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กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2562 

วันเสาร์ที่  21  ธันวาคม  2562 
ณ ห้องประชุมกนกวรรณ  โรงแรมจันทรารีสอร์ทนครนายก 

อำเภอเมอืง  จังหวัดนครนายก 

 เวลา 
 06.00 น. – 09.00 น. - สมาชิกลงทะเบียน  โดยแสดงบัตรประจำตัว   
  แก่ กกต.ตรวจสอบรายชื่อ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  ดำเนินการสหกรณ์  และลงทะเบียนเข้าประชุมฯ 
  [บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (เกรียงไกรยศ)] 

 09.00 น. – 10.30 น.  - ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
   - เริ่มประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2562 
 10.30 น. – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 น. – 12.00 น.  - ประชุมใหญ่สามัญ  ประจำปี  2562 (ต่อ) 
   - ลุ้นรางวัลสมนาคุณ 
 12.00 น.  ปิดประชุม 

หมายเหตุ   **เวลาของแต่ละกิจกรรม  เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
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สารบัญ 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี              หน้า 
 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 1 
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี  2561 2 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องรายงานกิจการประจ าปี  2562 2 
ระเบียบวาระที่  4 เรื่องรายงานของผูต้รวจสอบกิจการ  8 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีและงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี  2562 13 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิ  ประจ าปี  2562 26 
ระเบียบวาระที่  7 เรื่องพิจารณางบประมาณรายรบั - จ่าย ประจ าปี  2563 27 
ระเบียบวาระที่  8  เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค า้ประกนั  ประจ าปี  2563 28 
ระเบียบวาระที่  9 เรื่องพิจารณาแกไ้ข/เพิ่มเติม ขอ้บงัคบัสหกรณ ์ 28 
ระเบียบวาระที่  10 เรื่องการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และก าหนดราคา   63 
ระเบียบวาระที่  11 เรื่องการคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2563 และก าหนดราคา                           63 
ระเบียบวาระที่  12 เรื่องการเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ 64 
ระเบียบวาระที่  13     เรื่องอ่ืน ๆ 65 
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(1) 

ระเบียบวาระที ่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1.ในปี 2563 จะลดงวดช าระเงินกู้สามัญจ านวน 20 งวด จากเดิม 220 งวด  (ไม่เกิน
เกษียณอายุราชการ) คงเหลือ 200 งวด (ไม่เกินเกษียณอายุราชการ) ตามหนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ ์ที่ กษ 
1115/4101 ลงวนัที่ 21 เมษายน 2558 ไดแ้จง้ค าแนะน าเก่ียวกบัการก าหนดงวดช าระหนีเ้งินกูข้องสหกรณอ์อม
ทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน เนื่องจากสภาพการณปั์จจุบนั พบว่า มีสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิต
ยูเนี่ยน หลายแห่งก าหนดจ านวนงวดการส่งช าระหนีเ้งินกูข้องสมาชิกเป็นระยะเวลานาน โดยมิไดค้ านึงถึง
สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการปลอ่ยเงินกู ้ส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อสมาชิกสหกรณ ์และระบบสหกรณใ์นภาพรวม ซึ่งกรมสง่เสริมสหกรณพ์ิจารณาแลว้ เพื่อมิใหเ้กิดผลกระทบ
ตามผลการศกึษาดงักลา่ว  จึงขอใหแ้จง้สหกรณจ์งัหวดั แนะน าใหส้หกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูนี่ยน
พิจารณาก าหนดงวดช าระเงินกู ้ดงันี ้
   1. เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน ไม่เกิน 12 งวด 
   2. เงินกู้ส ามัญ  ไม่ เกิ น  120  งวด  และให้สหกรณ์ มีมาตรการผ่ อนคลาย                                 
โดยใชแ้หลง่ที่มาของทนุด าเนินงานเป็นเกณฑ ์ก าหนดเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้
   กลุ่มที่  1 ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งทุนภายนอกสหกรณ์ มากกว่า 50%                         
ใหป้ฏิบตัิตามค าแนะน าอย่างเครง่ครดั เท่ากบั 120 งวด 
   กลุ่มที่ 2 ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 60% - 85%                           
สามารถพิจารณาขยายงวดช าระหนีเ้พิ่มจากค าแนะน าที่ก าหนดไดอ้ีกไม่เกิน 10% เท่ากบั 132 งวด 
   กลุ่มที่ 3 ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า  85% 
สามารถพิจารณาขยายงวดช าระหนีเ้พิ่มจากค าแนะน าทีก่ าหนดได้อีกไม่เกิน 20% เท่ากับ 144 งวด 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………… 
 1.2.ผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ ์ปี 2562 
 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
ประกาศ  ณ วนัที่ 22 ตลุาคม พ.ศ.2562  
คือ ระดับ A (ผ่านเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ) 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระที ่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

