแรก และให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 76 การพ้ นจากต าแหน่ ง กรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ หรื อลาออกต่อที่ประชุ ม
ใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะหรื อรายตัว
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกทั้งคณะหรื อรายตัว
(7) ตกเป็ นผูผ้ ิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรื อดอกเบี้ ย เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิ ได้
เกิดขึ้นจากการกระทาของตนเอง
(8) ขาดประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุอนั ควร
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ให้กรรมการดาเนิ นการผูม้ ีส่วนได้เสี ยตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่รับทราบคาสั่ง และคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็ นที่สุด
กรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการดาเนิ นการพ้นจากตาแหน่ งทั้งคณะ ให้ที่ประชุ ม
ใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการใหม่ท้ งั คณะ และอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ที่ถูกถอดถอน
ข้อ 77 ต าแหน่ งว่ างก่ อนถึงคราวออกตามวาระ ในกรณี ตาแหน่ งประธานกรรมการ หรื อกรรมการ
ดาเนิ นการว่างลงไม่ ว่าด้วยเหตุ ใด เว้นแต่เพราะเหตุ ตามข้อ 76(6) และยังมิดาเนิ นการให้ได้มาซึ่ งประธาน
กรรมการหรื อกรรมการดาเนิ นการแทนตาแหน่ งที่ ว่าง ให้คณะกรรมการดาเนิ นการประกอบด้วยกรรมการ
ดาเนิ นการเท่ าที่ มี อยู่จนกว่าจะมี การประชุ มใหญ่ ซึ่ งจะได้มี การเลื อกตั้งประธานกรรมการหรื อกรรมการ
ด าเนิ นการแทนในต าแหน่ งที่ ว่าง แต่ หากจ านวนกรรมการด าเนิ นการลดลงจนเหลื อน้อยกว่าองค์ประชุ ม
กรรมการดาเนิ นการที่ ดารงตาแหน่ งอยู่จะประชุ มดาเนิ นการใด ๆ ไม่ได้ ต้องเรี ยกประชุ มใหญ่เลื อกตั้งผูเ้ ป็ น
ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการแทนโดยเร็ ว
ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น
หากเป็ นต าแหน่ งประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการคนที่ หนึ่ งหรื อคนที่ สองปฏิ บ ัติ หน้าที่ แทน
ตามลาดับ แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการและยังมิได้มีการประชุ มใหญ่เพื่อเลื อกตั้งใหม่ ให้คณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่งปฏิบตั ิหน้าที่แทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธาน
กรรมการใหม่
ให้ประธานกรรมการหรื อกรรมการดาเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ ง อยูใ่ น
ตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูไ่ ด้
ข้อ 78 การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการดาเนิ นการประชุมตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่ งครั้งเป็ นอย่างน้อย
ให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ และในกรณี ที่เป็ นการประชุ มเกี่ ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ หรื อเรื่ องที่สาคัญอื่น ๆ ของสหกรณ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว
ถ้ากรรมการดาเนิ นการตั้งแต่หนึ่ งในสามขึ้ นไปของจานวนกรรมการดาเนิ นการทั้งหมดที่มี อยู่
ร้องขอให้มีการประชุ มคณะกรรมการดาเนินการเพื่อกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการภายในสิ บวัน นับแต่วนั ที่ประธานกรรมการได้รับหนังสื อร้องขอ
ในการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ต้องมีกรรมการดาเนิ นการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการดาเนินการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อ 79 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการด าเนิ นการ คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหน้าที่ ดาเนิ น
กิ จการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ ขอบเขตแห่ งการด าเนิ นกิ จการที่ จะพึ ง
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ดาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะทาให้เกิดความเจริ ญแก่สหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับและออกจากสหกรณ์ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
สมาชิกสมทบ ปฏิบตั ิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์
(3) กาหนดและดาเนิ นการเกี่ ยวกับการประชุ มใหญ่ การเสนองบการเงิ นประจาปี และรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนิ นงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้ที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งหรื อจ้าง กาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนของผูจ้ ดั การ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของผูจ้ ดั การให้เป็ นการถูกต้อง
(7) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนแก่ผตู ้ รวจสอบภายใน
(8) กาหนดระเบียบสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดู แลให้เรี ยบร้ อยซึ่ งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็ นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น
(11) พิ จารณาดาเนิ นการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอื่ น หรื อคณะอนุ กรรมการ หรื อ
คณะทางานเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(12) พิ เคราะห์ และปฏิ บ ตั ิ ตามหนังสื อของนายทะเบี ยนสหกรณ์ รองนายทะเบี ยนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ ผูส้ อบบัญชี หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจน
สอดส่ องดูแลโดยทัว่ ไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไปด้วยดี
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผูต้ รวจสอบกิ จการ ความเห็นของผูจ้ ดั การ สมาชิ ก
สมาชิกสมทบ และผูแ้ ทนสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิ ญบุ คคลที่เห็ นสมควรเป็ นที่ปรึ กษาของสหกรณ์ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่
เห็นสมควร
(16) ฟ้ อง ต่อสู ้ หรื อดาเนิ นคดี เกี่ ยวกับกิ จการของสหกรณ์ หรื อประนี ประนอมยอมความหรื อ
มอบข้อพิพาทให้อนุ ญาโตตุลาการพิจารณาชี้ ขาด
(17) พิจารณาดาเนิ นการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสี ยงใน
การประชุ มใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุ มนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่น ซึ่ งสหกรณ์เป็ นสมาชิ ก
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรนั้นกาหนดไว้
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(19) ค้ าประกันเงินกูท้ ี่สหกรณ์กูย้ ืมจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ หรื อสถาบันการเงิน
อื่น โดยรับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่ วนตัว
(20) พิจารณามอบหมายอานาจหน้ าที่ ในการดาเนิ นงานที่มิ ใช่ การท านิ ติกรรมให้แก่ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผูจ้ ดั การ กรรมการดาเนินการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตาม
ความเหมาะสม
ข้อ 80 ความรับผิดของคณะกรรมการดาเนินการ ในกรณี คณะกรรมการดาเนินการกระทาการหรื องดเว้น
การกระทาการ หรื อกระทาการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนจนทาให้เสี ยผลประโยชน์ของ
สหกรณ์ สมาชิ ก หรื อสมาชิ กสมทบ อันเป็ นเหตุให้สหกรณ์ มีขอ้ บกพร่ องเกี่ ยวกับการเงิ น การบัญชี หรื อ
กิจการ หรื อฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี หรื อรายงานการตรวจสอบ เป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความ
เสี ยหาย คณะกรรมการดาเนิ นการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สหกรณ์
ข้อ 81 คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการอ านวยการ จาก
คณะกรรมการด าเนิ นการจ านวนเจ็ดคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญญิ ก และ
เลขานุ การของคณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นกรรมการอานวยการ และให้คณะกรรมการดาเนิ นการตั้งกรรมการ
ดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีกตามสมควร
ให้ ประธานกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการด าเนิ นการเป็ นประธานและเลขานุ การ
คณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการอานวยการให้อยู่ในตาแหน่ งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ซึ่งตั้งคณะกรรมการอานวยการนั้น
ให้คณะกรรมการอานวยการประชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมี การประชุ มกันเดื อนละ
หนึ่งครั้งเป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการอานวยการหรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการอานวยการ ต้องมีกรรมการอานวยการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการอานวยการทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการในการประชุ ม
คราวถัดไปทราบ หรื อพิจารณาแล้วแต่กรณี
ข้อ 82 อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการอานวยการเป็ นผูด้ าเนิ นกิจการแทน
คณะกรรมการดาเนิ นการตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ควบคุ มในเรื่ องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน การฝากหรื อการเก็บรักษาเงินให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
(2) ควบคุมการจัดทาบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
(3) ควบคุ มดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผเู ้ กี่ยวข้องตรวจสอบได้ทนั ที
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(4) เสนอแนะคณะกรรมการดาเนิ นการในการปรับปรุ งหรื อแก้ไขการบริ หารงานของสหกรณ์
(5) ควบคุ มดู แลการจัดทางบการเงิน รวมทั้งบัญชี กาไรขาดทุนและรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุ มใหญ่อนุมตั ิ
(6) พิจารณาการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
เสนอให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ
(7) พิ จารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ของสหกรณ์ เสนอต่ อคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(8) ท านิ ติ กรรมต่ า ง ๆ เกี่ ยวกับ การด าเนิ นงานของสหกรณ์ ตามที่ คณะกรรมการด าเนิ นการ
มอบหมาย
ข้อ 83 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการเงิ นกู้ จากคณะกรรมการ
ดาเนิ นการจานวนห้าคน มีตาแหน่ งประธานหนึ่ งคนและเลขานุ การหนึ่ งคน นอกนั้นเป็ นกรรมการ โดยให้
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการเงิ นกู้ให้อยู่ในตาแหน่ งได้เท่ากับกาหนดเวลาของคณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ งตั้ง
คณะกรรมการเงินกูน้ ้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุ มกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกูห้ รื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกูเ้ ข้าประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
กรรมการเงินกูท้ ้งั หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการทราบ เว้นแต่เรื่ องที่
จะเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา ให้แจ้งผ่านเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 84 อ านาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงิ นกู้มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุ มตั ิการให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์
รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิ ก สมาชิกสมทบ ให้เป็ นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(2) ตรวจสอบการควบคุ มให้เงิ นกู้มี หลักประกันตามที่ ก าหนดไว้ในระเบี ยบสหกรณ์ และเมื่ อ
เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผูก้ ูจ้ ดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(3) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ ของสมาชิก สมาชิกสมทบ ผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้ องต้นให้ ได้ข ้อความจริ งในกรณี สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ผู ้กู้ขอผ่อนเวลาการ
ส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็ นให้คณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้สมาชิ ก สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์
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ข้อ 85 คณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการดาเนินการจานวนห้าคน มีตาแหน่งประธานหนึ่งคนและเลขานุการหนึ่งคน
นอกนั้น เป็ นกรรมการ โดยให้ ร องประธานกรรมการคนที่ ส องเป็ นประธานคณะกรรมการศึ ก ษาและ
ประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตาแหน่งได้เท่าที่กาหนดเวลาของคณะกรรมการ
ดาเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์น้ นั
ให้คณะกรรมการเงินกูป้ ระชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ งครั้ง
เป็ นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรื อเลขานุการนัดเรี ยกประชุมได้
ในการประชุ มคณะกรรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมี กรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบ เว้นแต่เรื่ องที่จะเสนอให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาให้แจ้งผ่านเลขานุการคณะกรรมการดาเนิ นการ
ข้อ 86 อ านาจหน้ าที่ ของคณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพั นธ์ ให้ คณะกรรมการศึ กษาและ
ประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์ใน
ส่ วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิ ก
สมาชิกสมทบ และผูท้ ี่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริ หารงานของสหกรณ์
(2) ประชาสั มพันธ์ และเผยแพร่ ข่าวสาร ความรู ้ เกี่ ยวกับลักษณะประโยชน์ รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกรับทราบ
(3) ดาเนินการในการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบ
(4) ให้การศึ กษาอบรมและเผยแพร่ แก่ สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ ถึ งวิธีการออมทรั พย์ และการใช้
จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
(5) ศึ กษาและติ ดตามข่ าวความเคลื่ อนไหวด้านการดาเนิ นงานของสหกรณ์ อื่นทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อนาตัวอย่างที่ ดีมาเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา นามาบริ การแก่สมาชิ ก สมาชิ กสมทบ
ตามความเหมาะสม
ข้อ 87 คณะอนุกรรมการ ในกรณี จาเป็ นแก่การดาเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการอาจ
แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ ผูแ้ ทนสมาชิก สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อบุคคลทัว่ ไปที่มีความรู ้ความสามารถใน
การนั้น เป็ นอนุ กรรมการต่ าง ๆ เพื่ อมอบหมายให้ปฏิ บ ัติ ภารกิ จของสหกรณ์ โดยมี อ านาจหน้าที่ ตามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ข้อ 88 ประธานในที่ประชุ ม ในการประชุ มใหญ่หรื อการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ ให้ประธาน
กรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม ให้รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง
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หรื อคนที่สองตามลาดับเป็ นประธานในที่ประชุ ม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ มด้วย ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุ มคราวนั้น
ในการประชุ ม คณะกรรมการอื่ น ๆ เช่ น คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงิ น กู้
คณะกรรมการศึ กษาและประชาสั มพันธ์ ให้ ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม
ถ้าประธานของคณะกรรมการนั้นไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็ นประธานในที่ประชุม
เฉพาะการประชุ มคราวนั้น
ในการประชุ มใหญ่หรื อประชุ มใหญ่วิสามัญ ในกรณี ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาถอดถอนกรรมการ
ดาเนินการ ถ้าประธานที่ประชุมเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูม้ าประชุมเกินกึ่งหนึ่งมีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธาน
ในที่ประชุ มให้กระทาได้ โดยที่ประชุ มใหญ่เลื อกผูแ้ ทนสมาชิ กคนใดคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่ ประชุ มเฉพาะ
คราวนั้น หรื อจนเสร็ จการประชุ ม ในการเลือกประธานในกรณี ดงั กล่าว ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกที่มาประชุม จึงจะเปลี่ยนตัวประธานที่ประชุมได้
ข้อ 89 การออกเสี ยงในการประชุ มใหญ่ ผูแ้ ทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสี ยง
ในที่ประชุมใหญ่ได้เพียงคนละหนึ่ งเสี ยง และจะมอบให้ผูอ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ่ งที่ประชุ มวินิจฉัยนั้นผูแ้ ทนสมาชิ กคนใดมีส่วนได้เสี ย ผูแ้ ทนสมาชิกผูน้ ้ นั จะออกเสี ยง
ในเรื่ องนั้นไม่ได้
ข้อ 90 การวินิจฉั ยปั ญหา เว้นแต่จะได้กาหนดไว้เป็ นพิเศษในข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ
ในที่ประชุ มใหญ่ หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสี ยง
ข้างมาก สาหรับการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการประชุ มคณะกรรมการอื่ น ๆ ประธานที่ประชุ มมี
สิ ทธิออกเสี ยงได้ หากถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
เว้นแต่ในการประชุ มใหญ่ในกรณี ต่อไปนี้ ให้ถื อเสี ยงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กซึ่ งมา
ประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การเลิกสหกรณ์
(3) การควบสหกรณ์
(4) การแยกสหกรณ์
ข้อ 91 รายงานการประชุ ม ในการประชุ มใหญ่ การประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อการประชุ ม
คณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผูเ้ ข้าประชุ มลงลายมือชื่ อก่อนเข้าประชุ ม พร้อมทั้งบันทึกเรื่ องที่พิจารณา
วินิจฉัยทั้งสิ้ นไว้ในรายงานการประชุ ม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรื อกรรมการดาเนิ นการ หรื อ
กรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี อีกคนหนึ่งที่เข้าประชุ มนั้น ๆ ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
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หมวด 8
ผู้จัดการและเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
ข้อ 92 การจ้ างและแต่ งตั้ งผู้ จั ดการ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิ จารณาคัดเลื อกบุ คคลที่ มี ความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรื อจ้างเป็ นผูจ้ ดั การ โดยต้องไม่เป็ นบุคคล
ที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และในการจ้างผูจ้ ดั การต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ น
หลักฐาน และเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรื อจ้างผูจ้ ดั การ ต้องให้ผจู ้ ดั การรับทราบและรับรองที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้
ในข้อ 94 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจกาหนดระเบียบสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก
การแต่งตั้งหรื อจ้าง การกาหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การ
ข้อ 93 การดารงตาแหน่ งผู้จัดการ สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ ดั การโดยกาหนดระยะเวลา ทั้งนี้ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์
ข้อ 94 อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของผู้จัดการ ผูจ้ ดั การมีอานาจหน้าที่ในการจัดการทัว่ ไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจาของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิกสมทบ ให้เป็ นการถูกต้อง ตลอดจนเป็ นธุ ระจัดให้ผู ้
เข้าเป็ นสมาชิ ก สมาชิกสมทบ ลงลายมือชื่ อในทะเบียนสมาชิก สมาชิกสมทบ และชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ น้ ตามข้อบังคับสหกรณ์
(2) พิจารณาการลาออกของสมาชิก สมาชิกสมทบ
(3) ควบคุ มให้มีการเก็บเงินค่าหุ ้นรายเดือน แจ้งยอดจานวนหุ ้น จ่ายคื นค่าหุ ้น และชักชวนการ
ถือหุน้ ในสหกรณ์
(4) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่ งเสริ มการรับฝากเงินของสหกรณ์
(5) เป็ นธุ ระในการตรวจสอบคาขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ ให้เป็ นไปตามแบบและ
ระเบียบสหกรณ์
(6) จัดท ารายละเอี ยดของสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ รายตัวเกี่ ยวกับเงิ นค่ าหุ ้น และเงิ นให้ กู้ทุ กปี
พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก สมาชิกสมทบ ทราบเป็ นรายบุคคล
(7) กาหนดภาระงานและวิธีปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามภาระงานให้ถูกต้องเรี ยบร้อย
(8) เป็ นธุ ระกวดขันในเรื่ องการออกใบรั บ เรี ยกใบรั บหรื อจัดให้ มี ใ บส าคัญโดยครบถ้วน
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็ นการถูกต้อง รวบรวมใบสาคัญและเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงิน
ไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์
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(9) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทาบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็ นปัจจุบนั
(10) ติดต่อประสานงานกับเลขานุ การในการนัดเรี ยกประชุมใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ
(11) รั บผิดชอบจัดท างบการเงิ นรวมทั้งบัญชี ก าไรขาดทุ น และรายงานประจาปี แสดงผลการ
ดาเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(12) จัดทาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดาเนิ นการ
พิจารณา
(13) จัดทาแผนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มใหญ่
(14) เข้าร่ วมประชุ มและชี้ แจงในการประชุ มใหญ่ ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ และประชุ ม
คณะกรรมการอื่นๆ เว้นแต่กรณี ซ่ ึ งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่ วมประชุม
(15) ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์
(16) รักษาดวงตราของสหกรณ์
(17) รั บผิดชอบตรวจตราดู แลทรั พย์สิ นต่าง ๆ ของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดี และปลอดภัย
รวมทั้งดูแลอาคารสานักงานสหกรณ์ท้งั ภายในและภายนอกให้สะอาด ร่ มรื่ นและสวยงาม
(18) เสนอรายงานกิจการประจาเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(19) เสนอรายการหรื อรายงานของสหกรณ์ ต่อทางราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(20) ค้ าประกันเงิ นกู้ที่ สหกรณ์ กู้ยืมจากกองทุ นพัฒนาสหกรณ์ หรื อสถาบันการเงิ นอื่ น โดย
รับผิดชอบการค้ าประกันในฐานะส่ วนตัว
(21) ปฏิ บ ตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนิ นการ หรื อคณะกรรมการอื่ น ๆ ของสหกรณ์
มอบหมาย หรื อตามที่ควรกระทาเพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี
ข้ อ 9 5 ก า รพ้ น จ า ก ต า แ หน่ ง ขอ ง ผู้ จั ด กา ร ผู ้ จ ั ด ก ารต้ อ ง พ้ น จ า ก ต า แห น่ งด้ ว ย เ ห ตุ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงทาเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์
(4) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(5) ถูกเลิกจ้าง
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก หรื อมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็ นเป็ นประจักษ์ว่าได้กระทาการ
หรื อละเว้นการกระทาการใด ๆ อันอาจทาให้เกิดความไม่สงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรื อไม่
เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ผจู ้ ดั การ
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ข้อ 96 การลาออก ให้ผูจ้ ดั การยื่นหนังสื อถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน และให้
เลขานุการคณะกรรมการดาเนิ นการนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาการลาออกนั้น การยับยั้ง
การลาออกของผูจ้ ดั การกระทาได้ไม่เกินหกสิ บวัน
ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้ าที่ผู้จัดการให้ กรรมการดาเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงั มิได้มีการ จัดจ้างและ
แต่ ง ตั้ ง ผู ้จ ัด การ หรื อสหกรณ์ ย ัง ไม่ อ ยู่ ใ นฐานะที่ จ ะจัด จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ใ นต าแหน่ ง อื่ น ด้ ว ยได้
ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการมอบหมายงานในหน้าที่ ผู ้จ ัดการให้ กรรมการด าเนิ นการคนใดคนหนึ่ งตาม
ที่เห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี
ข้อ 98 การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนผูจ้ ดั การ ให้เป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนิ นการ
ต้องจัดให้มี การตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี และการเงิ น กับบรรดาทรั พย์สิ นและหนี้ สิ น ตลอดจนจัดท า
งบการเงินของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะอันแท้จริ งก่อนที่จะส่ งมอบงาน
ข้อ 99 เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นอกจากตาแหน่งผูจ้ ดั การแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
อื่น ตามความจาเป็ นเพื่อปฏิบตั ิงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 73(1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) ทั้งนี้ ตามระเบียบสหกรณ์
หมวด 9
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 100 ผู้ ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ ประชุ มใหญ่ เลื อกตั้งสมาชิ ก สมาชิ กสมทบ หรื อบุ คคลภายนอก
ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรื อ
การสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี จานวนห้าคน
วิธี การเลื อกตั้งผู ต้ รวจสอบกิ จการ ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบที่ สหกรณ์ ก าหนด โดยได้รั บความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
สหกรณ์อาจเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการเป็ นสารองไว้ เพื่อให้ผูต้ รวจสอบกิ จการที่สหกรณ์ เลือกตั้ง
สารองไว้สามารถปฏิ บตั ิ งานทันทีในกรณี ที่ผูต้ รวจสอบกิ จการที่ ได้รับการเลื อกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่พน้ จาก
ตาแหน่ งตามข้อ 102 โดยผูต้ รวจสอบกิ จการส ารองมี วาระในตาแหน่ งเท่าระยะเวลาของผูต้ รวจสอบกิ จการ
ที่ตนแทน หรื อจนกว่าจะมีการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการใหม่
ผูต้ รวจสอบกิ จการจะต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกิ จการจากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ห้ามบุคคลที่มีลกั ษณะต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
(1) เป็ นผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ ่ วยผูส้ อบบัญชี หรื อบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์ในปี บัญชีน้ นั
(2) เป็ นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ ได้พ ้นจากต าแหน่ งกรรมการมาแล้วไม่ น้อยกว่าสองปี
ทางบัญชี
(3) เป็ นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของกรรมการ หรื อผูจ้ ดั การ หรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
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(4) เป็ นผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ หรื อ สหกรณ์ อื่น หรื อเคยถู กให้ออกจากตาแหน่ ง
ผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่นฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลายทุจริ ต
(6) เคยได้รับโทษจาคุ กโดยค าพิพากษาถึ งที่ สุ ดให้จาคุ ก เว้นแต่เป็ นโทษส าหรั บความผิดที่ ได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) เคยถู กไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
(8) เคยถู กให้พน้ จากตาแหน่ งกรรมการหรื อผูต้ รวจสอบกิ จการ หรื อมี คาวินิจฉัยเป็ นที่ สุ ดให้
พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(9) เคยถู กที่ ประชุ มใหญ่มี มติ ให้ถอดถอนออกจากตาแหน่ งกรรมการ หรื อผูต้ รวจสอบกิ จการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่ของสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อสหกรณ์อื่น
(11) เป็ นผูอ้ ยูร่ ะหว่างการถูกสั่งพัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
(12) เป็ นผูอ้ ยู่ระหว่างการถู กสั่งพัก หรื อเพิกถอนชื่ อออกจากทะเบี ยนผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ
ข้อ 101 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาสองปี นับ
แต่วนั เลื อกตั้ง ถ้าเมื่ อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มี การเลื อกตั้งผูต้ รวจสอบกิ จการใหม่ ให้ผูต้ รวจสอบกิ จการ
ที่ครบวาระการดารงตาแหน่งปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ผตู ้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งได้อีก
ข้อ 102 การพ้ นจากต าแหน่ ง ผู ต้ รวจสอบกิ จการนอกจากพ้นจากต าแหน่ งตามวาระแล้ว จะพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ แล้วแต่กรณี
(3) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนออกจากตาแหน่งทั้งคณะหรื อรายบุคคล
(4) นายทะเบียนสหกรณ์วนิ ิ จฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 100
ในกรณี ผูต้ รวจสอบกิ จการคนใดคนหนึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง และไม่มี ผูต้ รวจสอบ
กิจการสารอง ให้มีผูต้ รวจสอบกิจการเท่าที่มีอยู่ปฏิ บตั ิหน้าที่ ต่อไปจนกว่าจะมี การประชุ มใหญ่ซ่ ึ งจะได้มีการ
เลื อกตั้งผูต้ รวจสอบกิ จการแทนในตาแหน่ งที่ว่าง โดยผูต้ รวจสอบกิ จการที่ ได้รับการเลื อกตั้งขึ้ นแทน อยู่ใน
ตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
แต่หากผูต้ รวจสอบกิ จการทั้งคณะพ้นจากตาแหน่ งตามวรรคหนึ่ ง ต้องเรี ยกประชุ มใหญ่เลื อกตั้ง
ผูต้ รวจสอบกิจการแทนโดยเร็ ว
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ข้อ 103 ขอบเขตความรั บผิดชอบและอานาจหน้ าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิ จการมีอานาจ
หน้าที่ตรวจสอบการดาเนิ นงานทั้งปวง และตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง
(2) ตรวจสอบหลัก ฐานและความถู ก ต้องของการด าเนิ นธุ รกิ จแต่ ล ะประเภทของสหกรณ์
เพื่อประเมินผลและอาจให้ขอ้ แนะนาแก่คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้น ๆ
(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่ งตั้งเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสื อสั ญญาจ้างและ
หลักประกัน
(4) ตรวจสอบการปฏิ บ ตั ิ งานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิ นงบประมาณรายจ่ ายประจาปี ของ
สหกรณ์
(5) ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุ ง แผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนประกาศสหกรณ์
(6) ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศสหกรณ์ หรื อกิจการ
อื่น ๆ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนิ นกิจการของสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิ จการมี หน้าที่ รายงานผลการตรวจสอบกิ จการเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อสรุ ปผล
การตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เสนอต่อที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ
ในการประชุมประจาเดือนในคราวถัดไป และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
ข้อ 104 ความรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณี ผตู ้ รวจสอบกิจการปฏิ บตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิตาม
อานาจหน้าที่ หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานจนเป็ นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย ผูต้ รวจสอบ
กิจการต้องรับผิดในการกระทาดังกล่าว
การพิจารณาความรับผิดของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามมติที่ประชุมใหญ่
หมวด10
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 105 ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศั กดิ์ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจเชิ ญบุคคลผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มี
ความรู ้ ความสามารถและเหมาะสมเป็ นที่ ปรึ กษาและที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ ได้จ านวนไม่ เกิ นห้าคน เพื่ อให้
ความเห็นแนะนาในการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ข้อ 106 การแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ จะกระทาได้ก็แต่โดยหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องกาหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังผูแ้ ทนสมาชิ ก
พร้อมหนังสื อแจ้งระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติ มข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณา
เรื่ องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นในที่ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ซึ่ งมีกรรมการดาเนิ นการมาประชุ ม
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ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ นขณะนั้น โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นให้ถือ
เสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการดาเนิ นการที่มาประชุ ม แต่ถา้ สมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในสิ บของจานวนสมาชิ กหรื อผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่น้อยกว่าห้าสิ บคนลงลายมือชื่ อทาหนังสื อ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการก่อนการประชุ มใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ยอ่ ม
ทาได้ โดยต้องระบุขอ้ ความที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้น พร้อมด้วยเหตุผล
(3) การพิ จารณาวาระการแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับ ให้กระท าได้แต่ เฉพาะในการประชุ มใหญ่
ที่มีองค์ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิ กทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งร้อยคน
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุ มใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย
หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความ
นั้น แล้วรับจดทะเบียน
ข้อ 107 ระเบี ยบสหกรณ์ ให้ คณะกรรมการด าเนิ นการมี อ านาจหน้ าที่ ก าหนดระเบี ยบต่ าง ๆ
เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่ งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิ บตั ิงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก สมาชิกสมทบ
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น
(3) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคล
(4)ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สมาชิกสมทบ
(5) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์อื่น
(6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์
(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(8) ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล
(9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
(11) ระเบี ยบอื่ น ๆ ที่ คณะกรรมการดาเนิ นการเห็ นสมควรก าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (3) (5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ก่อนจึงจะ
ใช้บงั คับได้ ส่ วนระเบียบอื่นเมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดใช้แล้วให้ส่งสาเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ข้อ 108 การดาเนินคดีเกี่ยวกับความเสี ยหาย ในกรณี ที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก หรื อเสี ยหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรื อในกรณี ที่สหกรณ์เรี ยกคืนเงิ นกูต้ ามข้อ 16 ข้อ 107(4) (5) แต่มิได้รับชาระตามเรี ยกก็ดี
คณะกรรมการดาเนิ นการต้องร้องทุกข์หรื อหรื อฟ้องคดีภายในกาหนดอายุความ
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ข้อ 109 การตีความในข้ อบังคับ ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการตีความในข้อบังคับ ให้สหกรณ์เสนอปั ญหานั้น
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อขอคาวินิจฉัย และให้สหกรณ์ถือปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 110 ทรัพย์ สินของสหกรณ์ การจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการดาเนิ นการที่มีอยูใ่ นขณะนั้นเป็ นเอกฉันท์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดว้ ย
การลงมติเห็ นชอบของที่ประชุมใหญ่ตามความในวรรคแรก ให้ถือเสี ยงข้างมากของผูแ้ ทนสมาชิ ก
ซึ่งมาประชุม
ข้อ 111 การจาหน่ ายทรัพย์ สินเมื่อสหกรณ์ ต้องเลิก เมื่อสหกรณ์ตอ้ งเลิกและได้จดั การชาระบัญชีโดย
จาหน่ายทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดทั้งจ่ายคืนเงินรับฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยและชาระหนี้ สิน
อื่น ๆ ของสหกรณ์เสร็ จสิ้ นแล้ว ปรากฏว่ามีทรัพย์สินเหลืออยูเ่ ท่าใด ให้ผชู ้ าระบัญชีจ่ายตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) จ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ ไม่เกินมูลค่าหุน้ ที่ชาระแล้ว
(2) จ่ายเป็ นเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้ว แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(3) จ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนตามข้อ 29(2)
เงิ นที่จ่ายตาม (2) และ (3) เมื่ อรวมทั้งสิ้ นแล้วต้องไม่เกิ นยอดรวมแห่ งจานวนเงิ นกาไรสุ ทธิ
ที่สหกรณ์หาได้ในระหว่างปี ที่เลิกสหกรณ์กบั ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลที่ถอนไปตามข้อ 29(4) ในปี นั้น
ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้โอนให้แก่สหกรณ์อื่น หรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตาม
มติของที่ประชุ มใหญ่ หรื อด้วยความเห็ นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ ในกรณี ที่ไม่อาจเรี ยกประชุ มใหญ่ได้
ภายในสามเดือนนับแต่วนั ที่ชาระบัญชี เสร็ จ
ข้อ 112 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ กาหนดข้ อความเรื่ องใดไว้ ให้สหกรณ์รับบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนคาสั่ ง หรื อคาแนะนา และระเบียบปฏิ บตั ิ ของนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึ ง
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็ นส่ วนหนึ่งแห่ งข้อบังคับนี้ดว้ ย
หมวด 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 113 นับแต่ วันที่ข้อบังคับนี้ใช้ บังคับ ระเบียบใดซึ่ งสหกรณ์ ถือใช้อยู่ก่อนวันที่ ขอ้ บังคับนี้ ถือใช้
และไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่าจะได้กาหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่
ข้อ 114 ให้คณะกรรมการดาเนิ นการ ผูต้ รวจสอบกิ จการ และผูแ้ ทนสมาชิ กคงดารงตาแหน่ งต่อไป
ตามที่กาหนดในข้อบังคับเดิมของสหกรณ์จนกว่าจะมีการเลือกตั้งตามข้อบังคับนี้
ข้อ 115 สมาชิ กสมทบที่เป็ นสมาชิ กสมทบอยูก่ ่อนข้อบังคับนี้ ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นสมาชิ กสมทบตาม
ข้อบังคับนี้
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ข้อ 116 หากการแก้ไขเปลี่ ยนแปลง เพิ่มเติม ยกเลิ ก อันเกิ ดจากกฎหมายสหกรณ์ หรื อกฎหมายใด ๆ
ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อมี หลักเกณฑ์ วิ ธี การ และเงื่ อนไขใดที่ ก าหนดในกฎกระทรวงที่ ออกตามกฎหมายสหกรณ์
ให้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย หรื อกฎกระทรวงว่าด้วยกรณี เช่นว่านั้นไปพลางก่อนจนกว่าสหกรณ์จะทาการ
ปรับปรุ งให้สอดคล้องต้องกันในภายหลัง
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายมานพ ทองแดง)