มติทีป่ระชุม ……………………………………………………………… 
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(2) 

ระเบียบวาระที ่ 3 เร่ืองรายงานกิจการประจ าปี  2562 
  ในรอบปีที่ผ่านมา (1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 31 ตุลาคม  2562)  คณะกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่  25 ได้ด าเนินการตามข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจ            
ของสมาชิกใหด้ีขึน้และมีความมั่นคง โดยวิธีร่วมกันด าเนินกิจกรรมของสหกรณเ์พื่อประโยชนข์องมวลสมาชิก
สหกรณ ์จึงปรากฏผลงานดงัรายงานที่แสดงตวัเลขรายการเปรียบเทียบทา้ยนี ้
 

รายการ ปี  2562 ปี  2561 +เพิ่ม / -ลด 
1.จ านวนสมาชิก 
2.ทนุเรือนหุน้ 
3.ทนุส ารอง 
4.ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั 
5.เงินรบัฝาก 
6.เงินใหกู้ร้ะหว่างปี 
7.ลกูหนีเ้งินกู ้
8.สินทรพัยร์วม 
9.รายได ้
10.ค่าใชจ้่าย 
11.ก าไรสทุธิ 
12.คณะกรรมการด าเนินการ 
13.เจา้หนา้ที่สหกรณ ์

692 
313,094,300.00 
27,557,056.74 
2,344,817.50 

163,582,769.39 
194,074,247.00 
496,489,292.00 
533,206,964.19 
33,436,118.46 
7,734,733.23 
25,701,385.23 

15 
4 

670 
291,004,770.00 
24,613,590.00 
1,804,983.50 

123,748,044.33 
193,144,568.00 
484,026,932.65 
492,607,740.66 
32,097,629.54 
8,109,494.19 
23,988,135.35 
15 
4 

+22 
+22,089,530.00 
+2,943,466.74 
+539,834.00 

+39,834,725.06 
+929,679.00 

+12,462,359.35 
+40,599,223.53 
+1,338,488.92 

-374,760.96 
+1,713,249.88 
- 
- 

  
สมาชิก ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณม์ีสมาชิกสมคัรใหม่ 32 คน และมีสมาชิกสิน้สภาพ 10 คน ยอดเพิ่มขึน้จาก 
ปีก่อน จ านวน  22  คน  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม  2562 มีจ านวนสมาชิกทัง้สิน้  692 คน 
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( 3 ) 
รายได้  รายจ่าย  ก าไรสุทธิ  ปี 2562 
        บาท        % 
1.  รายได้ของสหกรณ ์ 33,436,118.46 100.00 
 - ดอกเบีย้เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 33,373,475.38   99.81 
 - รายไดอ้ื่น          62,643.08       0.19 
(ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของสมาชิก ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร เงินปันผล จากชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ดอกเบีย้รบัตามค าพิพากษา และรายไดเ้บ็ดเตล็ด)    
 2.  รายจ่ายของสหกรณ ์  7,734,733.23  23.13     
 - ดอกเบีย้จ่ายเงินรบัฝากของสมาชิก                          4,223,354.78  12.63       
 - ดอกเบีย้จ่ายเงินกู ้   696,439.82   2.08                                 
(ธนาคารกรุงไทย ,สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลต ารวจ ,สหกรณก์ารเกษตรปากพลี) 
 - ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 2,814,938.63   8.42   
3.  ก าไรสุทธิของสหกรณ ์  25,701,385.23 76.87     
 เพิ่มขึน้จากปี  2561     1,713,249.88                     7.14 

ทุนเรือนหุ้น  ณ  วนัที่  31  ตลุาคม 2562 มีจ านวนทัง้สิน้ 31,309,430 หุน้  หรือมลูค่า 313,094,300.00 บาท  เพิ่มขึน้
จากปีก่อน  22,089,530 บาท  สมาชิกเห็นความส าคัญ ในรูปแบบการออมทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว  สหกรณ์ฯ                   
จึงมีทุนเรือนหุน้เพิ่มขึน้ตามล าดับ  ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความมั่นคงของสหกรณ์และมวลสมาชิก  ดังตารางที่แสดง
จ านวนทนุเรือนหุน้เปรียบเทียบระหว่างปีและเฉลี่ยต่อสมาชิก 
 

ปี ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึน้ จ านวนสมาชิก เฉลี่ยต่อสมาชิก 

2558 
2559 
2560 
2561 
2562 

       228,291,560.00 
253,976,760.00 
268,058,850.00 
291,004,770.00 
313,094,300.00 

23,294,740.00 
25,685,200.00 
14,082,090.00 
22,945,920.00 
22,089,530.00 

             643 
641 
645 
670 
692 

355,041.31 
396,219.59 
415,595.12 
434,335.48 
452,448.41 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 4 ) 

การบริการรับฝากเงนิ 

ประเภทเงนิฝาก 
ปี 2562 ปี 2561 

บัญช ี จ านวนเงนิ บัญช ี จ านวนเงนิ 
1.ออมทรพัย ์
2.ออมทรพัยพ์ิเศษ 
3.ออมทรพัยต์่อเนื่อง 

62 
252 
24 

2,839,933.11 
159,726,092.61 
1,016,743.67 

60 
229 
29 

270,290.99 
122,565,303.12 

912,450.22 
รวม 338 163,582,769.39 318 123,748,044.33 

การบริการให้สมาชิกกู้ยืม 
 สหกรณ ์ ใหบ้รกิารแก่สมาชิกดา้นเงินกูย้ืม  2  ประเภท  ไดแ้ก ่
 1. เงินกู้ยืมเพื่อเหตุฉุกเฉิน  สมาชิกมีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งรวมกันหรือ
บ านาญแลว้แต่กรณี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สดุแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า การช าระหนีค้ืนไม่เกิน 12  งวด สมาชิก
ที่ช  าระหนี ้เงินกู้ฉุกเฉินครั้งก่อนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 งวด เมื่อยื่นกู้ครั้งใหม่ และได้รับการอนุมัติให้ได้รับเงินกู้                   
เพื่อเหตฉุกุเฉินแลว้ ใหน้  าไปหกักลบลบหนีเ้งินกูส้ญัญาเดิมได ้โดยไม่ตอ้งช าระหนีค้รัง้ก่อน (ตอ้งแนบส าเนาสลิปเงินเดือน
และส าเนาหนา้สมดุธนาคารกรุงไทยทุกครัง้ที่มีการกู ้และเมื่อหกัค่าใชจ้่ายรวมทัง้สหกรณแ์ลว้ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่
นอ้ยกว่า 1,000 บาท) 
 2. เงนิกู้สามัญ  จ าแนกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
 2.1 เงนิกู้สามัญท่ัวไป แยกเป็น 

 2.1.1  สมาชิกข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า   
 2.1.1.1 มีสิทธิกู้สามัญทั่วไป โดยค านวณจากเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งรวมกัน รอ้ยละ 40 คูณ  

จ านวน 220 งวด แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนเดือนเมื่อเกษียณอายรุาชการ(60ปี) สดุแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า 
 2.1.1.2  มีสิทธิกูส้ามญัทั่วไป ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ของตนก็ได ้
 2.1.2  สมาชิกผู้รับบ านาญ 
  2.1.2.1  มีสิทธิ์กูส้ามญัทั่วไป โดยค านวณจากเงินบ านาญรอ้ยละ 40 คณู จ านวน 220 งวด แต่ตอ้งไม่เกิน
จ านวนเดือนเมื่ออาย ุ75 ปี สดุแลว้แต่จ านวนใดจะนอ้ยกว่า 
  2.1.2.2  มีสิทธิกูส้ามญัทั่วไป ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ของตนก็ได ้
  2.1.2.3  กรณีอายเุกินกว่า 75 ปี ใหมี้สิทธิ์กูไ้ด ้ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ของตน 
 ส าหรบัเงินกูส้ามัญทั่วไป เงินไดร้ายเดือนเมื่อหักส่งช าระหนีส้หกรณ ์รวมทัง้หกัรายจ่ายรายการอื่น ๆ แลว้
ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 3,000 บาท 
 2.2 เงนิกู้สามัญสวัสดิการ จ าแนกเป็น 8 ประเภท ดังนี ้
 2.2.1  เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ ของตนเองและครอบครวั กูไ้ดต้ามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามญัสวสัดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือนไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.2  เพื่อซือ้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณต์่อพ่วง กูไ้ดต้ามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ใหผู้กู้ส้ง่คืน
เงินกูส้ามญัสวสัดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
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 2.2.3  เพื่อซือ้รถจักรยานและจักรยานยนต ์กูไ้ดต้ามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใหผู้กู้ส้่งคืนเงินกู้
สามญัสวสัดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 24 งวด 
 2.2.4  เพื่อการศกึษาของตนเองและบตุร กูไ้ดต้ามที่จ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 50,000 บาท ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินกูส้ามญั
สวสัดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.5  เพื่อช าระบัตรเครดิตของตนเอง กูไ้ดต้ามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ใหผู้กู้ส้่งคืนเงินกูส้ามัญ
สวสัดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.6  เพื่อจดังานอุปสมบทหรืองานแต่งงาน ตนเองและบุตร, จดังานศพของบิดา-มารดาหรือคู่สมรสหรือ
บุตร กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บาท ใหผู้้กู้ส่งคืนเงินสามัญสวัสดิการพรอ้มดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน                    
ไม่เกิน 12 งวด  
 2.2.7  เพื่อซือ้อาวธุปืน กูไ้ดต้ามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใหผู้กู้ส้่งคืนเงินสามัญสวัสดิการพรอ้ม
ดว้ยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 2.2.8  เพื่อซือ้ทองค า กูไ้ดต้ามจ่ายจรงิแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ใหผู้กู้ส้ง่คืนเงินสามญัสวสัดิการพรอ้มดว้ย
ดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทกุเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 สมาชิกผูกู้เ้งินสามญัสวสัดิการคนหนึ่งสามารถใชส้ิทธิ์ขอกูไ้ดทุ้กประเภทรวมกันวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
และเงินได้รายเดือน เมื่อหักส่งช าระหนีส้หกรณ์ รวมทั้งหักรายจ่ายรายการอื่น ๆ แลว้ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า            
3,000 บาท  