ลงชื่อ
เลขานุการ
(….....……………………)

เหตุผล ที่ตอ้ งยกเลิกข้อบังคับเดิมและใช้ขอ้ บังคับฉบับนี้ แทน
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
รายงานกิจการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด 123
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

4.4 เรื่ องการกาหนดค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่าเช่ าทีพ่ กั และค่ าพาหนะของกรรมการดาเนินการ
ด้วยคณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ.2563 ได้พิจารณาการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่
พัก และค่าพาหนะ ซึ่ งการออกประกาศดังกล่ าวได้มี การเปลี่ ยนแปลงอัตราค่ าเบี้ ยเลี้ ยงและค่ าพาหนะของ
กรรมการดาเนิ นการ สมาชิ ก และบุ คคลอื่นที่เกี่ ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้การออกประกาศเป็ นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 ข้อ 72 ความว่ า “อานาจหน้ าที่ของที่ประชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มี
อานาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่ องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
(13) กาหนดค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่ าที่พกั และค่าเบี้ ยประชุ มของกรรมการดาเนิ นการ
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์”
และเนื่ องจากการออกประกาศสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง กาหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ ยง
ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ ผูกพันกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2563 จึงขอเรี ยนเสนอที่ประชุมพิจารณา
กาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะของกรรมการดาเนิ นการ สมาชิก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
รายการ
จานวนเงินเก่า
จานวนเงินใหม่
1.ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
กรณี กรรมการดาเนินการไปประชุม หรื ออบรม (1) ภายในจังหวัด 500 บาท
800 บาท
สัมมนา หรื อไปปฏิบตั ิงาน
(2) ต่างจังหวัด 800 บาท
2.ค่ าพาหนะ
- ก รณี ที่ ปรึ ก ษา ที่ ปรึ กษ ากิ ตติ มศั ก ดิ์ เบิกจ่ายตามระยะทางจริ ง ดังนี้ เบิกจ่ายตามระยะทางจริ ง
ผูต้ รวจสอบกิจการ หัวหน้าหน่วยสหกรณ์ สมาชิก - รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ ดังนี้
(1) รถยนต์ ส่ ว นตั ว
และบุ คคลอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง เดิ นทางไปปฏิ บตั ิ งาน 4.00 บาท
หรื อไปประชุ ม อบรมสั ม มนาในกิ จ การของ - รถจักรยานยนต์ กิ โลเมตร กิโลเมตรละ 5.00 บาท
(2) รถจัก รยานยนต์
สหกรณ์ ที่ต่างจังหวัด และมีความจาเป็ นต้องใช้ ละ 2.00 บาท
กิโลเมตรละ 3.00 บาท
พาหนะส่ วนตัวในการเดินทาง
- กรณี กรรมการด าเนิ นการไปประชุ ม อบรม
สั ม มนา ปฏิ บ ัติ ง านเกี่ ย วกั บ การท านิ ติ ก รรม
จ านอง ไปศาล ส านั ก งานบั ง คั บ คดี หรื อ
ปฏิ บ ัติ งานอื่ นที่ ได้รั บมอบหมายจากประธาน
กรรมการ หรื อคณะกรรมการด าเนิ นการ และมี
ความจ าเป็ นต้ อ งใช้ พ าหนะส่ วนตั ว ในการ
ปฏิบตั ิงาน
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
เรื่ อง กาหนดอัตราค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั และค่ าพาหนะ

ข้ อความใหม่

เพื่อให้การจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าเช่ าที่พกั ค่าพาหนะของกรรมการ สมาชิ ก และ
(ตามระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จ ากัด ว่าด้วย ค่ าใช้จ่ ายในการ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออม
เดิ นทางไปปฏิ บตั ิงาน พ.ศ.2543 และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11
ทรั พย์ครู สงขลา จ ากัด ว่าด้วย ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทางไปปฏิ บ ัติ งาน พ.ศ.2543
โดยมติ คณะกรรมการด าเนิ นการ ในคราวประชุ มครั้ งที่ 21/2560 เมื่ อวันที่ 11
และแก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 11 คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49
พฤศจิกายน พ.ศ.2560)
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 จึ งก าหนดอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะ ดังนี้
1.ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
1.ค่ าเบีย้ เลีย้ ง
(1) กรณี ที่ ปรึ กษา ที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ ผู ต้ รวจสอบกิ จการ หัวหน้าหน่ วย
1.1 กรณี การไปประชุ มหรื อการอบรมหรื อการไปปฏิบตั ิงานภายในจังหวัด
สหกรณ์ สมาชิก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฏิบตั ิงานภายในจังหวัด วันละ 500
วันละ 500 บาท
บาท
1.2 กรณี การไปประชุ มหรื อการอบรมหรื อการไปปฏิ บ ัติงานต่ างจังหวัด
(2) กรณี ที่ ปรึ กษา ที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ ผู ต้ รวจสอบกิ จการ หัวหน้าหน่ วย
วันละ 800 บาท
สหกรณ์ สมาชิ ก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฏิบตั ิงานต่างจังหวัด วันละ 800
บาท
(3) กรณี กรรมการดาเนินการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน วันละ 800 บาท

อัตราค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าทีพ่ กั ค่ าพาหนะ
และเงื่อนไขการจ่ าย

ข้ อความเดิม
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท้องที่
อาเภอเมืองสงขลา
อาเภอสิ งหนคร
อาเภอหาดใหญ่
อาเภอนาหม่อม
อาเภอบางกล่า
อาเภอคลองหอยโข่ง
อาเภอสทิงพระ
อาเภอรัตภูมิ
อาเภอควนเนียง
อาเภอจะนะ
อาเภอนาทวี
อาเภอสะเดา

ค่าพาหนะไป – กลับ (บาท)
250
250
250
300
300
300
350
350
350
350
400
400

2.ค่ าเช่ าทีพ่ กั
2.1 กรณี เหมาจ่าย วันละ 1,000 บาท
2.2 กรณี ใช้ใบแสดงรายการไม่เกินวันละ 1,500 บาท
3.ค่ าพาหนะภายในจังหวัด
3.1 กรณี เหมาจ่ายระหว่างสานักงานสหกรณ์กบั ท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา

ข้ อความเดิม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ท้องที่
อาเภอเมืองสงขลา
อาเภอสิ งหนคร
อาเภอหาดใหญ่
อาเภอนาหม่อม
อาเภอบางกล่า
อาเภอคลองหอยโข่ง
อาเภอสทิงพระ
อาเภอรัตภูมิ
อาเภอควนเนียง
อาเภอจะนะ
อาเภอนาทวี
อาเภอสะเดา

ค่าพาหนะไป – กลับ (บาท)
250
250
250
300
300
300
350
350
350
350
400
400

2.ค่ าเช่ าทีพ่ กั
(1) กรณี เหมาจ่าย วันละ 1,000 บาท
(2) กรณี ใช้ใบแสดงรายการไม่เกินวันละ 1,500 บาท
3.ค่ าพาหนะภายในจังหวัด
(1) กรณี ที่ ปรึ กษา ที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ หัวหน้าหน่ วย
สหกรณ์ สมาชิก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฏิบตั ิงานระหว่างสานักงาน
สหกรณ์กบั ท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา ให้เบิกค่าพาหนะเหมาจ่าย ดังนี้

ข้ อความใหม่
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ท้องที่
อาเภอกระเสสิ นธุ์
อาเภอระโนด
อาเภอเทพา
อาเภอสะบ้าย้อย

ค่าพาหนะไป – กลับ (บาท)
500
500
500
500

3.2 กรณี สถานที่ที่สหกรณ์จดั กิจกรรมกับท้องที่ ต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา
เหมาจ่ายไป-กลับครั้งละห้าร้อยบาท
4.ค่ าพาหนะต่ างจังหวัด
4.1 กรณี เ ดิ น ทางโดยพาหนะรั บ จ้า งทางบก ให้ เ บิ ก จ่ า ยได้จ ากอัต รา
รถยนต์โดยสารประจาทางหรื อรถยนต์นงั่ รับจ้าง หรื อรถจักรยานยนต์รับจ้าง
4.2 กรณี เดิ นทางโดยพาหนะทางน้ า ให้เบิกจ่ายได้จากอัตราเรื อโดยสาร
ประจาทางหรื อเรื อรับจ้าง
4.3 กรณี เดิ นทางโดยพาหนะทางอากาศให้แนบสาเนาบัตรโดยสารหรื อ
หลักฐานอื่นประกอบการขอเบิก