 
  อัตราดอกเบีย้เงนิกู้และเงนิรับฝากของสหกรณใ์นรอบปี 

 
 
 
 
 

ประเภทเงนิกู้ 
ปี  2562 ปี  2561 

จ านวนสัญญา จ านวนเงนิ จ านวนสัญญา จ านวนเงนิ 
1.เพื่อเหตฉุกุเฉิน 
2.สามญั 
   - สามญัทั่วไป 
   - สามญัสวสัดิการ 

599 
 

105 
  20 

36,387,400.00 
 

156,479,297.00 
1,207,550.00 

585 
 

104 
15 

32,017,180.00 
 

160,379,388.00 
748,000.00 

รวม 724 194,074,247.00 704 193,144,568.00 

ประเภท ต้ังแต่ 1 ม.ค. 57  ถงึปัจจุบัน  ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงนิให้กู้แก่สมาชิก 
1.เงินกูเ้พื่อเหตฉุกุเฉิน 
2.เงินกูส้ามญั 

 
6.75 
6.75 
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ประเภท 
ต้ังแต่ 1 ส.ค. 52 

ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ต้ังแต่ 1 เม.ย. 54 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ต้ังแต่ 1 ม.ค. 57 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงนิรับฝาก 
1.เงินรบัฝากออมทรพัย ์
2.เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ 
3.เงินรบัฝากออมทรพัยต์่อเนื่อง 

 
2.00 

- 
- 

 
- 
- 

3.25 

 
- 

3.00 
- 

 
การใช้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก 

กิจกรรม จ านวนเงนิ 
1.จ่ายเพื่อการมีบตุรของสมาชิก จ านวน 4 ราย ๆ ละ 500.-บาท 2,000.00 
2.จ่ายเพื่อการสมรสของสมาชกิ จ านวน 4 ราย ๆ ละ 400.-บาท 1,600.00 
3.จ่ายเพื่อสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพบิดา มารดาของสมาชิก จ านวน 15 ราย ๆ ละ 1,000.-บาท 15,000.00 
4.จ่ายเพื่อสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพของสมาชิกเสียชีวิต จ านวน 2 ราย ตามหลกัเกณฑด์งันี ้
        - เป็นสมาชิกเกินกว่า 9 ปี ขึน้ไป ไดร้บัเงิน 10,000.-บาท จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 20,000.-บาท 

20,000.00 

5.จ่ายเพื่อสงเคราะหเ์ก่ียวกบัการศพคู่สมรสของสมาชิกเสียชวิีต จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000.-บาท               
  (กึ่งหนึ่งของอายสุมาชิก) 

1,000.00 

6.จ่ายค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพสมาชิก บิดา มารดาและ คู่สมรสของสมาชิก จ านวน 20 พวง ๆ ละ 500 บาท   10,000.00 
7.จ่ายสวสัดิการเนื่องในโอกาสครบรอบวนัเกิดของสมาชิก  680  ราย ๆ ละ 300.-บาท   204,000.00 
8.จ่ายสวสัดิการแก่สมาชิกที่เกษียณอายรุาชการ ลาออกจากราชการ  จ านวน 17 ราย  ตามหลกัเกณฑด์งันี ้   
    - เป็นสมาชิกตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป – 15 ปี ไดร้บัเงิน 10,000.-บาท จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 10,000.-บาท 
    - เป็นสมาชิกตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป – 20 ปี ไดร้บัเงิน 20,000.-บาท จ านวน 9 ราย เป็นเงิน 180,000.-บาท  
    - เป็นสมาชิกตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป – 25 ปี ไดร้บัเงิน 30,000.-บาท จ านวน 7 ราย เป็นเงิน 210,000.-บาท 

400,000.00 

รวมเป็นเงนิ 653,600.00 

การใช้ทุนสาธารณประโยชน ์
กิจกรรม จ านวนเงนิ 

1.รว่มอนโุมทนาบญุกฐินพระราชทานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ (กรมสง่เสรมิสหกรณ ์,        
กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์, ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย,สนันบิาตสหกรณ)์ 

4,000.00 

รวมเป็นเงนิ 4,000.00 

มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 7 ) 

การใช้ทุนศึกษาอบรม 
กิจกรรม จ านวนเงนิ 

1.รว่มประชมุใหญ่สามญัประจ าปี กบัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1,500.00 
2.กรรมการและเจา้หนา้ที่รว่มอบรมกบัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยภ์าคตะวนัออก  57,790.00 
3.โครงการประชมุวิชาการสหกรณค์รึง่ปีสหกรณ ์ 83,276.00 

รวมเป็นเงนิ 142,566.00 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที ่ 4 เร่ืองรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ต าม ที่ ป ร ะ ชุ ม ให ญ่ ส ามั ญ ป ระ จ า ปี  2561 เมื่ อ วัน ที่  2 2  ธั น ว าค ม  2 5 6 1  มี ม ติ เลื อ ก                                     
นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์   เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2562 
รายละเอียด ดงันี ้ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 
............................................................ 

 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด  
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่  31 ตุลาคม 2562 นั้น 
ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำ  
ทุกเดือนแล้ว และในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

ที่กำหนดไว้ 
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
 3.1 สมาชิกของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ มี สมาชิ ก เมื่ อต้ นปี  670 คน  เข้ าระหว่ างปี  32 คน  ออกระหว่ างปี  10 คน  

คงเหลือ ณ วันสิ้นปี 692 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 535,092,125.02 บาท มีรายได้ทั้งสิ้น 33,436,118.46 
บาท ค่าใช้จ่าย 7,734,733.23 บาท มีกำไรสุทธิ 25,701,385.23 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 1,713,249.88 บาท หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.14 
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3.2 ด้านบริการทั่วไป 
  3.2.1 สหกรณ์ ได้กำหนดแผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการชุดต่ าง ๆ 

รับผิดชอบแต่ละคณะไว้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก 
ส่วนใหญ่เป็นหลัก 

  3.2.2 สหกรณ์กำหนดตำแหน่งงานต่าง ๆ ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ 

  3.2.3 การจัดทำแผน การจัดทำงบประมาณที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนและวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้นั้น 

  3.2.4 การปฏิบั ติ งานมีการควบคุม เป็ นขั้ นตอนมีการตรวจสอบให้ เกิดความรัดกุม  
และฝ่ายจัดการได้นำข้อมูลทางการเงิน การบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือใช้ในการบริหารและ
ประกอบการตัดสินใจ 

 3.3 ด้านการบัญชี 
  สหกรณ์จัดทำบัญชีด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน  

ต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน  บัญชีย่อย 
และทะเบียนต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 3.4 ด้านการเงิน 
  ณ วันสิ ้นปี  31  ตุล าคม  256 2  ไม่มี เ งิน สดคง เหลือ ในมือ  ถูกต้อ งตรงตามบัญ ชี  

และเงินฝากธนาคารตามบัญชี คงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2562 สรุปมียอดเงินคงเหลือ ดังนี้ 
  เงินฝากธนาคาร 5 บัญชี 25,186,145.36 บาท 
  การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ  ในระหว่างปี เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ - จ่ายและเก็บรักษาเงินและตาม

งบ ป ระมาณ รายจ่ ายที่ ป ระชุ ม ให ญ่ ก ำห น ด ไว้  ร าย จ่ ายต่ า ง  ๆ  ได้ จ่ าย ไป เพ่ื อ กิ จ ก ารขอ งสห กรณ์   
ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 