ที่
13
14
15
16

ข้ อความเดิม
ท้องที่
อาเภอกระเสสิ นธุ์
อาเภอระโนด
อาเภอเทพา
อาเภอสะบ้าย้อย

ค่าพาหนะไป – กลับ (บาท)
500
500
500
500

(2) กรณี กรรมการดาเนินการ ที่ปรึ กษา ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ
หัวหน้าหน่ วยสหกรณ์ สมาชิก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เดิ นทางเข้าร่ วมประชุ มหรื อ
อบรมสัมมนาตามโครงการที่สหกรณ์กาหนด เหมาจ่ายไป-กลับครั้งละห้าร้อยบาท
4.ค่ าพาหนะต่ างจังหวัด
(1) กรณี เดิ นทางโดยพาหนะรั บจ้างทางบก ให้เบิ กจ่ายได้จากอัตรารถยนต์
ประจาทางหรื อรถยนต์นงั่ รับจ้าง หรื อรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรื อรถไฟ
(2) กรณี เดิ นทางโดยพาหนะทางน้ า ให้เบิ กจ่ายได้จากอัตราเรื อโดยสาร
ประจาทางหรื อเรื อรับจ้าง
(3) กรณี เดิ นทางโดยพาหนะทางอากาศ ให้แนบส าเนาบัตรโดยสาร หรื อ
หลักฐานอื่นประกอบการขอเบิก
(4) กรณี ที่ ปรึ กษา ที่ ปรึ กษากิ ตติ มศักดิ์ ผูต้ รวจสอบกิ จการ หัวหน้าหน่ วย
สหกรณ์ สมาชิ ก และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความจาเป็ นต้องใช้พาหนะส่ วนตัวในการ
ปฏิบตั ิงาน ให้เบิกจ่ายตามระยะทางจริ งหรื อโดยประมาณ ดังนี้

ที่
13
14
15
16

ข้ อความใหม่
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จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม.................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้ อความเดิม
ข้ อความใหม่
4.4 กรณี เดิ นทางโดยพาหนะส่ วนตัวให้ เบิ กจ่ ายตามระยะทางจริ งหรื อ
(ก) รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 5.00 บาท
โดยประมาณ ดังนี้
(ข) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3.00 บาท
4.4.1 รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 4.00 บาท
5.กรณีกรรมการดาเนินการไปประชุ ม อบรมสัมมนา ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการทา
4.4.2 รถจักรยานยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 2.00 บาท
นิติกรรมจานอง ไปศาล สานักงานบังคับคดี หรื อปฏิบตั ิงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการหรื อคณะกรรมการดาเนิ นการ และมีความจาเป็ นต้องใช้พาหนะ
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ส่ วนตัวในการปฏิบตั ิงาน ให้เบิกจ่ายตามระยะทางจริ งหรื อโดยประมาณ ดังนี้
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
(1) รถยนต์ส่วนตัว กิโลเมตรละ 5.00 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 3.00 บาท
เทียน ตันติวิรยภาพ
ประกาศ ณ วันที่ .......................................
(นายเทียน ตันติวิริยภาพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด

4.5 เรื่ องแผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2563
ในการบริ หารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ประจาปี 2563 จะอยูภ่ ายใต้แผนพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 – 2563 โดยกาหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญ ๆ ไว้คือ
การดาเนินงานตามโครงสร้ างของสหกรณ์
- ที่ประชุมใหญ่ เป็ นการประชุมโดยผูแ้ ทนสมาชิก จานวนไม่เกิน 500 คน
- คณะกรรมการดาเนิ นการ จานวน 15 คน ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลื อกตั้งมาจากสมาชิ ก โดยวิธีเลื อก
ประธานกรรมการหนึ่ งคน และกรรมการอื่นอี ก 14 คน มีวาระคราวละ 2 ปี ไม่เกิ นสองวาระติ ดต่อกันเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบการดาเนิ นกิจการและเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ และแบ่งเป็ นกรรมการอื่นอีก 3 คณะ คือ คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
- ที่ปรึ กษา เป็ นบุคคลที่คณะกรรมการดาเนิ นการเชิญเป็ นที่ปรึ กษา ซึ่ งประกอบด้วย นักกฎหมาย
นักเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง และนักสหกรณ์
- ผู ต้ รวจสอบกิ จการ ซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่ เลื อกจากผู ท้ ี่ มี ความรู ้ ในด้านธุ รกิ จ การเงิ นการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย หรื อการสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นวาระสองปี มีการตรวจสอบตามแผนที่เสนอ
คณะกรรมการดาเนิ นการทราบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนิ นการทุ กเดือน และ
รายงานการตรวจสอบกิจการประจาปี ต่อที่ประชุ มใหญ่ทราบ
- ฝ่ ายจัดการ มีผูจ้ ดั การเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าหน้าที่ และเป็ นลูกจ้างของสหกรณ์ (นิ ติ บุคคล) โดย
แบ่งงานเป็ น 6 ฝ่ าย ดังนี้
ฝ่ ายการเงิน มีหน้าที่บริ การเงินฝาก การจ่ายเงินกู้ และรับจ่ายเงินทัว่ ไป
ฝ่ ายบัญชี
มีหน้าที่การจัดทาและการควบคุมการปฏิบตั ิบญั ชี ประมวลบัญชี งบการเงิน
ฝ่ ายสิ นเชื่อ มีหน้าที่ การอานวยการและพิ ธี การสิ นเชื่ อ การประเมิ นราคา และตรวจสอบ
หลักประกัน
ฝ่ ายธุรการ มีหน้าที่รับ-ออกจากสมาชิกภาพ งานสวัสดิการสมาชิก งานสารบรรณ
ฝ่ ายนิติการ มีหน้าที่ติดตาม การดาเนินคดี การปรับโครงสร้างหนี้และงานนิ ติการ
ฝ่ ายวิชาการ มี หน้ า ที่ พ ัฒนาระบบ งานระบบคอมพิ วเตอร์ งานสถิ ติ ข้อมู ล สารสนเทศ
งานวิเคราะห์วิจยั งานนโยบาย แผนงานโครงการ งานเกี่ ยวกับข้อกฎหมาย และ
งานผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
- ผูส้ อบบัญชี เป็ นผูท้ ี่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์จากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตที่ผ่าน
การอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
- ระบบปฏิ บ ตั ิ การ สหกรณ์ ได้เริ่ มน าระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ปฏิ บ ตั ิ งานในช่ วงปี 2529 และ
ในปี 2549 และปี 2559 ได้เปลี่ยนระบบการปฏิบตั ิการอีกครั้ง โดยการพัฒนาโปรแกรมกับบริ ษทั โซแอ็ทโซลูชนั่
จากัด ซึ่ งโปรแกรมดังกล่าวมีการจัดเก็บฐานข้อมูลสารสนเทศของสมาชิ ก และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
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การดาเนิ นงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ ได้อย่างถู กต้องและรวดเร็ วขึ้น นอกจากนี้ ยงั มี การจัดท าเว็บไซต์ เพื่อเป็ น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองโดยใช้รหัสผ่านในการ
เข้าถึงข้อมูล
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
- อุ ดมการณ์ สหกรณ์ “แนวความคิ ดที่ เชื่ อว่าวิธี การสหกรณ์ จะช่ วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของมวลสมาชิก ให้มีการดารงชีวิตอย่างอยู่ดีกินดีและมีสันติสุข โดยการช่ วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน
- หลักการสหกรณ์ องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ ระหว่างประเทศ (The International Cooperative
Alliance) ใช้ชื่อย่อว่า ICA ได้กาหนดหลักการสหกรณ์เป็ นแนวทางให้สหกรณ์ทุกประเภททัว่ โลกถื อใช้โดย
ทัว่ กัน
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การให้การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
- วิธีการสหกรณ์ “วิธีดาเนิ นงานโดยยึดหลักประชาธิ ปไตย มีอิสระในการตัดสิ นใจตามหลักการ
สหกรณ์”
- สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ยังคงยึดมัน่ ในวิถีของความเป็ นสหกรณ์ หัวใจหลักของการ
ดาเนิ นงานจึงมุ่งหวังในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตที่ดีของมวลสมาชิ ก ตามที่กาหนดไว้ในวิสัยทัศน์ในแผนฉบับ
ก่อน และเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักในคุณค่าสหกรณ์ จึงได้กาหนดค่านิยมร่ วมขององค์กรไว้ดงั นี้
ค่านิ ยมร่ วม (SHARE VALUE)
SKCOPER
S = Service Mind การบริ การที่ดี
K = Knowledge ความรู ้ดา้ นสหกรณ์
C = Communication Delight การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
O = Ownership ความรู ้สึกเป็ นเจ้าของมีความภาคภูมิใจ
P = Proactive การทางานเชิงรุ ก ปฏิบตั ิงานอย่างมีสติ และเหตุผล
E = Empathy เข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู ้สึกนึ กคิด หรื อประสบการณ์
ของสมาชิก โดยการเอาใจเขาไปใส่ ใจเรา
R = Result Oriented การทางานอย่างมีเป้ าหมาย มุ่งมัน่ สู่ จุดหมายที่วางไว้
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ทิศทางแผนพัฒนาสหกรณ์
- วิสัยทัศน์
“เป็ นสหกรณ์ ที่มนั่ คง เน้นหลักธรรมาภิบาล นาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงพัฒนาคุ ณภาพชี วิตที่ดี
ของมวลสมาชิก”
- พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 บริ หารการเงิ นให้เกิดภาวะสมดุลและจัดบริ การทางการเงิ นให้ตรงกับความต้องการ
ควบคู่กบั การสร้างวินยั ทางการเงินของสมาชิก
พันธกิ จที่ 2 พัฒนาการจัดองค์กร และระบบการบริ หารงานสหกรณ์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการบริ หารจัดการสหกรณ์ (Cooperative Quality Award : CQA) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่ วม
และมาตรฐานการให้บริ การด้วยจิตบริ การ
พันธกิจที่ 3 จัดสวัสดิการและบริ การอื่นที่เป็ นประโยชน์ต่อสมาชิ กอย่างพอเพียง
พันธกิ จที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของ
สหกรณ์เพื่อรองรับการพัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างระบบการบริ หารงานสหกรณ์และการให้บริ การกับสมาชิก
พันธกิจที่ 5 พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่ ความเป็ นมืออาชีพในการบริ หารจัดการงานสหกรณ์โดยยึด
อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์เป็ นสาคัญ โดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมัน่ คงในชีวิต
พันธกิจที่ 6 ร่ วมภาคีเครื อข่ายการบริ หารสหกรณ์กบั องค์กรต่าง ๆ และเชื่ อมโยงเครื อข่ายธุ รกิจใน
ขบวนการสหกรณ์ให้เอื้อต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของสหกรณ์
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารกิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2563 บรรลุวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์และ
บรรลุ เป้ าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้งที่
1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 จึงขอเสนอแผนงานและงบประมาณประจาปี 2563 ต่อที่ประชุ มใหญ่ตาม
รายละเอียดดังนี้
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วัตถุประสงค์

รวม

1.1.1 ค่าจ้างและค่าตอบแทน - เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ตามระเบี ยบฯ ว่าด้วย
การบริ หารงานบุ คคล เป็ นเงิ น 1,010,600.00 บาท
(จานวน 6 เดือน เป็ นเงิน 6,063,600.00 บาท) และปรับ
เพิ่มตามประกาศฯ หลักเกณฑ์การขึ้นค่าจ้างเจ้าหน้าที่
ไม่เกิ นร้ อยละ 8 เป็ นเงิ น 80,850.00 บาท (จานวน 6
เดื อ น เป็ นเงิ น 6,548,700.00 บาท) รวมเป็ นเงิ น
12,612,300.00 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าตอบแทนผู ้จั ด การ รองผู ้จั ดการ
หัวหน้าฝ่ าย เจ้าหน้าที่ ความรู ้ พิ เศษด้านโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เจ้ า หน้ า ที่ ความรู ้ ทางกฎหมาย
(ทนายความ) และค่ าตอบแทนความเสี่ ยงเจ้าหน้าที่
การเงิ น เดื อ นละ 46,000.00 บาท รวมเป็ นเงิ น
552,000.00 บาท

1.แผนงานจัดการ
1.1 หมวดค่ าจ้ างและค่ าตอบแทน

แผนงาน

เพื่ อบริ หารจัดการกิ จการสหกรณ์ และ
ให้บริ การแก่สมาชิกในทุกด้าน และเพื่อ
ตอบแทนการปฏิ บั ติ งานที่ มี ความ
รับผิดชอบสู งขึ้ น ทั้งในด้านการบริ หาร
และความรู ้ เฉพาะต าแหน่ ง และความ
เสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน

เป้ าหมาย

แผนงานและงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2563

14,006,520.00

14,006,520.00

13,215,851.91

13,215,851.91

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

13,164,300.00

13,164,300.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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วัตถุประสงค์

1.2 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอย และวัสดุ
1.2.1 ค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมผูแ้ ทนสมาชิก จานวน 489
คน และผู ้เข้าร่ วมประชุ ม จ านวน 100 คน ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
(ถ้ามี) ตามระเบียบฯ เป็ นเงิน 1,849,800.00 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการด าเนิ นการ
ประจาเดือนและนัดพิเศษ จานวน 20 ครั้ง, คณะกรรมการ
อานวยการ จานวน 15 ครั้ง, คณะกรรมการเงินกู้ จานวน 24
ครั้ง, คณะกรรมการประเมินอสังหาริ มทรัพย์ จานวน 12
ครั้ง และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จานวน
15 ครั้ง เป็ นเงิน 974,000.00 บาท
1.2.2 ค่ า ตอบแทนการ - เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนการปฏิ บัติ งาน ณ ส านักงาน
ปฏิบตั ิงาน
สหกรณ์ของประธานกรรมการ รองประธาน 2 คน เหรัญญิก
และเลขานุการตามระเบียบฯ เป็ นเงิน204,000.00บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนผู ้ตรวจสอบภายใน ตาม
ระเบียบฯ จานวน 2 คน คนละ 5,000.00 ต่อเดือน รวม
เป็ นเงิน 120,000.00 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านในการ
ปฐมนิ เทศผูส้ มัครสมาชิ กและการให้บริ การสมาชิ ก
ตามระเบียบฯ จานวน 30 คน เป็ นเงิน 360,000.00 บาท

แผนงาน

เพื่อให้การบริ หารกิจการสหกรณ์ฯ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์ ฯ
และ เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์

เป้าหมาย

2,453,000.00

2,821,800.00

อนุมตั ิ

งบประมาณปี
2562

1,941,500.00

1,549,725.00

จ่ ายจริง

2,655,000.00

2,823,800.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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เป้ าหมาย

- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านของ
กรรมการดาเนิ นการ คณะอนุ กรรมการ คณะทางาน
เจ้าหน้าที่ หรื อบุ คคล ตามระเบี ยบและประกาศของ
สหกรณ์ เป็ นเงิน 486,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเป็ นค่าพาหนะเดิ นทางผูแ้ ทนสมาชิ ก
และผู ้เข้าร่ วมประชุ ม ในการประชุ มใหญ่ ส ามัญ
ประจ าปี และประชุ มใหญ่ วิ สามัญ (ถ้ามี ) เป็ นเงิ น
609,000.00 บาท
- จ่ายค่าเป็ นพาหนะเดิ นทางคณะกรรมการดาเนิ นการ
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงิ น กู้
คณะกรรมการประเมินอสังหาริ มทรัพย์ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ในการ
ประชุมตามปฏิทินที่กาหนด เป็ นเงิน 400,000.00 บาท
-เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าพาหนะเดิ นทางการปฏิ บัติ งานของ
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรั ญญิ ก
เลขานุ ก าร และผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ งหรื อได้ รั บ
มอบหมายให้ปฏิบตั ิงาน เป็ นเงิน 476,000.00 บาท
1.2.3 ค่ า ตอบแทนและ -เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานผูต้ รวจสอบกิจการ ตรวจสอบการด าเนิ นงานทั้ งปวงของ
เงินบาเหน็จผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน5คน คนละ 5,000.00 บาทต่อเดือน และเงินบาเหน็จ สหกรณ์ และเสนอผลการตรวจสอบต่ อ
ปี ละ 10,000.00 บาทต่อคน รวมเป็ นเงิน 350,000.00 บาท
คณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุมใหญ่

แผนงาน

350,000.00

335,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

350,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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1.2.4 ค่าตอบแทนที่ปรึ กษา - เพื่อจ่ า ยเป็ นค่าตอบแทนที่ ปรึ กษา ตามระเบี ยบฯ
จานวน 2 คน คนละ 20,000.00 บาทต่อปี รวมเป็ นเงิน
40,000.00 บาท
1.2.5 ค่ า ตอบแทนการ - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าตอบแทนหน่ วยสหกรณ์ หัวหน้า
เรี ยกเก็บเงิน
หน่ วยสหกรณ์ และ เจ้าหน้าที่ หน่ วยสหกรณ์ ตาม
ระเบียบฯ
1.2.6 ค่ าธรรมเนี ยมการ - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าธรรมเนี ย มการตรวจสอบบัญ ชี
สอบบัญชี
โดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
1.2.7 ค่าล่วงเวลา
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าล่ วงเวลาส าหรั บการท างบการเงิ น
ประจ าปี การประมวลผลปิ ดงานประจ าปี การ
ตรวจสอบเงิ นปั นผลและเฉลี่ยคืน การจัดทาต้นฉบับ
รายงานประจาปี และงานอื่นที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน
1.2.8 ค่ าฤชาธรรมเนี ยม - เพื่อจ่ายเป็ นค่าฤชาธรรมเนี ยมในการฟ้องร้องคดีกบั
และค่าตรวจสอบหลักประกัน ลู ก หนี้ ที่ มี ปั ญหาของสหกรณ์ ประมาณ 100 คดี
เป็ นเงิน 200,000.00 บาท (ได้รับคืนเมื่อบังคับคดีหรื อ
ทาสัญญาประนีประนอม)
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าส่ งหมายให้กับลูกหนี้ มีปัญหาของ
สหกรณ์ เป็ นเงิน 86,000.00 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าสื บทรั พย์ลู กหนี้ ที่ ศาลพิ พากษาแล้ว
ประมาณ 300 ราย รายละ 100 บาท เป็ นเงิน 30,000.00 บาท

แผนงาน

200,000.00

ตรวจสอบและรั บ รองการจั ด ท างบ
การเงิน เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่
ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายแรงงาน และเพื่อให้
งานสาเร็ จตามที่วางไว้

เพื่อติดตามหนี้ จากลูกหนี้ ที่ไม่ชาระหนี้
และสหกรณ์ฯ ได้รับการชาระหนี้

1,500,000.00

สามารถเรี ยกเก็บเงิ นจากสมาชิ กได้โดย
วิธีหกั ณ ที่จ่าย ได้ 100%

1,565,105.00

150,000.00

40,000.00

ให้คาปรึ กษาแก่คณะกรรมการดาเนินการ

เป้ าหมาย

85,790.50

132,366.95

200,000.00

1,284,784.00

40,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

916,000.00

150,000.00

200,000.00

1,500,000.00

40,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการยึ ดทรั พย์และขาย
ทอดตลาด ประมาณ 100 คดี คดี ละ 6,000.00 บาท
เป็ นเงิน 600,000.00 บาท
1.2.9 ค่าจ้างทนายความ - เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจ้างทนายความในการดาเนิ นคดี กับ
ลูกหนี้ มีปัญหาของสหกรณ์ ประมาณ 100 คดี คดี ละ
5,000.00 บาท เป็ นเงิน 500,000.00 บาท
1.2.10 ค่าใช้สอย
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าพาหนะเจ้ าหน้ าที่ หน่ วยสหกรณ์
เป็ นเงิน 200,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะกรรมการในการ
ปฏิบตั ิงานนอกสานักงาน เป็ นเงิน 300,000.00 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่ าพาหนะเจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบตั ิงานนอกสานักงาน เป็ นเงิน 460,000.00 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ชดเชยการเสื่ อมสภาพรถยนต์
เจ้าหน้ าที่ ที่ ออกประเมิ นหลักทรั พย์ ท านิ ติ กรรม
จ านอง วันละ 700.00 บาท เฉลี่ ยประมาณเดื อนละ
10,000.00 บาทต่ อ คน จ านวน 2 คน เป็ นเงิ น
240,000.00 บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าใช้จ่ ายส าหรั บการส่ งบุ คลากรไป
อบรมสัมมนา โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ
ค่าเช่าที่พกั เป็ นเงิน 400,000.00 บาท