 3.5 ด้านสินเชื่อ 
  3.5.1 สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 2 ประเภท คือ 

(1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน 599 สัญญา จำนวนเงิน 36,387,400.00 
(2) เงินกู้สามัญ  จำนวน 125 สัญญา จำนวนเงิน  157,686,847.00 
  รวมทั้งสิ้น  724 สัญญา จำนวนเงิน  194,074,247.00 

 ปีก่อนให้กู้ 193,144,568.00 บาท ปีนี้ให้กู้เพ่ิมข้ึน 929,679.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.48 
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ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ แยกเป็นหนี้ 
ระยะสั้น 1 ปี 

หนี้ระยะยาว 
เกิน 1 ปี 

(1) เงินให้กู้ฉุกเฉิน 
(2) เงินให้กู้สามัญ 

11,241,501.92 
485,247,790.08 

บาท 
บาท 

11,241,501.92 
33,486,646.73 

- 
451,761,143.35 

รวม 496,489,292.00 บาท 44,728,148.65 451,761,143.35 
 

 ปีก่อนเงินให้กู้คงเหลือ 484,026,932.65 บาท ปีนี้เงินให้กู้คงเหลือเพ่ิมขึ้น 12,462,359.35 บาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 2.57 

 สหกรณ์มีลูกหนี ้ อื ่น  ๆ  เป็นลูกหนี ้ต ามคำพิพากษา 1  ราย  1 ,885 ,160 .83  บาท   
และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 1,855,160.83 บาท 

 อัตราดอกเบี้ยให้กู้สามัญและให้กู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.75 ต่อปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 
 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 33,373,475.38 บาท ประมาณ

การที่ตั้งไว้ 33,919,781.92 บาท น้อยกว่าประมาณการ 546,306.54 บาท หรือน้อยกว่าร้อยละ 1.61 
3.6 ด้านการลงทุน 

3.6.1 ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเงิน 1,268,000.00 บาท 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำกัด  เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท 
  ได้ผลตอบแทนลงทุนถือหุ้นชุมนุมฯ ประเทศไทยฯ  เป็นเงิน  13,875.55  บาท 
3.6.2 ลงทุนในครุภัณฑ์-อุปกรณ์  
  สหกรณ์ได้จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงานเพ่ิม เป็นกล้องวงจรปิด 22,000.00 บาท คอมฯ 
พ ร้ อ ม ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์  3  ชุ ด  1 2 6 ,9 00  บ าท  รวม  1 48 ,9 0 0  บ าท  มี ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ล ะ อุ ป ก รณ์ เดิ ม ย ก ม า  
94,882.54 บาท รวมเป็น 243,782.54 บาท และเมื่อหักค่าเสื่อมราคาการใช้งาน 29,587.04 บาทแล้ว  
เหลือมูลค่า 214,195.50 บาท 

 3.7 ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 3 ประเภท คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์ 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ต่อเนื่อง 

รวมเงินรับฝาก 

จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 
จำนวนเงิน 

69,999,743.64 
2,889,073.58 

895,003.09 
73,783,820.31 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี 
 

 ปีก่อนรับฝากระหว่างปี 46,239,274.87 บาท ปีนี้ฝากเพ่ิมขึ้น 27,544,545.44 บาท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 59.57 
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 ณ วันสิ้นปี 31 ตุลาคม 2562 มีเงินรับฝากคงเหลือ คือ 

(1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวนเงิน 159,726,092.61 บาท 
(2) เงินรับฝากออมทรัพย์   จำนวนเงิน  2,839,933.11 บาท 
(3) เงินรับฝากออมทรัพย์ต่อเนื่อง จำนวนเงิน   1,016,743.67  บาท 

  รวมเงินรับฝากคงเหลือ จำนวนเงิน 163,582,769.39 บาท 
  
 ปีก่อนเงินรับฝากคงเหลือ 123,748,044.33 บาท ปีนี้เพ่ิมข้ึน 39,834,725.06 บาท เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 32.19 
 3.8 ด้านเจ้าหนี้ 
  สหกรณ์มีเจ้าหนี้คงเหลือสิ้นปี 31 ตุลาคม 2562 จำนวน 1 ราย ประกอบด้วย 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน)  จำนวนเงิน  100,000.00 บาท 
       รวม จำนวนเงิน  100,000.00 บาท 

ปีก่อนมี เจ้าหนี้คงเหลือ 26,740,000.00 บาท ปีนี้ เจ้าหนี้ลดลง 26,640,000.00 บาท หรือลดลง 
ร้อยละ 99.63 