แผนงาน

1,600,000.00

เพื่อให้การหักเงิ น ณ ที่ จ่ายของสหกรณ์
เป็ นไปอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพ และเพื่ อ
บริ การสมาชิ กในการประเมินหลักทรัพย์
และท านิ ติ กรรมจ านองให้แก่ สมาชิ กที่
กูเ้ งินพิเศษ

เ พื่ อ พั ฒ น า บุ ค ล าก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู ้
ความสามารถ และเพิ่ มศักยภาพในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่

480,000.00

เพื่อติดตามหนี้ จากลูกหนี้ ที่ไม่ชาระหนี้
และสหกรณ์ฯ ได้รับการชาระหนี้

เป้ าหมาย

1,500,279.00

778,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

1,600,000.00

500,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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1.2 .1 1 ค่ า ซ่ อม แ ซม - เพื่อ จ่ า ยเป็ นค่ าซ่ อ มแซมทรั พ ย์สินและครุ ภัณ ฑ์
ทรัพย์สิน
ของสหกรณ์ให้คงสภาพใช้งานได้
1.2.12 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง - เพื่อจ่ ายเป็ นค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ งและน้ ามันหล่อลื่ น
รถยนต์ ของสหกรณ์ จ านวน 3 คัน เฉลี่ ยเดื อนละ
10,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน 120,000.00 บาท
1.2.13 ค่าวัสดุสานักงาน - เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุจาเป็ นเพื่อใช้ในกิ จการ
สหกรณ์ เช่น กระดาษ เครื่ องเขียน กระดาษไข
1.2.14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุและแบบพิมพ์เอกสารงาน
คอมพิวเตอร์ เช่ น สมุดเงิ นฝาก ใบเสร็ จรั บเงิ นกรณี
พิเศษ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์
1.2.15 ค่ าเช่ าเครื่ องถ่ าย - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า เช่ า เครื่ องถ่ า ยเอกสารเดื อ นละ
เอกสาร
8,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน 96,000.00 บาท
1.2.16 ค่าจ้างบริ ษทั รักษา - เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจ้างบริ ษทั รั กษาความสะอาดอาคาร
ความสะอาด
พร้ อมด้ วยอุ ปกรณ์ และวัสดุ สุ ข ภัณฑ์ การขัดพื้ น
สานักงาน เช็ดกระจก เดื อนละ 16,500.00 บาท รวม
เป็ นเงิน 198,000.00 บาท
1.2.17 ค่าจ้างบริ ษทั รักษา - เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างบริ ษทั รักษาความปลอดภัยเวลาวัน
ความปลอดภัย
ทางานปกติ นอกเวลาทางานปกติ และวันหยุดของ
สหกรณ์ เพื่อดูแลทรัพย์สินสานักงานสหกรณ์ เดือนละ
40,000.00 บาท รวมเป็ นเงิน 480,000.00 บาท

แผนงาน

89,761.25

96,000.00

480,000.00

314,704.00

450,000.00

เพื่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน
ของสมาชิ ก กรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

244,036.00

300,000.00

405,000.00

219,960.00

77,763.80

120,000.00

219,960.00

160,675.43

200,000.00

เพื่อให้อาคารสานักงานสหกรณ์ฯ สะอาด
พร้อมบริ การสมาชิก

เพื่อให้ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ อยูใ่ นสภาพ
ที่ดี และพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ หารกิ จ การ
สหกรณ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

480,000.00

198,000.00

96,000.00

450,000.00

300,000.00

120,000.00

200,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง

จการประจ�ำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ�ำกัด
138 รายงานกิ
SONGKHLA TEACHER’S SAVINGS AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจัดทาเอกสารรายงานประจาปี และ
เอกสารรายงานประชุมใหญ่วิสามัญ (ถ้ามี)
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจ้างดู แลบ ารุ งรั กษาโปรแกรม การ
แก้ไขเพิ่มเติมรายงานต่าง ๆ การแก้ไขโปรแกรม และ
ปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานผ่าน Modem
1.2.20 ค่ า บ ารุ งรั ก ษา - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า จ้ า งบ ารุ งดู แ ลรั ก ษาโปรแกรม
ระบบ ATM Online เชื่อมต่อ ระบบงาน ATM Online เชื่อมต่อกับธนาคารกรุ งไทย
กับธนาคารกรุ งไทย
1.2.21 ค่ า เช่ าพื้ นที่ และ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าพื้นที่และดูแลเว็บไซต์ การแก้ไข
ดูแล Website
ข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์
1.2.22 ค่าดูแลภูมิทศั น์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างดูแลภูมิทศั น์รอบบริ เวณสานักงาน
สหกรณ์ฯ เหมาจ่ายเดื อนละ 10,000.00 บาท รวมเป็ น
เงิน 120,000.00 บาท
รวม
1.3 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่ อสร้ าง
1.3.1 เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์ เพื่อทดแทนเครื่ อง
เก่าเนื่ องจากเสื่ อมสภาพ จานวน 6 เครื่ อง (ฝ่ ายสิ นเชื่ อ
จ านวน 2 เครื่ อง ฝ่ ายธุ ร การ จ านวน 2 เครื่ อง
ฝ่ ายนิ ติการ จานวน 1 เครื่ อง และฝ่ ายวิชาการ จานวน
1 เครื่ อง) รวมเป็ นเงิน 39,960.00 บาท

1.2.18 ค่าเอกสารรายงาน
ประจาปี
1.2.19 ค่ า บ ารุ งรั ก ษา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์

แผนงาน

เพื่อบริ การสมาชิ กได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ

เพื่ อ ให้ ผู ้แ ทนสมาชิ ก และผู ้เ กี่ ย วข้อ ง
รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ มี ระบบที่ ทั น สมั ย ในการ
ให้ บ ริ การและมี ค วามถู ก ต้อ ง ท าให้
สมาชิกมีความเชื่อมัน่ สหกรณ์
ให้สมาชิ ก ได้รับ ความสะดวกรวดเร็ ว
ในการเบิ ก ถอนเงิ น ฝากโดยผ่ า นตู ้
เอทีเอ็ม
สมาชิ ก รั บ รู ้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ ว และทัว่ ถึง
ภูมิทัศน์รอบบริ เวณสหกรณ์ ดู สะอาด
มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย

เป้ าหมาย

48,150.00

12,840.00
88,200.00

9,802,135.93

48,150.00

12,840.00
108,000.00

13,504,455.00

14,970.00

159,600.00

159,600.00

16,500.00

134,000.00

150,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

39,960.00

13,069,390.00

120,000.00

12,840.00

48,150.00

159,600.00

150,000.00

งบประมาณปี
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เป้ าหมาย

ไม่ ขอตั้ง
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อตูเ้ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่ เกิ ดจาก
เพื่ อจัดเก็ บเอกสารทุ กฝ่ ายงาน จ านวน 15 ตู ้ ตู ้ละ การบริ หารกิ จการสหกรณ์ ฯ และ
5,500.00 บาท รวมเป็ นเงิน 82,500.00 บาท
ให้บริ การแก่สมาชิก
1.3.7ตูเ้ ก็บเอกสารแฟ้มแขวน ไม่ ขอตั้ง
1.3.8 เก้าอี้พกั คอย
ไม่ ขอตั้ง
1.3.9 เก้าอี้แลคเชอร์
ไม่ ขอตั้ง
1.3.10 ค่ า ประตู เ ลื่ อ น ไม่ ขอตั้ง
อัตโนมัติ
1.3.11 งานปรั บปรุ ง ไม่ ขอตั้ง
ภายในสานักงาน
1.3.12 งานปรับปรุ งสระน้ า ไม่ ขอตั้ง
1.3.13 ป้ ายประชาสัมพันธ์ ไม่ ขอตั้ง
1.3.14 งานหลังคากันสาด ไม่ ขอตั้ง
1.3.15 ซุม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ไม่ ขอตั้ง
รัชกาลที่ 10

1.3.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์
1.3.3ค่าติดตั้งระบบเครื อข่าย
1.3.4 เครื่ องระบบคิ ว
อัตโนมัติ
1.3.5 เครื่ องนับธนบัตร
1.3.6 ตู ้เก็ บเอกสารบาน
เลื่อนกระจก

แผนงาน

33,500.00
70,000.00
40,500.00
95,600.00
320,000.00
24,651.00
10,400.00
6,200.00
99,000.00

328,000.00
50,000.00
15,000.00
6,500.00
120,000.00

65,000.00
18,000.00

643,560.00
83,700.00
298,000.00

60,00.00
70,000.00
45,000.00
100,000.00

70,000.00
22,000.00

643,560.00
83,700.00
298,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง
-

-

-

-

82,500.00

งบประมาณปี
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- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องพิมพ์สมุดเงิ นฝาก เพื่อ
ทดแทนเครื่ องเก่าเนื่ องจากเสื่ อมสภาพ ราคาเครื่ องละ
38,900.00 บาท จ านวน 2 เครื่ อง รวมเป็ นเงิ น
77,800.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องทาลายเอกสาร จานวน 1
เครื่ อง
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อจอรับภาพมอเตอร์ ไฟฟ้า ขนาด
100 นิ้ ว เพื่อใช้ในห้องประชุ ม เครื่ องละ 13,000.00
บาท จานวน 1 เครื่ อง
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ าจัดซื้ อไมค์ต ัวเล็ กตั้งโต๊ ะในห้ อง
ประชุม ราคาตัวละ 3,500.00 บาท จานวน 10 ตัว รวม
เป็ นเงิน 35,000.00 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อสวิตช์กระจายสัญญาณเครื อข่าย
คอมพิ วเตอร์ และอิ นเตอร์ เน็ ต ทดแทนเครื่ องเก่ า
เนื่ อ งจากเสื่ อ มสภาพ จ านวน 5 ตัว รวมเป็ นเงิ น
40,000.00 บาท

1.3.16 งานหลังคาอะคริ ลิค
1.3.17 งานกระเบื้องพื้น
1.3.18 เครื่ องพิ มพ์สมุ ด
เงินฝาก

1.3.22 สวิ ต ช์ ก ระจาย
สัญญาณเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต

1.3.21 ไมค์ตวั เล็กตั้งโต๊ะ

1.3.19 เครื่ องท าลาย
เอกสาร
1.3.20 จอรับภาพมอเตอร์
ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

แผนงาน

เพื่อบริ การสมาชิ กได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ

เพื่อบริ การสมาชิ กได้อย่างรวดเร็ วและมี
ประสิ ทธิภาพ

เป้ าหมาย

-

-

-

-

-

-

-

115,300.00
12,000.00
-

-

117,000.00
12,000.00
-

งบประมาณปี
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40,000.00

35,000.00

13,000.00

15,000.00

77,800.00

งบประมาณปี
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- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
ขนาด 12,000 บีทียู เพื่อติดตั้งห้องผูต้ รวจสอบกิจการ
1.3.24 เก้าอี้สานักงาน
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเก้าอี้สานักงาน ทดแทนตัวเก่า
เนื่องจากเสื่ อมสภาพ ราคาตัวละ 2,500.00 บาท จานวน
18 ตัว รวมเป็ นเงิน 45,000.00 บาท
1.3.25 ผ้าม่าน
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตั้งผ้าม่านเพื่อทดแทนผ้าม่านเก่าที่
เสื่ อมสภาพหมดอายุการใช้งาน จานวน 49 ชุ ด และ
งานค่ารื้ อผ้าม่านเดิม รวมเป็ นเงิน 170,000.00 บาท
1.3.26 รถยนต์
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจัดซื้ อรถยนต์ 4 ประตู (ระบบเกี ยร์
ออโต้) จ านวน 1 คัน ทดแทนรถกระบะคันเก่ าที่
หมดอายุการใช้งาน และปั จจุบนั ได้ตดั ค่าเสื่ อมราคา มี
ราคาคงเหลือตามบัญชีคนั ละ 1 บาท
1.3.27 งานปรั บปรุ ง - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า ปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น์ ร อบบริ เวณ
ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เวณส านั ก งาน สานักงานสหกรณ์ และบริ เวณติดถนนลพบุรีราเมศวร์
สหกรณ์
รวม

1.3.23 เครื่ องปรับอากาศ

แผนงาน

เป้ าหมาย

-

1,950,381.00

-

2,057,260.00

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

1,569,760.00

100,000.00

934,000.00

170,000.00

45,000.00

17,500.00

งบประมาณปี
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เป้ าหมาย

1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
1.4.1 ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าสาธารณูปโภคตามเอกสารหลักฐาน
1.4.2 ค่าโทรศัพท์
1.4.3 ค่าน้ าประปา
1.4.4 ค่าไปรษณี ย ์
รวม
1.5 หมวดรายจ่ ายอื่น
1.5.1 ค่ารักษาพยาบาล
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ารั กษาพยาบาลสาหรั บเจ้าหน้าที่ ตาม เพื่อก่ อให้เกิ ดขวัญกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่
ระเบียบฯ
ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปตามระเบียบ
การบริ หารงานบุคคล
1 . 5 . 2 ค่ า ช่ ว ย เ ห ลื อ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ตาม
การศึกษาบุตร
ระเบียบฯ
1.5.3 ค่าช่วยเหลือบุตร
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่ตามระเบียบฯ
1.5.4 ค่ า ช่ ว ยเหลื อ ค่ า - เพื่อจ่ ายเป็ นค่าช่ วยเหลื อเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่ ตาม
เครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
ระเบียบฯ
1.5.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร - เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเช็ ค และค่าธรรมเนี ยม ตามอัตราที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ หารกิ จ การ
ธนาคารกาหนด
สหกรณ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งสหกรณ์ฯ และ เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

แผนงาน

737,610.45
135,472.68
32,028.06
162,438.00
1,067,549.19
755,664.80

62,292.50
18,800.00
78,000.00
96,311.00

800,000.00
150,000.00
50,000.00
200,000.00
1,200,000.00
800,000.00

180,000.00
26,400.00
90,000.00
200,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

200,000.00

50,400.00
90,000.00

200,000.00

1,000,000.00

800,000.00
200,000.00
50,000.00
200,000.00
1,250,000.00

งบประมาณปี
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1.5.6 ค่าธรรมเนี ยมรายปี - เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยมรายปี ระบบ Bill payment
Bill payment
ให้กบั ธนาคารกรุ งไทย
1.5.7 ค่าประกันภัยรถยนต์ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าประกันภัยรถยนต์ช้ นั 1 จานวน 3 คัน
ประกอบด้วย รถตู ้ 24,000.00 บาท รถเก๋ ง 11,000.00
บาท และรถกระบะ 10,000.00 บาท รวมเป็ นเงิ น
45,000.00 บาท
1. 5 . 8 ค่ า ป ร ะ กั น ภั ย - เพื่อจ่ายเป็ นค่าประกันภัยอาคารสานักงาน
ทรัพย์สิน
1.5.9 ค่ารับรอง
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองในธุรกิจสหกรณ์ เป็ นค่าอาหาร
ในการประชุ มใหญ่ สามัญประจ าปี และการประชุ ม
ใหญ่ วิ ส ามัญ (ถ้า มี ) ผู ้แทนสมาชิ ก 489 คน และ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 100 คน หัวละ 400.00 บาท เป็ นเงิ น
471,200.00 บาท และค่ารับรองคณะบุคคลที่มาเยีย่ มชม
ศึ กษาดู งาน, ค่ ารั บรองการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ คณะกรรมการอื่น และบุคคลตามที่กาหนด
ในระเบียบฯ เป็ นเงิน 228,800.00 บาท
1.5.10 ค่ าสมทบกองทุ น - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม
ประกันสังคม
ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ในส่ วนของนายจ้างอัตรา
ร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่จ่ายลูกจ้างรายเดือน

แผนงาน

295,000.00

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย

257,957.00

580,200.26

66,713.43

70,000.00
700,000.00

40,192.09

4,000.00

45,000.00

4,000.00

เพื่อรับรองในกิจการของสหกรณ์ฯ

เพื่ อ เป็ นการประกั น ความเสี่ ยงที่ อ าจ
เกิดขึ้น

เป้ าหมาย
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295,000.00

700,000.00

70,000.00

45,000.00

4,000.00
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1.5.11 ค่ าสมทบกองทุ น - เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นสมทบกองทุ นเงิ นสะสมเจ้าหน้าที่ เพื่อก่ อให้เกิ ดขวัญกาลังใจแก่ เจ้าหน้าที่
เงินสะสมเจ้าหน้าที่
ตามระเบียบฯ
ในการปฏิบตั ิงานและเป็ นไปตามระเบียบ
การบริ หารงานบุคคล
1.5.12 ค่ าสมทบกองทุ น - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น สมทบเข้า กองทุ น เงิ น ทดแทน เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เงินทดแทน
ตามการเรี ยกเก็บเงินของสานักงานประกันสังคม
1.5.13 ค่าภาษีโรงเรื อน - เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าภาษี โรงเรื อน ตามอัตราที่ เทศบาล เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กาหนด
1.5.14 ค่าภาษีป้าย
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าภาษีป้าย ตามอัตราที่เทศบาลกาหนด เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมาย
1.5.15 ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทั่วไป (งบกลาง) กรณี จาเป็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบริ หารกิ จ การ
ที่ไม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณไว้ในหมวดค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการ
ใด ๆ ซึ่ งมี ความจาเป็ นต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการ จัดตั้งสหกรณ์ฯ และ เป็ นไปตามกฎหมาย
ดาเนินงานกิจการสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
1.5.16 ค่ า เบี้ ยประกั น - เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า เบี้ ยประกั น เงิ นสดที่ เก็ บ ไว้
เงินสด
ณ สานักงานสหกรณ์ วงเงินตามระเบียบฯ
1.5.17 ค่ า บ ารุ งรั ก ษา - เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
ทรัพย์สิน
พร้ อมการใช้งานและป้ องกันการเสื่ อมสภาพ เช่ น
เครื่ องปรับอากาศ, เครื่ องพิมพ์ใบเสร็ จ
1.5.18 ค่าธรรมเนี ยมการ - เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ น บ ารุ งชมรมสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
เป็ นสมาชิกองค์กรอื่น
ภาคใต้ และชมรมสหกรณ์ นอกภาคจังหวัดสงขลา
เป็ นเงิน 20,000.00 บาท

แผนงาน
637,725.62

6,600.00
69,315.91
20,000.00
266,629.86

6,468.15
69,550.00

10,000.00

720,000.00

15,000.00
70,000.00
20,000.00
300,000.00

10,000.00
100,000.00

20,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

20,000.00

100,000.00

10,000.00

20,000.00
400,000.00

220,000.00

15,000.00

720,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าลิ ขสิ ทธิ์ โปรแกรมแอนตี้ ไวรั ส เป็ น
เงิน 25,000.00 บาท
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเช่ าชุ ดอุ ปกรณ์ Leaseline กับ
ธนาคารกรุ งไทย สาหรับงานระบบ ATM ONLINE
KTB เดื อนละ 6,420.00 บาท รวมเป็ นเงิ น 77,040.00
บาท
1.5.21 ค่าเช่ าชุ ดอุปกรณ์ - เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า เช่ า ชุ ด อุ ป กรณ์ Router กั บ
Router
ธนาคารกรุ งไทย สาหรับงานระบบ ATM ONLINE
KTB เดือนละ 4,815.00 บาท รวมเป็ นเงิน 57,780.00
บาท
รวม
รวมแผนงานจัดการ
2.แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
2.1 โครงการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลาธานี
2.1.1 ค่าโอนที่ดิน
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าธรรมเนี ยมการโอนที่ ดิ น และภาษี เพื่อดาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องกันมา
ธุ รกิ จเฉพาะ เฉลี่ยแปลงละ 26,000.00 บาท จานวน 9
แปลง รวมเป็ นเงิน 234,000.00 บาท

1 . 5 . 1 9 ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์
โปรแกรมแอนตี้ไวรัส
1.5.20 ค่าเช่ าชุ ดอุปกรณ์
Leaseline

แผนงาน

-

234,000.00

57,780.00

57,780.00

3,181,240.62
29,217,158.65

77,040.00

77,040.00

3,825,220.00
34,593,455.00

-

25,000.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

234,000.00

4,319,220.00
33,372,670.00

57,780.00

77,040.00

25,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง
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วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