 3.9 ด้านทุน 
  3.9.1 ทุนเรือนหุ้น 
   - ทุนเรือนหุ้นวันต้นปีมีจำนวน 291,004,770.00 บาท เพ่ิมขึ้นระหว่างปี  จำนวน 

26,051,490.00 บาท ลดลงระหว่างปี 3,961,960.00 บาท คงเหลือวันสิ้นปีจำนวน 313,094,300.00 บาท 
  3.9.2 ทุนสำรองและทุนสะสมต่าง ๆ 
   - ทุนสำรองยกมาปี ก่อน  24 ,613 ,590 .00  บาท รับการจัดสรรกำไรปี ก่อน 

2,943,466.74 บาท คงเหลือวันสิ้นปี 27,557,056.74 บาท 
   - ทุนสะสมต่าง ๆ ประกอบด้วย 

ชื่อบัญชี ยอดยกมา เพิ่ม ลด คงเหลือ 
ทุนสาธารณประโยชน์ 121,818.50 90,000.00 4,000.00 207,818.50 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 558,500.00 200,000.00 0.00 758,500.00 
ทุนศึกษาอบรม 115,205.00 200,000.00 142,566.00 172,639.00 
ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก 239,460.00 750,000.00 653,600.00 335,860.00 
ทุนสะสมเพ่ือจัดตั้งสำนักงาน 770,000.00 100,000.00 0.00 870,000.00 

รวมทั้งสิ้น 1,804,983.50 1,340,000.00 800,166.00 2,344,817.50 

   การใช้ ไปของเงินทุ น  ผู้ บริหารคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบั ติ ไปตามมติ  ระเบี ยบ 
และข้อบังคับของสหกรณ ์
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4. เรื่องอ่ืน ๆ 

การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่ านมามุ่ งเน้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการให้กู้ยืมเงิน 
เป็นสำคัญ เพ่ือให้เอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์  มีความเหมาะสมกับการให้กู้เงิน และเอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชีกับ
เอกสารต่าง ๆ ที่เป็นสาระสำคัญ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา อนึ่ง ข้าพเจ้าและผู้ช่วยงานตรวจสอบขอขอบคุณต่อท่านสมาชิกกับ

คณะกรรมการ ที่ได้ให้เกียรติคัดเลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกท่าน ที่
ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดี 
 

 
 
 
     (นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
 
 
339/4 ซอยอิสรภาพ 23 
ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 
โทร. 084-7131726, 086-8875070  
15 พฤศจิกายน 2562 
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ระเบียบวาระที ่ 5 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีและงบก าไรขาดทุน  ประจ าปี  2562 

 ต ามที่ ป ร ะชุ ม ให ญ่ ส ามัญ  ป ระจ า ปี  2 5 6 1  เมื่ อ วั น ที่  2 2  ธั น ว าค ม  2 5 6 1  มี ม ติ เลื อ ก                                   
หา้งหุน้ส่วนจ ากัด ธนสารการบัญชี โดย นางจารุณี  ศุภกาญจน ์เป็นผูส้อบบัญชี เพื่อใหต้รวจสอบการด าเนินงานของ
สหกรณฯ์ ประจ าปี 2562 รายละเอียด ดงันี ้
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 
 
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน   ณ วันที ่  31 ตลุาคม 2562    งบกำไรขาดทนุและงบกระแสเงนิสด สำหรับปสีิ้นสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชทีี่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างตน้นี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด ณ วันที ่
31 ตุลาคม 2562  ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกนัโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้า
เชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ต้องสื่อสารในรายงานของ
ข้าพเจ้า 
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่า
จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจรติหรือข้อผิดพลาด 

 
ในการจัดทำงบการเงินคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ

ดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำเนินงาน
หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ (ถ้ามี) ในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อกำหนดเป็น “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” ซึ่งถ้ามี ข้าพเจ้าจะอธิบายเร่ืองเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าว สามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
สื่อสารดังกล่าว 
     ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และ

ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่

พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่ เกิดจาก

ข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

สหกรณ์ 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ

บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุด

การดำเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร 

     ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

        ลายมือชื่อ        
                       (นางจารุณี  ศุภกาญจน์) 

                                                                               ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  4424 
     
 
66/1 ซอยประชาราษฎร์ 10 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
วันที่  27 พฤศจิกายน  2562 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

 ( 17 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 19 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 21 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 22 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 23 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 24 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 25 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2562 