และขออนุมตั ิถวั จ่าย ดังนี้ 1) แผนงานจัดการ ขออนุมตั ิถวั จ่ายในแผนงานเดียวกัน
2) แผนงานปรับปรุ งและพัฒนาขออนุมตั ิถวั จ่ายในแผนงานเดียวกัน

2.1.2 งานดูแลสภาพพื้นที่ - เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุ งพื้นที่บริ เวณโรงเรี ยน ตลาด เพื่อแสดงให้เห็ นถึ งความรั บผิดชอบใน
ในที่ดินสหกรณ์
สวนสาธารณะ ในโครงการฯ ซึ่ งเป็ นทรั พย์สินของ การดูแลพื้นที่ ของสหกรณ์ฯ ในโครงการ
สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลาธานี
2.1.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายอื่ น ๆ ที่ มี ความจ าเป็ นและ
ไม่ได้ต้ งั งบประมาณไว้
รวม
2.2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน
รวม
รวมแผนงานปรับปรุงและพัฒนา
รวมงบประมาณ

แผนงาน
-

139,400.00
139,400.00
139,400.00
29,356,558.65

-

50,000.00
284,000.00
150,000.00
150,000.00
434,000.00
35,027,455.00

งบประมาณปี
2562
อนุมตั ิ
จ่ ายจริง

384,000.00
150,000.00
150,000.00
534,000.00
33,906,670.00

50,000.00

100,000.00

งบประมาณปี
2563
ขอตั้ง

4.6 เรื่ องการกาหนดวงเงินกู้ยืมหรื อการคา้ ประกัน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 ข้อ 19 และ ข้อ 72(6) ที่ประชุมใหญ่
อาจก าหนดวงเงิ นกู้ยื มหรื อการค้ าประกันส าหรั บปี หนึ่ ง ๆ ไว้ตามที่ จ าเป็ นและสมควรแก่ การด าเนิ นงาน
โดยวงเงิ นการกู้ยืมหรื อการค้ าประกันของสหกรณ์ ตอ้ งไม่เกิ น 1.5 เท่าของทุนเรื อนหุ ้นรวมกับทุ นสารองของ
สหกรณ์ และต้องเสนอขอความเห็ นชอบต่ อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ภายใน 30 วัน นับ แต่ ว นั ประชุ มใหญ่
ตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบวงเงิ นการกู้ยื ม หรื อ
การค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ข้อ 7.2 และข้อ 8
คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563
ได้พิ จารณาแล้ว ขอเสนอวงเงิ นกู้ยื มหรื อการค้ าประกันประจ าปี 2563 ในวงเงิ น 2,000,000,000.00 บาท
(สองพันล้านบาทถ้วน) เพื่อดาเนิ นการให้เกิ ดสภาพคล่องในการให้บริ การแก่ สมาชิ กและการบริ หารกิ จการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4.7 เรื่ องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจาปี 2563
สาหรั บปี 2563 มี ผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชนที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เสนอบริ การ
ตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ทั้งสิ้ น 2 ราย คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ในคราว
ประชุ มครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2562 ได้พิจารณาเบื้องต้นแล้ว เห็นควรนาเสนอที่ประชุ มใหญ่
พิจารณาทั้ง 2 ราย โดยขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก 1 ราย ดังมีขอ้ มูลประกอบการพิจารณาดังนี้
รายละเอียดการเสนอ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด
บริการสอบบัญชี
(โดย นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์ )
1.การเข้ าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
-จานวนครั้งที่เข้า
- เข้าตรวจสอบประมาณปี ละ 5 ครั้ง
ตรวจสอบ
ครั้งละ 3-5 วันทาการ
-จานวนผูช้ ่วยผูส้ อบ - ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี 4-6 คน
บัญชี
2.การจัดทารายงานผล
การตรวจสอบ
-รายงานระหว่างปี รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี ให้
สหกรณ์ ทราบทุกครั้ ง ภายหลังการเข้า
ตรวจสอบประมาณ 1 สั ปดาห์ และ
รายงานให้ ก รมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์
ทราบด้วย
(ระหว่างปี เข้าตรวจสอบเดือนมิถุนายน
2563 และกันยายน 2563
-รายงานประจาปี
-รายงานการสอบบัญชี ประจ าปี ตาม
ระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ก าหนด
โดยจะจัดส่ งรายงานของผูส้ อบบัญชี
และรายงานผลการตรวจสอบบัญชี เพื่อ
น าเสนอไว้ใ นรายงานประจ าปี ให้
สมาชิกสหกรณ์ทราบผลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ดว้ ย
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สานักงานตรวจสอบบัญชีอาจารย์ พรศรี ละงู
(โดย นางพรศรี ละงู)

- เข้าตรวจสอบประมาณปี ละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 1-2 วันทาการ
- ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 5 คน

รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี ให้
สหกรณ์ทราบ และรายงานให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบ

-รายงานการสอบบัญ ชี ป ระจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด โดย
จะจัดส่ งรายงานของผู ้สอบบัญชี และ
รายงานผลการตรวจสอบบั ญ ชี เพื่ อ
นาเสนอไว้ในรายงานประจาปี ให้สมาชิก
สหกรณ์ ท ราบผลการด าเนิ น งานของ
สหกรณ์ รวมทั้งการควบคุ มภายในของ
สหกรณ์ดว้ ย

รายละเอียดการเสนอ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด
บริการสอบบัญชี
(โดย นายสิ รวิชญ์ ไพศาสตร์ )
1.วิเคราะห์งบการเงิ นโดยใช้อตั ราส่ วน
3.บริการอื่น ๆ
(CAMELS Analysis) ที่กาหนดโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยไม่คิดมูลค่าเงิน
2.ให้ค าแนะน าในการบริ หารการเงิ น
การบัญชี โดยไม่คิดมูลค่าเงิน
3.เข้ า ร่ วมประชุ ม ใหญ่ ห รื อประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการตามที่สหกรณ์
นัดหมายเป็ นการล่วงหน้า
200,000.00 บาท
4.ค่ าธรรมเนียมการ
ตรวจสอบ

สานักงานตรวจสอบบัญชีอาจารย์พรศรี ละงู
(โดย นางพรศรี ละงู)
1.ให้คาแนะนาในการบริ หารการเงินการ
บัญชี โดยไม่คิดมูลค่าเงิน
2.เข้ า ร่ วมประชุ มใหญ่ ห รื อประชุ ม
คณะกรรมการดาเนิ นการตามที่สหกรณ์
ร้องขอ

270,000.00 บาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
มติที่ประชุม....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4.8 เรื่ องประกาศฯ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน ตามบัญชีค้างจ่ ายเป็ นเวลาห้ าปี
เข้ าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ด้วยคณะกรรมการด าเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ.2563 ได้พิจารณาเสนอการออกประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง การโอนเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ตามบัญชีคา้ งจ่ายเป็ นเวลาห้าปี เข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ ดังนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด
เรื่ อง การโอนเงินปันผลและเงินเฉลีย่ คืน
ตามบัญชีค้างจ่ ายเป็ นเวลาห้ าปี เข้ าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
เพื่อเป็ นการปรับปรุ งสถานะของภาระผูกพันในงบการเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง อาศัยคาแนะนา
วิธีปฏิ บตั ิกรณี เงิ นปั นผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ทุนเรื อนหุ ้น และเงิ นรอจ่ายเป็ นระยะเวลานานของนายทะเบียน
สหกรณ์ ตามหนังสื อที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิ งหาคม 2540 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49 ในคราว
ประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่ อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 และโดยความเห็ นชอบของที่ ประชุ มใหญ่ สามัญ
ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มีมติให้ออกประกาศ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

1.เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็ นเวลาห้าปี (ปี 2556) โอนเป็ นทุนสารอง มีรายละเอียด ดังนี้
รหัส-หน่ วย
ชื่ อ-สกุล
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
รวม
หมายเหตุ
23959-01102 นางสาวกาญจนา แพเพชร
56.25
56.25 มีหุน้ 1,300
24038-01103 นางสาวนัยนา พฤกษ์พิกุล
1,165.50
- 1,165.50 ลาออก 5/2/57
26181-01103 นางอารี ย ์ สุ วรรณสนิท
103.75
103.75 ลาออก 16/1/57
26453-01103 นายกลยุทธ์ ยี่เซ่ง
56.25
56.25 ลาออก 3/1/57
23703-01105 นางสาววันวิสาข์ ภักดี
579.00
579.00 ลาออก 4/2/57
26227-01338 นางสุ ดใจ แก้วทอง
191.25
191.25 ลาออก 24/1/57
รวม
2,152.00
- 2,152.00
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2.ผูม้ ี สิ ทธิ์ ได้รับเงิ นปั นผลและเงิ นเฉลี่ ยคื น ตามประกาศดังกล่ าวข้างต้น ต้องมารั บเงิ นด้วยตนเอง
ที่ ส านักงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จ ากัด เลขที่ 424 ถนนลพบุ รี ราเมศวร์ หมู่ ที่ 6 ต าบลน้ าน้อย
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
3.หากผูม้ ีสิทธิ์ ตามข้อ 1 ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ ต้องทาหนังสื อมอบอานาจให้ผู อ้ ื่นมา
รับเงินแทนได้ โดยผูม้ ีสิทธิ์ตอ้ งถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และผูร้ ับมอบอานาจต้อง
ถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องแสดงต่อสหกรณ์ดว้ ย
กรณี ผูม้ ีสิทธิ์ ตามข้อ 1 ถึงแก่กรรม ทายาทโดยชอบธรรมสามารถไปติดต่อขอรับเงินได้ โดยนา
สาเนามรณบัตรของผูม้ ีสิทธิ์ และสาเนาบัตรประจาตัวของทายาทผูข้ อรับเงินแสดงต่อสหกรณ์
4.หากผูม้ ีสิทธิ์ ไม่มาติดต่อขอรับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ ยคืน ในเวลาที่กาหนดตามข้อ 2 สหกรณ์ จะ
โอนเงินดังกล่าวเข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่................................................

(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4.9 เรื่ องประกาศฯ การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิ บปี เข้ าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2563 ได้พิจารณาเสนอการออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิ บ
ปี เข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ ดังนี้

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เรื่ อง การโอนเงินรอตรวจสอบเกินสิ บปี เข้ าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด มีเงินรอตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 45 รายการ
เป็ นเงิน 203,000.75 บาท ซึ่ งมีระยะเวลาเกิ นสิ บปี แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หมวด 2 กาหนด
อายุความ มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้ หรื อกฎหมายอื่ นมิ ได้บญ
ั ญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มี
กาหนดสิ บปี จึงขอนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2562 ขอโอนเงินรอตรวจสอบ เข้าเป็ นทุน
สารองของสหกรณ์ ตามรายละเอียด ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

วัน/เดือน/ปี
07/01/2551
30/01/2551
31/01/2551
31/01/2551
04/02/2551
07/03/2551
12/03/2551
31/03/2551
01/04/2551
06/04/2551
08/04/2551
25/04/2551
30/04/2551

จานวนเงิน
1,500.00
8,350.00
4,950.00
3,000.00
1,239.50
5,100.00
1,000.00
1,500.00
8,280.00
700.00
5,000.00
342.00
2,160.00

ธนาคารที่โอน
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
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เลขทีบ่ ัญชี
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7

ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

วัน/เดือน/ปี
30/04/2551
13/05/2551
16/05/2551
22/05/2551
22/05/2551
29/05/2551
03/06/2551
05/06/2551
06/06/2551
30/06/2551
04/07/2551
01/08/2551
05/08/2551
06/08/2551
13/08/2551
25/08/2551
01/09/2551
25/09/2551
02/10/2551
06/10/2551
29/10/2551
05/11/2551
06/11/2551
01/12/2551
04/12/2551
04/12/2551
04/12/2551
08/12/2551
11/12/2551
29/12/2551

จานวนเงิน
5,000.00
45,820.00
700.00
1,500.00
500.00
31,768.00
5,500.00
1,566.00
500.00
2,980.00
700.00
400.00
5,000.00
700.00
5,000.00
1,500.00
600.00
600.00
1,000.00
5,600.00
2,000.00
1,000.00
2,670.00
1,000.00
16,135.00
4,000.00
3,480.00
5,824.00
700.00
2,000.00

ธนาคารที่โอน
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา

เลขทีบ่ ัญชี
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
901-1-04448-7
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ที่
44
45

วัน/เดือน/ปี
30/12/2551
30/12/2551
รวม

จานวนเงิน
2,000.00
2,136.25
203,000.75

ธนาคารที่โอน
กรุ งไทย-สาขาสงขลา
กรุ งไทย-สาขาสงขลา

เลขทีบ่ ัญชี
901-1-04448-7
901-1-04448-7

ทั้งนี้ รายการดังกล่ าวจะปิ ดประกาศให้สมาชิ กได้รับทราบ เพื่อการตรวจสอบจนถึ งวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ.2563 โดยสมาชิ กที่ มีหลักฐานการส่ งเงิ น สามารถติดต่อสหกรณ์ เพื่อแจ้งวัตถุ ประสงค์ของการโอนเงิ น
หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็ นทุนสารองของสหกรณ์ต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่................................................

(นายมานพ ทองแดง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4.10 เรื่ องการตัดจาหน่ ายหนีส้ ู ญ
ด้วยในปี 2561 และปี 2562 สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ได้ดาเนิ นการฟ้ องคดี ลูกหนี้
จานวน 232 คดี เพื่อให้ศาลมีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ จานวนดังกล่าวชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ซึ่ งจากที่ดาเนินการ
ฟ้องคดีไปทั้งหมด ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามคาฟ้อง แต่มีเพียง 2 คดี คือ คดีหมายเลข
แดงที่ ผบ.1668/2562 และคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1669/2562 ที่ศาลได้มีคาพิพากษาให้ลูกหนี้ท้ งั สองคดีชาระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ฯ น้อยกว่าคาฟ้อง จานวนหนี้รวมเป็ นเงิน 133,200.00 บาท
อาศัยคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี เกี่ยวกับลูกหนี้ พ.ศ.2547 (การตัด
จาหน่ ายหนี้ สู ญ หมายถึ ง การโอนปรั บปรุ งทางบัญชี เพื่ อตัดจาหน่ ายหนี้ สู ญออกจากบัญชี ลู กหนี้ กรณี ที่ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บหนี้ จากลู กหนี้ รายนั้นได้เป็ นที่ แน่นอน โดยต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่ อนไขที่
นายทะเบี ยนสหกรณ์ ก าหนด) คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ในคราวประชุ มครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23
มกราคม พ.ศ.2563 ได้พิจารณามี ความเห็ นให้ตดั จาหน่ ายหนี้ สู ญของลู กหนี้ ตามค าพิพากษา จานวน 2 ราย
จานวนหนี้รวมเป็ นเงิน 133,200.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้
1.นางรมิตา ศรีสุข รหัสสมาชิก 15260
เงินกูเ้ ลขที่สัญญา ส5701289 เงินต้นคงเหลือขณะวันฟ้อง จานวน 499,337.75 บาท
ศาลพิพากษาให้ชาระเงินต้น จานวน 420,137.75 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ทาให้เงินต้นตามคาพิพากษาลดลง จานวน 79,200.00 บาท
2.นางประดับ ศรีใหม่ รหัสสมาชิก 16070
เงินกูเ้ ลขที่สัญญา ส5500043 เงินต้นคงเหลือขณะวันฟ้อง จานวน 276,639.50 บาท
ศาลพิพากษาให้ชาระเงินต้น จานวน 222,639.50 บาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
ทาให้เงินต้นตามคาพิพากษาลดลง จานวน 54,000.00 บาท

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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4.11 เรื่ องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ด้วยคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 49 ต้องพ้นจากตาแหน่ ง โดยถึ งคราวออกตามวาระตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 ข้อ 76(1) จานวน 8 คน ดังนี้
กรรมการดาเนินการ
1.นายชาตรี
หอมจันทร์
2.นายร่ มเพชร นิลล้วน
3.นายวินยั
กาญจนันท์
4. นายวินิจ
ซุน้ สุ วรรณ
5.นายพิธน
สิ ทธิพนั ธ์
6.นายพิพตั น์ เสนาพิทกั ษ์กุล
7.ผศ.เรวัตร เจยาคม
8.นายทนงพร ช่อวิเชียร
ทั้งนี้ มีผสู ้ มัครตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ อง การ
เลื อกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 และสหกรณ์ ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด ได้
ประกาศรายชื่อและหมายเลขผูส้ มัครกรรมการดาเนิ นการ ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู สงขลา จากัด เรื่ อง รายชื่ อและหมายเลขผูส้ มัครกรรมการดาเนิ นการ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ตาม
รายละเอียด ดังนี้
1.เลือกตั้งกรรมการดาเนินการ จานวน 8 คน
(1) ประธานกรรมการสหกรณ์ จานวน - คน
(2) กรรมการดาเนินการ จานวน 8 คน มีผสู ้ มัครตามกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
(ก) กรรมการกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ สมาชิ กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 1 (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1 นายชาตรี
หอมจันทร์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
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ได้คะแนน.............คะแนน

(ข) กรรมการกลุ่มสอง ได้แก่ สมาชิ กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1 นายพิเภก
นิลไพรัช
หมายเลข 2 นางวีดา
ภู่กนั
หมายเลข 3 น.ส.มาริ หยาม หมัดอะดัม
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................
3........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

(ค) กรรมการกลุ่มสาม ได้แก่ สมาชิ กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 3 (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1 นายวินยั
กาญจนันท์
หมายเลข 2 นายประทีป เนาวรัตน์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

(ง) กรรมการกลุ่มสี่ ได้แก่ สมาชิกในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(จังหวัดสงขลา) (จานวน 2 คน)
หมายเลข 1 นายพิธน
สิ ทธิพนั ธ์
หมายเลข 2 นายณัฐปคัลภ์ สังข์ทอง
หมายเลข 3 นายเอกพล
ดารงจิรธนากร
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................
3........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
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(จ) กรรมการกลุ่มห้ า ได้แก่ สมาชิ กในสังกัดสถานศึกษาเอกชน (จานวน 1 คน)
หมายเลข 1 นายจิรกิตต์
ฤทธิ์ เทวา
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน

(ฉ) กรรมการกลุ่มหก ได้แก่ สมาชิ กในสังกัดและหน่ วยงานอื่นที่นอกเหนื อจากกลุ่มตาม
ข้อ (ก) – (จ) (จานวน 2 คน)
หมายเลข 1 นายทนงพร ช่อวิเชียร
หมายเลข 2 นายสุ รพล
รัตนไชย
หมายเลข 3 ผศ.เรวัตร
เจยาคม
หมายเลข 4 นายวีระ
กาฬสิ งห์
ผลการเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ
1........................................................
2........................................................
3........................................................
4........................................................

ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน
ได้คะแนน.............คะแนน

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและรับรองผลการเลือกตั้ง
มติที่ประชุม.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ
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ภาคผนวก
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
ว่าด้ วย การประชุ ม
พ.ศ.2560
เพื่อให้การดาเนินกิจการ เป็ นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด พ.ศ.2559 และเพื่อให้
การประชุ มเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยและบรรลุ ผลตามเป้ าหมาย อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ79(8) คณะกรรมการดาเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จึงกาหนด
ระเบียบไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การประชุ ม พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ว่าด้วย การประชุ ม พ.ศ.2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรื อมติอื่นที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
บททัว่ ไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความว่า ประธานในที่ประชุม
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์
“องค์ประชุม หมายความว่า องค์ประชุ มการประชุมใหญ่หรื อคณะกรรมการดาเนิ นการ ซึ่ ง
มีจานวนสมาชิกอยูใ่ นที่ประชุม ดังนี้
(1) การประชุมใหญ่ สมาชิกไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคน
ในการประชุ มคราวใดมีสมาชิ กไม่ครบองค์ประชุม ให้นดั ประชุ มใหม่อีกครั้ง ภายในสิ บสี่ วนั
นับแต่วนั ที่นดั ประชุมครั้งแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กร้องขอให้เรี ยก
ประชุมแล้ว เมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บของสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคนก็ให้ถือ
เป็ นองค์ประชุ ม แต่ถา้ เป็ นการประชุ มใหญ่วิสามัญที่สมาชิ กร้ องขอให้เรี ยกประชุ ม เมื่อมีสมาชิ กมาประชุ มมี
จานวนไม่ถึงที่จะเป็ นองค์ประชุมตามวรรคต้นก็ให้งดการประชุม
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(2) การประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นการ สมาชิ กไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ดาเนินการทั้งหมด
ข้อ 6 ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม หมายถึง บุคคลที่สหกรณ์เชิญเข้าร่ วมประชุม และหมายความรวมถึงผูจ้ ดั การและ
พนักงานสหกรณ์ที่เข้าประชุม ให้มีสิทธิกล่าวถ้อยคาได้เช่นเดียวกับสมาชิกแต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุม
ข้อ 7 ผูส้ ังเกตการณ์ หมายถึง สมาชิ กหรื อบุคคลทัว่ ไปที่เข้าร่ วมประชุม แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงและ
กล่าวถ้อยคาใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 8 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่สหกรณ์
หมวด 2
อานาจและหน้ าที่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
ข้อ 9 ประธานกรรมการมีอานาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) เป็ นประธาน
(2) ควบคุมและดาเนินการประชุม
(3) รักษาความสงบเรี ยบร้อยในที่ประชุม
(4) อานาจและหน้าที่อื่นตามที่ขอ้ บังคับกาหนดไว้
ข้อ 10 รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รองประธานกรรมการคนที่ 1 ปฏิ บตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(2) รองประธานกรรมการคนที่ 2 ปฏิ บตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรรมการเมื่อ
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่ 1 ไม่อยูห่ รื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
(3) ช่วยเหลือประธานในการประชุม
(4) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 11 เลขานุการมีหน้าที่ ดังนี้
(1) นัดประชุม
(2) เชิญผูท้ ี่มีหน้าที่ในการประชุมเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ในห้องประชุม
(3) ช่วยประธานในการควบคุมการนับคะแนนเสี ยง
(4) รับผิดชอบการทารายงานการประชุม
(5) ยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(6) ปฏิบตั ิการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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หมวด 3
วิธีการประชุ ม
ข้อ 12 การนัดประชุมต้องทาเป็ นหนังสื อ เว้นแต่ได้บอกนัดในที่ประชุ มแล้ว จึงทาหนังสื อแจ้งเฉพาะ
สมาชิกที่ไม่ได้มาประชุ ม
การนัดประชุ มให้นดั ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน เว้นแต่ถา้ การประชุมนั้นเป็ นการเร่ งด่วนอาจ
แจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร
ข้อ 13 ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
ข้อ 14 การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จดั ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(2) เรื่ องการรับรองรายงานการประชุม
(3) เรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
(4) เรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
(5) เรื่ องอื่น ๆ
ข้อ 15 จัดให้สมาชิกลงชื่ อก่อนเข้าประชุม และเมื่อสมาชิ กเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ให้ประธาน
ดาเนินการประชุมได้
ข้อ 16 เมื่อพ้นกาหนดประชุมครึ่ งชัว่ โมง สมาชิ กยังไม่ครบองค์ประชุม ประธานจะสั่งเลื่อนการประชุ ม
ไปก็ได้
ข้อ 17 การประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่ องที่มีอยูใ่ นระเบียบวาระการประชุ มและต้องดาเนิ นการ
พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่จดั ไว้ เว้นแต่ประธานพิจารณาเห็นสมควรเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 18 ผูท้ ี่ประสงค์จะกล่าวถ้อยคาต่อที่ประชุม ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ เมื่อประธานอนุ ญาตแล้วจึงกล่าว
ได้ และต้องเป็ นคากล่าวกับประธานเท่านั้น
ข้อ 19 ประธานมีอานาจปรึ กษาที่ประชุมในปั ญหาใด ๆ สั่งพักการประชุ ม เลื่อนการประชุม หรื อเลิกการ
ประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
หมวด 4
การอภิปราย
ข้อ 20 การอภิปรายให้อภิปรายในเรื่ องตามระเบียบวาระเรื่ องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้อ 21 ในการอภิปรายต้องอยูใ่ นประเด็นหรื อเกี่ยวข้องกับประเด็น ต้องไม่ฟุ่มเฟื อย วนเวียน ซ้ าซาก
หรื อซ้ ากับผูอ้ ื่น
ห้ามผูอ้ ภิปรายแสดงกิ ริยาหรื อใช้วาจาอันไม่สุภาพ ใส่ ร้าย หรื อเสี ยดสี บุคคลใดหรื อออกชื่ อ
บุคคลใดโดยไม่จาเป็ น
ข้อ 22 ถ้าประธานเห็นว่าผูใ้ ดได้อภิปรายพอสมควรแล้ว ประธานจะให้ผนู ้ ้ นั หยุดอภิปรายก็ได้
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ข้อ 23 สมาชิกผูใ้ ดต้องการประท้วงว่ามีการฝ่ าฝื นระเบียบ ให้ยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ ประธานต้องให้
โอกาสผูน้ ้ นั ชี้ แจง แล้วให้ประธานวินิจฉัยว่าได้มีการฝ่ าฝื นระเบี ยบหรื อไม่ คาวินิจฉัยของประธานถือเป็ น
เด็ดขาด
ให้นาความในวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับโดยอนุ โลมแก่ ผูถ้ ู กอภิปรายพาดพิงถึ งเรื่ องส่ วนตัวหรื อ
เรื่ องอื่นใดอันเป็ นที่เสี ยหายแก่ผนู ้ ้ นั
ข้อ 24 ผูอ้ ภิปรายอาจถอนคาพูดของตนได้เมื่อมีผปู ้ ระท้วงตามข้อ 23
ข้อ 25 การอภิปรายเป็ นอันยุติเมื่อ
(1) ไม่มีผอู ้ ภิปราย
(2) ประธานสั่งให้ปิดอภิปราย
(3) ที่ประชุมลงมติให้ปิดอภิปราย
ข้อ 26 เมื่อการอภิปรายยุติแล้วห้ามผูใ้ ดอภิปรายอีก และให้ประธานขอมติจากที่ประชุ มหรื อสรุ ปเป็ น
ข้อยุติ
หมวด 5
การลงมติ
ข้อ 27 ในกรณี ตอ้ งมีมติของที่ประชุม ให้ประธานขอให้ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 28 เรื่ องใดที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถ้าไม่มีผคู ้ ดั ค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผเู ้ ห็นเป็ น
อย่างอื่นหรื อไม่ เมื่อไม่มีผเู ้ ห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่ องนั้น
ข้อ 29 ถ้าความเห็นของที่ประชุมมีสองฝ่ าย ให้ถือเอาคะแนนเสี ยงฝ่ ายที่ มากกว่า และถ้าความเห็น
ของที่ประชุ มมีเกินกว่าสองฝ่ าย ให้ถือเอาจานวนคะแนนเสี ยงฝ่ ายที่มากที่สุด กรณี มีคะแนนเท่ากันมากกว่า
สองฝ่ ายให้ลงมติใหม่เฉพาะคะแนนเสี ยงที่เท่ากัน
เมื่อได้นบั คะแนนเสี ยงแล้ว ให้ประธานประกาศมติต่อที่ประชุมทันที ถ้าเรื่ องใดกาหนดว่า
มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงถึ งจานวนเท่าใดตามข้อบังคับหรื อระเบียบอื่ น ก็ให้ประกาศด้วยว่า
คะแนนเสี ยงข้างมากถึงจานวนที่กาหนดไว้หรื อไม่
การออกเสี ยงชี้ขาดของประธานให้กระทาโดยการเปิ ดเผย โดยจะให้เหตุผลหรื อไม่ก็ได้
ข้อ 30 ประธานมีอานาจสั่งให้รวมหรื อแยกประเด็นพิจารณาหรื อลงมติ เว้นแต่ที่ประชุ มจะมีมติเป็ น
อย่างอื่น
ข้อ 31 การนับคะแนนเสี ยงครั้งใด ถ้าสมาชิกขอให้นบั ใหม่ โดยสมาชิ กรับรองไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน ให้
มีการนับใหม่ ก็ให้มีการนับคะแนนเสี ยงใหม่
หมวด 6
รายงานการประชุ ม
ข้อ 32 รายงานการประชุม ให้มีการจดรายงานการประชุมตามวิธีการที่ประธานและเลขานุการตกลงกัน
และให้มีการบันทึกเสี ยงการประชุมไว้เป็ นหลักฐานตามที่ประธานเห็นสมควร
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ข้อ 33 เมื่อได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว ให้ประธานและเลขานุการหรื อกรรมการอื่นรวมสองคน ลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ และให้จดั พิมพ์หรื อบันทึกเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
หมวด 7
การรักษาระเบียบและความเรียบร้ อย
ข้อ 34 สถานที่ประชุมย่อมเป็ นที่เคารพ ผูเ้ ข้าไปต้องประพฤติตนให้เรี ยบร้อย มีสัมมาคารวะและต้องแต่ง
กายสุ ภาพ
ให้งดเว้นการสู บบุหรี่ ในห้องประชุม
ข้อ 35 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นระเบี ยบนี้ ประธานมีอานาจเตื อน ห้ามปราม ให้ถอนคาพูด ห้ามพูด หรื อเชิ ญให้
ออกไปจากที่ประชุม
คาสั่งของประธานในข้อนี้ผใู ้ ดจะโต้แย้งมิได้
หมวด 8
บทสุ ดท้ าย
ข้อ 36 ถ้ามีปัญหาที่จะต้องตีความระเบียบ ให้เป็ นอานาจของประธานที่จะวินิจฉัยและเมื่อประธาน
วินิจฉัยเป็ นประการใดแล้ว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยนั้นเป็ นเด็ดขาด
การวินิจฉัยตามวรรคหนึ่ง อาจกระทาได้โดยประธานขอปรึ กษา หรื อสมาชิ กเสนอโดยมี
สมาชิกรับรองไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน
ข้อ 37 สมาชิกจะตั้งเป็ นคาถามถึงการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่ องใดก็ได้ โดยส่ งเป็ นหนังสื อถึง
ประธานหรื อตั้งคาถามในที่ประชุม
ประธานจะขอเลื่อนการตอบคาถามได้แต่ตอ้ งชี้แจงเหตุผลในที่ประชุ มและให้กาหนดว่าจะ
ตอบเมื่อใด โดยวิธีใด
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2560
เทียน ตันติวิริยภาพ
(นายเทียน ตันติวิริยภาพ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
เรื่ อง รายชื่ อผู้แทนสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสงขลา จากัด
ประจาปี 2562 – 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด โดยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดประจาปี 2561 ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 16 (25/2561) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศฯ เรื่ องรายชื่ อผูแ้ ทนสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ประจาปี 2562 – 2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.25561 และมีมติเห็นชอบให้
ออกประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เรื่ องรายชื่ อผูแ้ ทนสมาชิ กสหกรณ์ออมทรั พย์ครู สงขลา จากัด
ประจาปี 2562 – 2563 โดยให้ผแู ้ ทนสมาชิกตามบัญชีรายชื่ อผูแ้ ทนสมาชิ กท้ายประกาศนี้ อยูใ่ นตาแหน่งตามวาระ
สองปี นับตั้งแต่วนั ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561

(นางมาริ หยาม มากจังหวัด)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รักษาการแทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
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บัญชี รายชื่ อผู้แทนสมาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

รหัสสมาชิก
16420
21336
03485
10995
12277
12487
21189
24191
26160
26197
26972
27508
27791
06502
09054
10685
12006
12101
12871
12936
15011
20161
21459
21906
21996
24778

ชื่อ- สกุล
นายกษธน
ชีวรุ่ งโรจน์
นางสาวสัณฆ์สินี
ทองเจือเพชร
นายจานงค์
เพชรประกอบ
ผศ.ฉลอง
อุไรรัตน์
นางสาวพลอยกนก ขุนชานาญ
นายสมใจ
หมื่นจร
นายสุ รพล
ชูสวัสดิ์
นางธารารัตน์
อะฆะนัง
นางสาวนลินรัตน์ คลังธารชูสิน
นายธีรธัชช์
แซ่ลอ้
นางสาวมุทิตา
แก้วนาแค
นางสาวกิติตธ์ ญ
ั ญา มานพสิ น
นายวิมล
บุญรอด
นายจาแลง
แสงจันทร์
นายอาคม
หนูประพันธ์
นางเบญจพร
ด้วงนิล
นางสาวนงลักษณ์ คงรักษ์
ดร.ณิ ชาภัทร
บุญรัตน์
นางสุ พิศ
ศิริรัตน์
นางสาวพรรณี
ผุดเกตุ
นางสาวปัณฑิตา
โชติช่วง
นางปริ ยา
ทิพย์จนั ทร์
นายชัยสิ ทธิ์
บุญรังศรี
นายอภิสิทธิ์
ทองสง
นายศุภสิ น
ปวันวัชรากร
นางสาวนัยนา
สื บสาย

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
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ที่
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รหัสสมาชิก
25031
26557
26660
27028
14450
18352
20466
14286
13794
03314
03258
21613
02751
10512
15398
15840
17691
18619
19481
22142
23742
21247
04279
17037
18517
03077
13905
03318
09612

ชื่อ- สกุล
นางสาวพรฤดี
ศรี รุจี
นางกรรณิ การ์
พลด้วง
นางสุ จารี
ณ สงขลา
นางสาวศิริวรรณ
อนุสาย
นางจิราภรณ์
พันธุ์อาไพ
นายเพลิน
คามี
นายสุ รักษ์
ประสมศรี
นางละออศรี
อุย้ กูล
นางมัญฑิตา
สุ ชาตานนท์
นายสุ รินทร์
ขวัญเกื้อ
นางสุ ภาพ
มณี สว่าง
นางเยาวมาลย์
ดิษโสภา
นายสมโมท
สหกโร
นายสุ เชษ
มากชูชิต
นายพงษ์ศกั ดิ์
ศรี เวชนันต์
นางสาวอังสิ ยาภรณ์ อุ่นจิตต์
นางรุ่ งเรื อง
จอมศรี
นายวิเชียร
โชติช่วง
นางสุ นิตย์
ไชยถาวร
นายจารัส
พรุ เพชรแก้ว
นางดารณี
วรรณโณ
นายสุ รเชษฐ์
สุ นทรากร
นางพิกุล
จันทรเพท
นางสาวสมพร
หวังสุ ข
นางสาวปาริ ชาต
จิตต์กาแหง
นางกลัน่ ทิพย์
ไส้เพี้ย
นายธีรชัย
มากชิต
นางจาเนียร
วงศ์ประไพโรจน์
นายชัยโรจน์
อังกูร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยประมงติณสู ลานนท์
วิทยาลัยประมงติณสู ลานนท์
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
สถาบัน กศน.ภาคใต้
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนโสตศึกษา
โรงเรี ยนโสตศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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ที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

รหัสสมาชิก
12043
13077
15463
17451
22928
21252
18474
27767
12374
12400
16649
21246
24222
27982
13941
14319
18968
19831
10678
16844
09049
16973
19629
23935
17782
11856
12024
15953
10356

ชื่อ – สกุล
นายกัมพล
ชาญเชิงพานิช
นายโกเศศ
รัตนะ
นางถวิล
คงสุ วรรณ์
นายประชิด
พลฑา
นายเมธี
ศรี โยธา
นายสุ วฒั น์
ขุนทอง
นางวิไล
ศิริยา
นางสาวธัญรัตน์
ศรี สงค์
นายชนะ
ณ สงขลา
นางสาวยุพาภรณ์
สังข์ดว้ ง
นางฐิดายุ
สรรพสิ น
นางวรี วรรณ
สุ วรรณชาตรี
นายณัฐวัตร
รัตกี
นายธันวา
ลิ่มสถาพร
นางดวงแข
พูนธนาคม
นายไพบูลย์
จินดาวงศ์
นายกอบชัยกิจ
อ่อนสุ วรรณ
นางสาวดลพร
แรกสกุล
นายอาวุธ
มหาสวัสดิ์
นายศิลป์ ชัย
ผลกล้า
นางกนกพร
บุญญะบุญญา
นางสิ ริมา
อาจณรงค์
นางทุติยาภรณ์
อนุสาย
นางสุ ภสั สร
มณี พงค์
นายนนท์พิภทั ร์
สุ วรรณมณี
นายถาวร
บรรจงรัตน์
นางสุ จิตรา
จันทร์ อุดม
นายเจริ ญ
สุ ขะบุญพันธ์
นายโอภาส
สังขรัตน์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
โรงเรี ยนสงขลาพัฒนาปั ญญา
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
โรงเรี ยนวิเชียรชม
โรงเรี ยนวิเชียรชม
โรงเรี ยนวิเชียรชม
โรงเรี ยนวิเชียรชม
โรงเรี ยนวัดเกาะถ้ า
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา
โรงเรี ยนอนุบาลสงขลา
โรงเรี ยนบ้านน้ ากระจาย
โรงเรี ยนชุมชนบ้านด่าน
โรงเรี ยนวัดแช่มอุทิศ
โรงเรี ยนวัดอ่างทอง
โรงเรี ยนวัดสามกอง
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ที่ รหัสสมาชิก
85
21040
86
16764
87
23452
88
21725
89
25979
90
06090
91
21205
92
22519
93
21878
94
20035
95
24598
96
27232
97
13567
98
20223
99
16864
100
15638
101
04665
102
19080
103
24060
104
21887
105
27957
106
20749
107
12066
108
25800
109
10288
110
18467
111
19767
112
03645
113
15825

ชื่อ – สกุล
นายประพัชน์
ยอดเพชร
นายเดชา
จันทิกาแก้ว
นายธราเดช
มหปุญญานนท์
นางสาวอมรรัตน์
ไกรสุ ข
นายมนู
ซุน้ สุ วรรณ
นางสาวมัณฑนา
โชติอมั มร
นางชุติมา
พงศ์ทิพย์พนัส
นายพิศลั ย์
ดิษฐสุ วรรณ
นายไพฑูรย์
ทองมณี
นางเจ๊ะหย๊ะ
บินเตล็บ
นายพรศักดิ์
ทองบัณฑิตย์
นางสาววรรณรัตน์ สุ วรรณภูมิ
นายบรรจง
สุ วรรณมณี
นายสมศักดิ์
จันทร์ นวล
นางกมลวรรณ
รอดทองอ่อน
นางพรรณี
บุญพันธ์
ว่าที่ ร.ท.ธนายุทธ มณี ช่วง
นางสุ ภาภรณ์
ชูเปี ย
นายสมนึก
สกุลเพ็ชร์
นางสุ ชาดา
สงนุย้
นายมนัส
บุตรรักษ์
นางชนินนาถ
ชูศรี
นางเดือนวดี
เสนชู
นายชัชวาล
ศรี วโร
นางสาวอุไรวรรณ จินดาวงค์
นางวงจันทร์
ค้ าชู
นางสาวกาญจนา
พัฒนพงศ์
นายกมล
อนุดิษฐ์
นายสุ ธน
ชูไพร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนอนุบาลท่าสะอ้าน
โรงเรี ยนบ้านดอนขี้เหล็ก
โรงเรี ยนบ้านกลาง
โรงเรี ยนวัดท้ายยอ
โรงเรี ยนบ้านม่วงงาม
โรงเรี ยนวัดสถิตย์ชลธาร
โรงเรี ยนบ้านเขาแดง
โรงเรี ยนบ้านม่วงพุม่
โรงเรี ยนวัดปะโอ
โรงเรี ยนบ้านขนุน
โรงเรี ยนวัดชะแล้
โรงเรี ยนวัดหนองหอย
โรงเรี ยนวัดโลกา
โรงเรี ยนวัดบ่อทรัพย์
โรงเรี ยนบ้านหัวเขา
โรงเรี ยนวัดตาหลวงคง
โรงเรี ยนวัดเลียบ
โรงเรี ยนวัดเปรมศรัทธา
โรงเรี ยนวัดบ่อทรายเจริ ญธรรม
โรงเรี ยนวัดทานบตางหน
โรงเรี ยนวัดนางเหล้า
โรงเรี ยนสมเด็จเจ้าพะโคะ
โรงเรี ยนวัดสนามไชย
โรงเรี ยนชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่ 220
โรงเรี ยนวัดกระดังงา
โรงเรี ยนบ้านจะทิ้งพระ
โรงเรี ยนวัดกลาง
โรงเรี ยนวัดบ่อแดง
โรงเรี ยนวัดบ่อแดง
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ที่ รหัสสมาชิก
114
11136
115
23549
116
21808
117
07681
118
12953
119
28103
120
16368
121
17317
122
15140
123
14196
124
17869
125
17407
126
09879
127
07371
128
07400
129
18413
130
10278
131
19803
132
20757
133
25069
134
01055
135
12302
136
12761
137
13145
138
20320
139
25612
140
05366
141
00861
142
14344

ชื่อ – สกุล
นายนพพร
เดชทองจันทร์
นางศรี วรรณ
คูนิอาจ
นางวิลาส
มณี ช่วง
นางบุญสนอง
อุบล
นายสมหวัง
ไชยสวัสดิ์
นายโอฬาร
มาแดง
นายสุ นนั ต์
ธีระบัญชร
นางจาปี
ฆังคะสุ วรรณ
นางจิราภรณ์
จันทร์ แก้ว
นายสุ พจน์
สุ ขธร
นางพุม่ พวง
สังข์พงศ์
นายไพบูลย์
สังข์แก้ว
นายอาทร
เนคะมัชชะ
นายพิทกั ษ์
ตุกชูแสง
นายไมตรี
ศรี มนั ตะ
นายอรุ ณ
ไฝทอง
นายเสถียร
จิตภักดี
นางชวิศา
อินทเรื อง
นายควง
มุกสง
นายประชิด
สุ วรรณบุตร
นายนิพนธ์
ธรรมชาติ
นางนิตย์ชาภัค
เนาวศิลป์
นายพิเภก
นิลไพรัช
นางจันทรจิรา
นิลดี
นางกัญญ์สพัชญ์
กฤตยานิตย์
นายมิตร
ศิริธรรม
นายเฉลิม
รักษ์วงค์
นางวีดา
ภู่กนั
นายเขต
ไชยแก้ว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนวัดผาสุ กาวาส
โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
โรงเรี ยนวัดพังตรี
โรงเรี ยนชุมชนวัดสามบ่อ
โรงเรี ยนวัดสน
โรงเรี ยนวัดเจดียง์ าม
โรงเรี ยนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
โรงเรี ยนบ้านรับแพรก
โรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์ 11
โรงเรี ยนวัดผักกูด
โรงเรี ยนบ้านระโนต (ธัญเจริ ญ)
โรงเรี ยนวัดหัวป่ า
โรงเรี ยนวัดเกษตรชลธี
โรงเรี ยนวัดแหลมบ่อท่อ
โรงเรี ยนบ้านแหลมหาด
โรงเรี ยนวัดอ่าวบัว
โรงเรี ยนวัดโพธาราม
โรงเรี ยนบ้านควนจง
โรงเรี ยนวัดนาหม่อม
โรงเรี ยนวัดแม่เปี ยะ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
โรงเรี ยนวัดหู แร่
โรงเรี ยนวัดเทพชุมนุม
โรงเรี ยนบ้านโปะหมอ
โรงเรี ยนท่าจีนอุดมวิทยา
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ที่ รหัสสมาชิก
143
16623
144
16087
145
15812
146
02654
147
13015
148
14725
149
15359
150
15477
151
05271
152
24029
153
00923
154
08985
155
22634
156
01449
157
21708
158
14618
159
18983
160
15193
161
22272
162
11042
163
24242
164
11915
165
20389
166
01243
167
00849
168
18862
169
27703
170
00870
171
22994

ชื่อ – สกุล
นางโสพินญา
สุ วรรณ
นางสุ ภาวดี
ดวงจันทร์
นางเสาวนิตย์
จันทรากุล
นายวิชยั
พรหมรักษ์
นายสุ ชาติ
นวลเจริ ญ
นายไพจิตร์
จิตต์โสภณ
นางวิภารัตน์
พิบูลย์
นายเอกศักดิ์
ดวงภักดี
นายอานวย
เจริ ญศรี
นางพัชรี ย ์
คีรีโชติ
นางสมพร
หลุยยะพันธ์
นางอรอนงค์
เกษตรสมบูรณ์
นางสาวอริ ณชาภัทร์ ชูทอง
นางประสานทอง
จันทมณี
นายวิโรจน์
ผ่องสุ วรรณ
นายมิตร
บิลโส๊ะ
นายอานัส
สิ นเบญจพงศ์
นางกรกนก
สมนาค
นายสมยศ
สะรุ โณ
นายสมพร
ศรี วรรณ
นายกิตติเมศร์
ทองแจ้น
นางเรวดี
เชาวนาสัย
นายเริ งฤทธิ์
สังข์สร
นายพบ
ประทุมทอง
นายคานึง
ศรี สุวรรณ
นายสัญลักษณ์
แสงสว่าง
นายแนว
ศิริมุสิกะ
นายสุ เทพ
เซ่งล่าย
นายปฏิวตั ิ
แก้วคงศรี

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านคลองหวะ
โรงเรี ยนวัดโคกสมานคุณ
โรงเรี ยนบ้านทุ่งเลียบ
โรงเรี ยนบ้านฉลุง
โรงเรี ยนรักเมืองไทย 6 (บ้านโตนงาช้าง)
โรงเรี ยนวัดเจริ ญราษฎร์
โรงเรี ยนบ้านไร่
โรงเรี ยนวัดควนเนียง
โรงเรี ยนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
โรงเรี ยนวัดศีรษะคีรี
โรงเรี ยนชุมชนบ้านน้ าน้อย
โรงเรี ยนบ้านทุ่งงาย
โรงเรี ยนวัดแม่เตย
โรงเรี ยนวัดเขากลอย
โรงเรี ยนบ้านเกาะหมี
โรงเรี ยนบ้านควน
โรงเรี ยนบ้านทุ่งน้ า
โรงเรี ยนบ้านใต้
โรงเรี ยนวัดคลองแห
โรงเรี ยนวัดท่าแซ
โรงเรี ยนบ้านวังหรัง (ประสิ ทธิ์ อุปถัมภ์)
โรงเรี ยนบ้านหน้าควนลัง
โรงเรี ยนวัดม่วงค่อม
โรงเรี ยนบ้านบึงพิชยั
โรงเรี ยนบ้านกาแพงเพชร
โรงเรี ยนบ้านเขาพระ
โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกค่าย
โรงเรี ยนวัดไทรใหญ่
โรงเรี ยนวัดเจริ ญภูผา
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ที่ รหัสสมาชิก
172
13572
173
15647
174
21294
175
17908
176
27271
177
00721
178
23034
179
19236
180
01236
181
24069
182
17970
183
11575
184
01106
185
01153
186
25853
187
01224
188
13955
189
07926
190
25117
191
11440
192
02574
193
19111
194
11603
195
02572
196
23563
197
21680
198
18394
199
17261
200
26916

ชื่อ- สกุล
นายสวิส
จินดาย้อย
นายสมปอง
ชูวลิ ยั
นายพิษณุ
ชายเกตุ
นายมนต์ชยั
อารี กิจ
นางสาวชฎาพร
เสนเผือก
นางศิริพร
พาหุมนั โต
นายจรู ญ
โรมจุรี
นายวิระ
แก้วอาพร
นายกฤตภาส
บุญศาสตร์
นายเสรี
บุญรัศมี
นายอานวย
สุ วรรณมณี
นางกมัยธร
จันทวงศ์
นายถาวร
สุ วรรณพฤกษ์
นางนันทนา
บุญมะโน
นางเยาวพา
นุ่มคง
นางอรไท
วุฒิโชติวรกิจ
นางกาญดาร์
สงดวง
นายวิทยา
นิลสุ วรรณ์
นางชฏินี
แก้วมาก
นายภิรมย์
สุ ขสวัสดิ์
นายชูชาติ
แตงเทศ
นายสมสุ ข
เพชรกาญจน์
นายภานุวฒั น์
ไชยสวัสดิ์
นายสมพร
แก้วเสถียร
นายอุทยั
ปลอดภัย
นายสาโรจน์
อัมพรพงศ์
นายธัชชนันท์
จันทโกศล
นายนิสิต
รักประยูร
นางงามเนตร
ศรี ยะรัตน์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนวัดจังโหลน (ถึงแก่กรรม)
โรงเรี ยนบ้านเขารักเกียรติ
โรงเรี ยนบ้านคลองต่อ
โรงเรี ยนบ้านห้วยโอน
โรงเรี ยนบ้านม่วง
โรงเรี ยนบ้านลานควาย
โรงเรี ยนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
โรงเรี ยนบ้านเนินนิมิต
โรงเรี ยนชุมชนบ้านนาสี ทอง
โรงเรี ยนบ้านทุ่งคมบาง
โรงเรี ยนบ้านควนเนียง
โรงเรี ยนวัดคงคาวดี
โรงเรี ยนบ้านกรอบ
โรงเรี ยนบ้านบางเหรี ยง
โรงเรี ยนบ้านเกาะใหญ่
โรงเรี ยนบ้านบ่อหว้า
โรงเรี ยนบ้านหัวไทร
โรงเรี ยนบ้านโคกเมา
โรงเรี ยนวัดนารังนก
โรงเรี ยนบ้านหาร
โรงเรี ยนบ้านหนองม่วง
โรงเรี ยนบ้านคลองนกกระทุง
โรงเรี ยนบ้านป่ ายาง
โรงเรี ยนวัดเนินพิชยั
โรงเรี ยนบ้านหน้าวัดโพธิ์
โรงเรี ยนวัดโคกเหรี ยง
โรงเรี ยนบ้านคลองหอยโข่ง
โรงเรี ยนวัดเลียบ
โรงเรี ยนวัดปรางแก้ว
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ที่ รหัสสมาชิก
201
00122
202
11666
203
15273
204
16488
205
01535
206
24188
207
19700
208
19130
209
16993
210
01475
211
21740
212
19150
213
17736
214
26733
215
24367
216
17656
217
24854
218
16177
219
15366
220
17388
221
15135
222
19633
223
17429
224
12047
225
10571
226
20821
227
02014
228
03884
229
22546

ชื่อ- สกุล
นายวิรัตน์
อินทสระ
นางเยาวรัช
ปรี ดาพันธุ์
นางสาวปิ ยะรัตน์
กอก็ศรี
นางวาสนา
ขลิกโท
นายจรันทร์
มูลจันทร์
นายมูฮาหมัด
หมะประสิ ทธิ์
นายสุ ภทั รชัย
อนุสาย
นายพจนาถ
มากรักษ์
นายอรรณพ
เนียมคง
นายสามารถ
จันทลิกา
นายสุ พล
บทจร
นางสมพร
ขุนเกลี้ยง
นายภาณุ
ชีพประสพ
นางวาสนา
ทุมมากรณ์
นายทวีชยั
อินทร์ทอง
นายอุดร
วรรณจันทร์
นายกนกศักดิ์
คงประดิษฐ์
นายอนันต์
ขวัญจันทร์
นายอานนท์
จันทกูล
นายทิวา
สายกิ้มซ้วน
นางอาภาภรณ์
มณี คง
นางสาวกวิสรา
มัน่ คงบิลหมัด
นายสมพนิตย์
ไชยรัตน์
นายชัชชัย
ศรัยทอง
นางสาวละออง
ขวัญเพ็ชร
นายกิติวฒั น์
ภัทรพงศ์พนั ธ์
นางพูนศรี
แก้วสุ ก
นางวรรณาพร
สุ ขเวทย์
นางดารารัตน์
ดาวเรื อง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
โรงเรี ยนบ้านนา
โรงเรี ยนบ้านนา
โรงเรี ยนบ้านปากบางนาทับ
โรงเรี ยนบ้านตลิ่งชัน
โรงเรี ยนบ้านป่ างาม
โรงเรี ยนบ้านสะกอม
โรงเรี ยนชุมชนวัดควนมีด
โรงเรี ยนชุมชนวัดควนมีด
โรงเรี ยนบ้านม้างอน
โรงเรี ยนบ้านท่าคลอง
โรงเรี ยนบ้านเขาจันทร์
โรงเรี ยนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น
โรงเรี ยนบ้านท่าหมาก
โรงเรี ยนบ้านช้างคลอด
โรงเรี ยนวัดเกษมรัตน์ (ลาออก 18 กรกฎาคม 2562)
โรงเรี ยนวัดทุ่งพระ
โรงเรี ยนวัดบ้านไร่
โรงเรี ยนบ้านควนขี้แรด
โรงเรี ยนบ้านน้ าเค็ม
โรงเรี ยนบ้านน้ าเค็ม
โรงเรี ยนชุมชนวัดน้ าขาว
โรงเรี ยนบ้านโคกม้า
โรงเรี ยนบ้านนาทวี
โรงเรี ยนบ้านนาทวี
โรงเรี ยนบ้านนาทวี
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ที่ รหัสสมาชิก
230
22583
231
27104
232
15372
233
18355
234
14483
235
11155
236
11786
237
20695
238
22245
239
23175
240
02160
241
19283
242
16288
243
03851
244
21836
245
18356
246
12533
247
15637
248
07196
249
20093
250
23263
251
13877
252
07037
253
12997
254
27715
255
22531
256
24063
257
13885
258
08646

ชื่อ – สกุล
นายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย
นางพิมพ์วนา
พรหมสุ วรรณ
นางสิ ริยา
หนูสีคง
นางสุ ขะมุกข์
เรื องอ่อน
นางดารา
สิ ทธิเดชากุล
นายปราถนา
สุ พรรณศิริ
นายอุทยั
เพชรหนู
นางนงลักษณ์
มากนวล
นางสุ ภาพ
ทองจินดา
นางอารี ย ์
ศรี ทวีวฒั น์
นายประภาส
ยอดนุย้
นายเกรี ยงศักดิ์
แก้วบุญ
นายกมล
จันแก้ว
ว่าที่ร้อยตรี ประสิ ทธิ์ คงธรรม
นางวรรณา
พระไพรี
นายธรรมนูญ
ไหวพริ บ
นายประเสริ ฐ
ชูนุย้
นายอนันต์
บุญพันธ์
นางวนิดา
เปาะแม
นางสาวสาวิตรี
แก้วจินดา
นางพรลภัสส์
แซ่วนุ่
นางนาถชิดา
ภิญโญธนภัทร
นายไสว
หมื่นเพชร
นายบดินทร์
ไชยพยัญ
นายไพซอน
หนิเร่
นางอุบล
ตุลยนิษก์
นายไพศาล
เกื้อขะเหร็ ม
นายวิมล
จีนหมวกดา
นายถนัด
ศักดิ์แสงโสภา

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านลาลอง
โรงเรี ยนบ้านวังใหญ่ปลายรา
โรงเรี ยนบ้านสะพานเคียน
โรงเรี ยนวัดท่าประดู่
โรงเรี ยนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรี ยนชุมชนวัดปลักชะเมา
โรงเรี ยนบ้านนาปรัง
โรงเรี ยนบ้านโมย
โรงเรี ยนบ้านโต้นนท์
โรงเรี ยนบ้านเก่า
โรงเรี ยนวัดวังไทร
โรงเรี ยนบ้านป่ าเร็ ด
โรงเรี ยนวัดบ้านลุ่ม
โรงเรี ยนบ้านกะทิง
โรงเรี ยนบ้านเทพา
โรงเรี ยนบ้านป่ าโอน
โรงเรี ยนบ้านพรุ ตู
โรงเรี ยนบ้านพระพุทธ
โรงเรี ยนบ้านบ่อเตย
โรงเรี ยนบ้านเกาะแลหนัง
โรงเรี ยนบ้านตาแปด
โรงเรี ยนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
โรงเรี ยนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
โรงเรี ยนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา 3
โรงเรี ยนบ้านกระอาน
โรงเรี ยนบ้านทุ่งโพธิ์
โรงเรี ยนบ้านแม่ที
โรงเรี ยนวัดปริ ก
โรงเรี ยนบ้านเขาน้อย
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ที่ รหัสสมาชิก
259
20718
260
07174
261
07173
262
03889
263
21415
264
11035
265
03980
266
14583
267
23894
268
03963
269
23370
270
14307
271
20005
272
24277
273
12415
274
19586
275
28967
276
21707
277
28706
278
03858
279
02547
280
16774
281
14564
282
21400
283
00327
284
14302
285
19227
286
10038
287
13940

ชื่อ- สกุล
นางสาวศรี สุดา
พรหมวงศ์
นายธราเทพ
แก้วเกาะสะบ้า
นายบุญเลิศ
พรมสู ง
นายโชคชัย
สุ ขพงษ์
นายมะนันท์
ดอแนเล๊าะ
นางจรวยพร
บรรจงรัตน์
นายสามารถ
วงศ์กระจ่าง
นายสุ นทร
ไชยขวัญ
นายพิชิต
ศรี มณี
นายฉลอง
อ่อนขวัญ
นางณัฐกานต์
ชูช่วย อิ๋วสกุล
นางประภาพรรณ
ชุมดี
นางสาวชุลีพร
นกเขียว
นางอรพินท์
ขินจากพรรดิ์
นายพิชิต
ทิตย์พรมทอง
นายปิ ติ
เนาวรัตน์
นายสัมพันธ์
เสนขวัญแก้ว
นายทนง
มิตทะจันทร์
นายจรัญ
รองสวัสดิ์
นางสุ นีย ์
แก้วของแก้ว
นายถนอม
สุ ขคา
นายสุ รินทร์
ทองบุญ
นายธงไชย
อนันตพรรค
นายสมโชค
ถาวรนุรักษ์
นายวีรพันธ์
หลังเศษ
นายสุ ภาพ
ทองน้อย
นางวิภานันท์
ทองเจริ ญ
นายสุ เจต
บุญโสภา
นายวรรษา
สุ ริยนั ยงค์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนบ้านสวรรค์
โรงเรี ยนบ้านพรุ หลุมพี
โรงเรี ยนบ้านแซะ
โรงเรี ยนสะบ้าย้อย
โรงเรี ยนสะบ้าย้อย
โรงเรี ยนบ้านคอลอมุดอ
โรงเรี ยนบ้านถ้ าตลอด
โรงเรี ยนธรรมศาสตร์ -จุฬา ๑
โรงเรี ยนบ้านบาโหย
โรงเรี ยนบ้านคูหา
โรงเรี ยนบ้านโคกสิ เหรง
โรงเรี ยนบ้านเมาะลาแต
โรงเรี ยนบ้านสุ โสะ
โรงเรี ยนบ้านนาจะแหน
โรงเรี ยนบ้านเก่า
โรงเรี ยนอุทยานอุทิศ
โรงเรี ยนบ้านห้วยบอน
โรงเรี ยนบ้านนาม่วง
โรงเรี ยนบ้านปลักบ่อ
โรงเรี ยนบ้านบ่อทอง
โรงเรี ยนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรี ยนชุมชนบ้านปาดัง
โรงเรี ยนบ้านคลองแงะ
โรงเรี ยนบ้านคลองแงะ
โรงเรี ยนบ้านม่วง
โรงเรี ยนวัดห้วยคู
โรงเรี ยนบ้านน้ าลัด
โรงเรี ยนวัดสองพี่นอ้ ง
โรงเรี ยนบ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)
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ที่ รหัสสมาชิก
288
15688
289
00429
290
12212
291
23961
292
13936
293
13800
294
27624
295
06466
296
27741
297
10543
298
15713
299
15954
300
20508
301
22045
302
23734
303
23966
304
06272
305
13890
306
13896
307
16592
308
22237
309
23453
310
26634
311
18696
312
10233
313
12122
314
23073
315
25390
316
01221

ชื่อ – สกุล
นายสมควร
จันทรวงษ์
นางยดารัตน์
มิสา
นางปริ ยานุช
พรหมร่ วมแก้ว
นายสุ บิล
ศรี ทองสุ ข
นางอารี ยร์ ัตน์
รุ่ งทอง
นายทิรเทศ
พรมสะอาด
นายสุ รเดช
แสงจันทร์
ว่าที่ ร.ต.ธี ระศักดิ์
ลิมปนดุษฎี
นายพิษณุ
อุ่นอก
นายเสนอ
ใหมจุย้
นางสุ นยั นา
ด้วงประเสริ ฐ
นางเพ็ญศิริ
จันทร
นางสาวสลิตา
สังข์วชิ ยั
นางวชิดา
สหสุ วรรณ์
นางวรรณา
พูนแก้ว
นางสุ นนั ท์
นวลประดิษฐ์
นางปพิชญา
แมนชีพ
นางดวงตา
มูสิกะชนะ
นางสาวนุชนาถ
เพ็ชรพวง
นางอาไพ
ใจรักษ์
นางสุ พรรณี
สารสาเร็ จ
นางสาวธัญญาภรณ์ หมื่นเมือง
นายทวีพล
ผลบุญ
นางเพ็ญศรี
นิสโร
นางอารม
ชาตะวิทยากูล
นางลักขณา
ชานิธุระการ
นางอโนรัตน์
หวานสนิท
นางสาววรรณา
สุ วรรณมณี
นายนูญ
สายอ๋ อง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนวัดยางทอง
โรงเรี ยนบ้านปริ ก
โรงเรี ยนบ้านควนเสม็ด
โรงเรี ยนบ้านใหม่
โรงเรี ยนบ้านพังลา
โรงเรี ยนวัดศรี วเิ ทศสังฆาราม
โรงเรี ยนบ้านระตะ
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนวรนารี เฉลิม จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โรงเรี ยนเกาะแต้วพิทยาสรรค์
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ที่ รหัสสมาชิก
317
22116
318
24383
319
22066
320
23410
321
08565
322
25594
323
15758
324
29072
325
14068
326
18624
327
12307
328
02294
329
06339
330
06353
331
12352
332
20948
333
21816
334
26731
335
11954
336
02686
337
00540
338
02264
339
14620
340
26912
341
10418
342
12435
343
17738
344
18205
345
07667
346
22144

ชื่อ – สกุล
นางทิชา
เจริ ญสิ น
นายวชิระ
ภู่เพชร
นางสาวสุ คนธ์
กาเหนิดดี
นางสุ ณี
เตชะพันธ์
นายเสกสม
ณ พัทลุง
นางนิภา
พลอินทร์
นางบุญตา
คะหะวงศ์
นายราเชนทร์
ชูแก้ว
นายจารึ ก
รัศมี
นางกรรณิ การ์
ชัยธรรมโชค
นางสาวพรทิพย์
ศรี จาเริ ญ
นายไพศาล
แก้วขวัญศรี
นายณัฐปคัลภ์
สังข์ทอง
นายรวิพล
ไชยบุญ
นายยิม้ สาราญ
ยิว้ ศรี คล
นายสุ ทธิชยั
ชีวชัชวาล
นางสาวรัมภา
ตั้งโรจนะกุล
นายสวัสดิ์
ทองหยู
นางพิญญ์พชั ร์
รัตนสุ วรรณ
นายธเรศ
นรากุลพิสัย
นางแน่งน้อย
แก้วรัตนศรี
นางปาจรี ย ์
สุ ขละเอียด
นางสาวรุ จาภา
อุทยั รัตน์
นายอุกฤษฏ์
ธานีรัตน์
นางสาวผาสุ ขสันต์ ไหมทิพย์
นางจงจิตร์
พรหมจรรย์
นายทวีป
ผลเกลี้ยง
นายศักดา
ผ่องแผ้ว
นายเจะหมัน
บิลหร่ อหีม
นายสุ รชัย
แซ่คู

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนสงขลาวิทยาคม
โรงเรี ยนสงขลาวิทยาคม
โรงเรี ยนสทิงพระวิทยา
โรงเรี ยนสทิงพระวิทยา
โรงเรี ยนระโนดวิทยา
โรงเรี ยนระโนดวิทยา
โรงเรี ยนระโนด
โรงเรี ยนธรรมโฆสิ ต
โรงเรี ยนธรรมโฆสิ ต
โรงเรี ยนสทิงพระชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนสามบ่อวิทยา
โรงเรี ยนคลองแดนวิทยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย 2
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย 2
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย 2
โรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย 2
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
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ที่ รหัสสมาชิก
347
23567
348
23992
349
25953
350
09550
351
17984
352
22947
353
28311
354
15357
355
23492
356
27355
357
12377
358
09414
359
28290
360
17552
361
22730
362
23273
363
18665
364
18215
365
21013
366
07270
367
13035
368
28198
369
12271
370
13132
371
18554
372
23772
373
23991
374
24546
375
04018
376
17684

ชื่อ – สกุล
นางเดือนเพ็ญ
ดุษฎีอภิชน
นายรณภบ
สาเภาทอง
นางชัชนิตย์
กิ่งแก้ว
นางจินตนา
สุ วรรณสิ งห์
นางนัฐสุ ดา
กิจรักษา
นางณัฐชยา
ภูริปัญญานนท์
นายภักดี
กัง๋ เซ่ง
นายกิตติ์ภูมิ
คงศรี
นางสาวกาญจนา
แก้วมูณี
นายเสรี
อินทร์ คง
นางภัคนลิน
ทองศรี จนั ทร์
นายศักดินนั ท์
เหมมัน
นายฉัตรชัย
หนูเพชร
นายเอกพล
ดารงจิรธนากร
นายร่ อเก็ม
ทวีโสะ
นางอาภร
ทินนิมิตร
นายมานพ
จุลิวรรณลีย ์
นายสมชาย
กิ้มเจริ ญ
นางสาวภานุมาศ
นิคมรัตน์
นางประจวบ
เหนี่ยวทอง
นายศุภชัย
แก้วเกาะสะบ้า
นายสมัย
ชานาญกิจ
นางวิภารัตน์
เอี่ยววัฒนา
นางอารม
พรหมรักษ์
นายบุญมา
กัติยงั
นางสาวภฤศพร
ผลไกรเพชร
นางอรพรรณ
สวนจันทร์
นางฐาปนี
มะลี
นายจิรพงศ์
กาเนิดแก้ว
นายสุ นทร
สากาปั ง

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรี ยนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
โรงเรี ยนหาดใหญ่พิทยาคม
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
โรงเรี ยนพะตงประธานคีรีวฒั น์
โรงเรี ยนรัตภูมิวทิ ยา
โรงเรี ยนรัตภูมิวทิ ยา
โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 สงขลา
โรงเรี ยนมัธยมสิ ริวณั วรี 2 สงขลา
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
โรงเรี ยนควนเนียงวิทยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่เจริ ญราษฎร์ พิทยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่เจริ ญราษฎร์ พิทยา
โรงเรี ยนหาดใหญ่เจริ ญราษฎร์ พิทยา
โรงเรี ยนนาทวีวทิ ยาคม
โรงเรี ยนนาทวีวทิ ยาคม
โรงเรี ยนนาทวีวทิ ยาคม
โรงเรี ยนเทพา
โรงเรี ยนเทพา
โรงเรี ยนสะบ้าย้อยวิทยา
โรงเรี ยนสะเดา “ขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์”
โรงเรี ยนสะเดา “ขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์”
โรงเรี ยนสะเดา “ขรรค์ชยั กัมพลานนท์อนุสรณ์”
โรงเรี ยนจะนะชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนจะนะชนูปถัมภ์
โรงเรี ยนเขาแดงกุศลวิทยา
โรงเรี ยนทับช้างวิทยาคม
โรงเรี ยนกอบกุลวิทยาคม
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ที่ รหัสสมาชิก
377
20015
378
11175
379
27016
380
27628
381
19045
382
26271
383
14631
384
16513
385
20199
386
13983
387
21068
388
15255
389
21143
390
22617
391
27854
392
25340
393
25215
394
19231
395
16699
396
22704
397
14929
398
15740
399
14237
400
13436
401
11959
402
17580
403
17630
404
10349
405
18003
406
23385

ชื่อ – สกุล
นายสุ ริยา
สัมภาวนะ
นายสมบูรณ์
ศรี ระสันต์
นางนิชรา
รักประยูร
นายวัฒนา
รัตน์ทอง
นางปาลินี
สถาวิวฒั น์
นางสาวอุบล
ภูมี
นางปิ ยะรัตน์
จิ๋วเจริ ญ
นายสุ ทธิพงศ์
ขุนชิตร
นางสาวกานดา
อินทรบวร
นางสุ ดจิต
วอลส์
นางดวงดาว
คาหอมกุล
นางสาววารุ ณี
ซุน้ สุ วรรณ
นางสาววรรณดี
แกล้วทนงค์
นางภัสสร
น้อยแก้ว
นางสาวสุ ภารัตน์
ยีแ่ ป้น
นางสาวฑารัตน์
ย่องเส้ง
นายประณี ต
คงพันธุ์
นางสาวรฐนันท์
จันทร์ศิริวชิ ยั
นางขนิษฐา
สุ วรรณโรจน์
นางกฤษณา
รุ่ งเรื อง
นายสุ ชาติ
วีระพงษ์
นายจิรกิตต์
ฤทธิ์ เทวา
นายพิพตั น์
เสนาพิทกั ษ์กุล
นางอุบล
สุ ขะนันท์
นางอนุชลี
ปรางน้อย
นางณิ ชกานต์
จันทรเพท
นางตองหทัย
เกื้อก่อบุญ
นายสิ ทธิโชค
เพชรเอียง
นางจารุ วรรณ
ฉายแก้ว
ว่าที่ พ.ต.วสุ
คุรุเสถียรพร

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนปาดังติณสู ลานนท์
โรงเรี ยนแจ้งวิทยา
โรงเรี ยนแจ้งวิทยา
โรงเรี ยนแจ้งวิทยา
โรงเรี ยนจุลสมัย
โรงเรี ยนจุลสมัย
โรงเรี ยนกลับเพชรศึกษา
โรงเรี ยนหวังดี
โรงเรี ยนสวัสดิ์บวร
โรงเรี ยนวรพัฒน์
โรงเรี ยนอนุบาลนครหาดใหญ่
โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ
โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ
โรงเรี ยนศรี นครมูลนิธิ
โรงเรี ยนพลวิทยา
โรงเรี ยนพลวิทยา
โรงเรี ยนพลวิทยา
โรงเรี ยนพลวิทยา
โรงเรี ยนส่ องแสงวิทยา
โรงเรี ยนส่ องแสงวิทยา
โรงเรี ยนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
โรงเรี ยนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ
โรงเรี ยนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรี ยนสมานคุณวิทยาทาน
โรงเรี ยนธิดานุเคราะห์
โรงเรี ยนธิดานุเคราะห์
โรงเรี ยนธิดานุเคราะห์
โรงเรี ยนแสงทองวิทยา
โรงเรี ยนแสงทองวิทยา
โรงเรี ยนแสงทองวิทยา
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ที่ รหัสสมาชิก
407
17062
408
17507
409
17875
410
18101
411
18595
412
18870
413
20555
414
23346
415
28254
416
18889
417
25216
418
08380
419
19008
420
20919
421
24034
422
26761
423
12517
424
21535
425
24879
426
21755
427
27081
428
23106
429
20497
430
23111
431
12483
432
24871
433
20551
434
10633
435
19016
436
23745

ชื่อ – สกุล
นางประหยัด
พุฒดา
นางจันทิมา
อ๋ องเซ่ง
ว่าที่ ร.ต.พัฒนา
อ่อนคง
นายสมยศ
มหัทธโนบล
นายรุ่ งโรจน์
สุ วรรณโณ
นายจตุพล
รัตนานุกูล
นางกัญญา
จุลแก้ว
นางเพราพิลาส
นิสสระ
นางสาธิดา
ศรี ชาย
นายอภิญญา
สิ ทธิพนั ธ์
นายพรชัย
ผอมสวัสดิ์
นายยงยุทธ
แก้วบพิตร
นายเหรี ยญชัย
เหรี ยญขา
นางนุสรา
ไชยภักดี
นางสาวนิสารัตน์
ฉายลิ่ม
นางสาวณฐชยมน หีมยิ
นางสาวอมรรัตน์
ปานขาว
นางวรวลัญช์
ภัทรเรื องอนันต์
นางสาวดวงฤดี
ศิริพนั ธุ์
นางสาวกมลพรรณ ทองคา
นายณัฐวุฒิ
ณ แฉล้ม
นายเนติพฒั น์
ประทุมวัลย์
นางสาวจุฬานาถ
รัตนพงศ์
นางนฤมล
ไกรวิมล
นางกนกวรรณ
ศรี ประยูร
นายอนุวชั
แก้วสว่าง
นางพิมลศรี
โอทอง
นายณรงค์ศกั ดิ์
สุ ริยะโชติ
นางสาวจันทร์ เพ็ญ บุปผา
นางบังอร
เพ็ชรขาว

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนทวีรัตน์
โรงเรี ยนทวีรัตน์
โรงเรี ยนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนพะตงวิทยามูลนิธิ
โรงเรี ยนกิตติวทิ ย์บา้ นพรุ
โรงเรี ยนคุณธรรมวิทยา
โรงเรี ยนคุณธรรมวิทยา
โรงเรี ยนสหศาสตร์วทิ ยาคาร
โรงเรี ยนสหศาสตร์วทิ ยาคาร
โรงเรี ยนศรี สว่างวงศ์
โรงเรี ยนสุ วรรณวงศ์
โรงเรี ยนสุ วรรณวงศ์
โรงเรี ยนสุ วรรณวงศ์
โรงเรี ยนสุ วรรณวงศ์
โรงเรี ยนเสนพงศ์
โรงเรี ยนกฤษณาวิทยา
โรงเรี ยนชัยมงคลวิทย์
โรงเรี ยนศิริพงศ์วทิ ยา
โรงเรี ยนวชิรานุกูล
โรงเรี ยนศรี วทิ ยา
โรงเรี ยนสมพงศ์วทิ ยาจะทิ้งพระ
โรงเรี ยนกิติคุณ
โรงเรี ยนทิพย์รัตน์วทิ ยาคาร
โรงเรี ยนเจริ ญรัตน์ศึกษาวัฒนา
โรงเรี ยนกิตติวทิ ย์
โรงเรี ยนสมัยศึกษา
โรงเรี ยนบุญเลิศอนุสรณ์
โรงเรี ยนพรหมเจริ ญวิทยา
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ที่ รหัสสมาชิก
437
25252
438
15186
439
21952
440
25443
441
09441
442
16575
443
22965
444
10197
445
22711
446
28822
447
17165
448
17085
449
25998
450
25319
451
14679
452
28699
453
16911
454
16920
455
15132
456
15820
457
15361
458
15736
459
24019
460
22473
461
11288
462
22759
463
13649
464
08748
465
13931
466
25604

ชื่อ – สกุล
นางสาวชุติกาญจน์ เผือกน้อย
นางธัญพร
นวลนุ่น
นางสาวมัสนา
บากา
นางสาวสี ตีซูใบดะห์ สายวารี
นายชัยณรงค์
สุ ทธิสว่าง
นางมยุรี
สุ ทธิสว่าง
นายมังโสด
หมะเต๊ะ
นางประภัสสร
ทองดียงิ่
นางสุ ภา
ทองสุ กใส
นายร่ อเฉด
เจ๊ะสัน
นางสาวชัญญานุช ละออกอ
นายนิรัตน์
กาฬพันธุ์
นายบุญเนตร
ห้องตรง
นางจันทรา
พรหมจันทร์
นางเนาวรัตน์
พรหมสุ วรรณ
นายประนอม
ละอองแก้ว
นางสาวลดาวัลย์
จันทร์มณี
นางอุไร
สุ วรรณโณ
นางสาวศิริมนตร์
ยรรยงพิทยกุล
นางสาวจารี
หนูสิทธิ์
นายพัฒนา
อินทรทอง
นายกมล
ศรี สุวรรณ
นางพรเพ็ญ
พิตรพิบูลย์พนั ธุ์
นายสมศักดิ์
บุญรัตน์
นางดวงเดือน
บัวทอง
นางจินตนา
พรหมแก้ว
นางมธุริน
พุฒน้อย
นายสมปอง
มากรักษ์
ว่าที่ ร.ต.ประสาน กิติโกฬะ
นายสาธิต
กัณฑลักษณ์

สถานศึกษา/หน่วยงาน
โรงเรี ยนพัฒนศึกษา
โรงเรี ยนมัธยมจิตจัณ
โรงเรี ยนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
โรงเรี ยนสังคมอิสลามวิทยา
โรงเรี ยนสุ ทธิรักษ์
โรงเรี ยนสุ ทธิรักษ์
โรงเรี ยนสันติวทิ ย์
โรงเรี ยนสายชล
โรงเรี ยนรุ่ งภิญโญ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อานวยวิทย์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิ ชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการหาดใหญ่
สานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)
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ที่ รหัสสมาชิก
467
20012
468
28243
469
09409
470
18576
471
20587
472
23760
473
23104
474
26890
475
16419
476
22063
477
10715
478
19923
479
19892
480
16579
481
08294
482
19899
483
02846
484
27293
485
21256
486
25624
487
25815
488
28352
489
00812
490
13935
491
22230

ชื่อ – สกุล
ว่าที่ ร.อ.มโนทย์
ชูพรหม
นางสาวกวินปัทม์ สังข์ศิลป์ ชัย
นายเจริ ญ
ขุม้ ทอง
ว่าที่ ร.อ.สุ วทิ ย์
พรหมหมวก
นายกันณพงศ์
เดชนวล
นายอาพล
นิรันดร์พุฒ
นายนิพนธ์
ธนพัฒน์ศิริ
นายชวกร
จันทร์ทอง
นางศันสุ ณีพร
นิยมวาส
นางราตรี
อินทจันทร์
นายณรงค์
ชาติดา
นางวิระภา
ศรี สุวรรณ์
นางอรสุ ทธา
ฐิโตประการ
นางเยาวเรศ
หมัดโส๊ะ
นางสาวสุ ลกั ษณ์
สันติพฤทธิ์
นางโสพิน
วิรัชสนนท์
นายวุฒิชยั
เพ็ชรสุ วรรณ
นางสาวพจนา
เทพรัตน์
นางสุ ภาวดี
รัตฉวี
นายบรรหาญ
จิตหวัง
นางสาวศุภมาส
อยูอ่ ริ ยะ
นายสิ ทธิชยั
นวมโคกสู ง
นายนิพนธ์
พรหมเมศร์
นางศศิธร
ณรงค์ฤทธิ์
นายสุ รพล
รัตนไชย

หน่วยงาน
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี)
โรงเรี ยนเทศบาล 1 (เอ็งเสี ยงสามัคคี)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (โศภนพิยาคุณานุสรณ์)
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (โศภนพิยาคุณานุสรณ์)
โรงเรี ยนเทศบาล 4 (วัดคลองเรี ยน)
โรงเรี ยนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)
โรงเรี ยนเทศบาล 2 บ้านสะเดา
โรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุมชนหมู่บา้ นตัวอย่าง
โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
โรงเรี ยนเทศบาล 1 บ้านสะเดา
กองการศึกษา อบจ.สงขลา
กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิ งหนคร
กองการศึกษาเทศบาลตาบลพะตง
กองการศึกษาเทศบาลเมืองคลองแห
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
กองการศึกษา อบต.เกาะสะบ้า
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
ศึกษาธิการภาค 6
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
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รายชื่ อคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายมานพ
นายวินิจ
นายวินยั
นายพิพตั น์
นายสมเพียร
นายชาตรี
นายร่ มเพชร
นายพุฒิพงศ์
นายธรรมนูญ
นายสุ ภาพ
นายพิธน
นายสมพงษ์
ผศ.เรวัตร
นายนิคม
นายทนงพร

ทองแดง
ซุน้ สุ วรรณ
กาญจนันท์
เสนาพิทกั ษ์กุล
ดวงสุ วรรณ
หอมจันทร์
นิลล้วน
แก้วหวังสกูล
ไหวพริ บ
ทองน้อย
สิ ทธิพนั ธ์
ช่วยเนียม
เจยาคม
แก้วมณี
ช่อวิเชียร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รายชื่ อคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจาปี 2562 -2563
1.
2.
3.
4.
5.

ว่าที่ ร.ต.สุ นทร
ดร.ณิ ชาภัทร
นางอมรา
นายพิษณุ
นายธีรศักดิ์

ยืนยง
บุญรัตน์
แสงจันทร์
อุน่ อก
แก้วบุญ

ประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
รองประธานคณะผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
เลขานุการผูต้ รวจสอบกิจการ

รายชื่ อทีป่ รึกษา
ของคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 49
1. นายกาจัด
2. นายประสิ ทธิ์

ขวัญทอง
ทิพย์รักษ์

ประธานที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
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รายชื่ อเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จากัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายจาเริ ญ
นางวัชรี
นางปารัช
นางจุรีรัตน์
นายบุรินทร์รัศ
นางอรพรรณ
นายอนิรุทธ์
นายเดชพยัฆ
นายก่อเกียรติ
นางจริ ญญา
นางสาวธัญพัฒน์
นายธเนษฐ์ศกั ดิ์
นายพรศักดิ์
นางสาวสุ นิสา
นายภาณุพงศ์
นางดุษฎี
นางอรณัฐชา
นางสาวอิชยากรณ์
นางอัญมณี
นางสาวอัจฉรา
นางกัษมา
นางสาวพรรณปพร
นางสาวสภาวดี
นางสาวอรุ ณเนตร
นายเอกรัตน์
นางสาวรัชนีวรรณ
นางสาวธัชพร
นายฐิติพงศ์

แพละออง
สุ วรรณมณี
เซียห้วน
หนูสวัสดิ์
ชีวรุ่ งโรจน์
ประดิษฐ์
ธรรมชูโต
วุฒิโสภณ
แสงวิลยั
ปาณะศรี
สมสุ ข
เพชรรัตน์
ภัตศรี
คงตุก
บุญเพ็ชรทอง
ตั้นซ้าย
เพชรรัตน์
กาญจนะ
หลีเกียรติอนันต์
ปานงาม
เทพญา
นะมาเสถียร
สิ วะถาวร
จันทศรี
ธรรมสโร
สุ วรรณรัตน์
ศิริไพศาล
ด้วงประเสริ ฐ

ผูจ้ ดั การ
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ ายบัญชี
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายวิชาการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายสิ นเชื่อ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ 2 ฝ่ ายธุรการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายบัญชี
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายนิติการ
เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่ ายนิติการ
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