               คณะกรรมการด าเนินการ  ชดุที่  25  เสนอการจดัสรรก าไรสทุธิ  ประจ าปี  2562 ดงันี ้

รายการ 
ปี  2562 ปี  2561 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ก าไรสุทธิ 
1.ทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  10 ของก าไรสทุธิ 
2.ค่าบ ารุงสนันบิาตสหกรณ ์
3.ปันผล  ตามหุน้ที่ช  าระแลว้ รอ้ยละ 6.00 ต่อปี 
4.เฉลี่ยคืน แก่สมาชิกกูเ้งิน รอ้ยละ 6.00  ของ              
   ดอกเบีย้เงินกู ้
5.โบนสักรรมการและพนกังาน ไม่เกินรอ้ยละ 10 
6.ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 
7.ทนุเพื่อการศกึษาอบรม 
8.ทนุสาธารณประโยชน ์
9.ทนุสวสัดิการแก่สมาชิก 
10.ทนุเพื่อจดัตัง้ส  านกังาน 

25,701,385.23 
3,245,520.33 

30,000.00 
17,940,798.84 

 
1,995,066.06 
1,190,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
50,000.00 

750,000.00 
100,000.00 

100.00 
12.65 
0.12 
69.80 

 
7.76 
4.63 
0.78 
0.78 
0.19 
2.92 
0.39 

23,988,135.35 
2,943,466.74 

30,000.00 
16,641,725.98 

 
1,922,942.63 
1,110,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
90,000.00 

750,000.00 
100,000.00 

100.00 
12.26 
0.13 
69.37 

 
8.02 
4.63 
0.83 
0.83 
0.38 
3.13 
0.42 

มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที ่ 7   เร่ืองพิจารณางบประมาณรายรับ - รายจ่าย  ประจ าปี  2563 

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ต้ังไว้ปี 2562 ผลด าเนินการปี 2562 ขอต้ังปี 2563 

รายได้ รายการ บาท บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1 ดอกเบีย้รบั 33,919,781.92 33,373,475.38 99.81 32,966,506.29 99.18 
2 รายไดอ้ื่น 25,000.00 62,643.08 0.19 274,000.00 0.82 

 รวมรายได้ (A) 33,944,781.92 33,436,118.46 100.00 33,240,506.29 100.00 

รายจ่าย รายการ บาท บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1 ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม 1,291,268.90 696,439.82 2.08 6,000.00 0.02 
2 ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชี 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.01 
3 ดอกเบีย้จ่ายเงินฝาก 4,271,085.52 4,223,354.78 12.63 5,129,888.04 15.43 
4 เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 809,760.00 808,680.00 2.42 859,320.00 2.59 
5 ค่าตอบแทน 146,000.00 171,000.00 0.51 203,000.00 0.61 
6 ค่าเบีย้ประชมุ 434,400.00 292,800.00 0.88 324,000.00 0.97 
7 ค่าล่วงเวลา 44,800.00 44,800.00 0.13 44,800.00 0.13 
8 ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะเดินทาง 89,300.00 33,659.20 0.10 56,400.00 0.17 
9 ค่ารบัรอง 45,000.00 46,445.50 0.14 46,500.00 0.14 
10 ค่าบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 119,038.00 118,228.00 0.35 117,180.00 0.35 
11 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 55,000.00 41,883.46 0.12 60,000.00 0.18 
12 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 72,000.00 45,940.00 0.14 72,000.00 0.22 
13 ค่าใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 937,700.00 881,756.00 2.64 910,690.00 2.74 
14 ค่าซ่อมแซมสินทรพัย ์ 30,000.00 29,372.00 0.09 30,000.00 0.09 
15 ค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ ์- เครื่องใชส้  านกังาน 66,000.00 29,587.04 0.09 60,100.00 0.18 
16 เงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม 41,000.00 33,230.00 0.10 34,608.00 0.10 
17 ค่าน า้มนัเชือ้เพลิง 66,000.00 66,000.00 0.20 66,000.00 0.20 
18 ค่าใชจ้่ายทั่วไป 120,000.00 100,694.00 0.30 120,000.00 0.36 
19 ค่าสาธารณปูโภค 72,000.00 63,628.43 0.19 72,000.00 0.22 
20 เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,700.00 735.00 0.00 1,720.00 0.01 
21 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดี 100,000.00 6,500.00 0.02 50,000.00 0.15 
22 หนีส้งสยัจะสญู – ลกูหนีต้ามค าพิพากษา 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 3.01 
23 ครุภณัฑ ์– เครื่องใชส้  านกังาน 180,000.00 148,900.00 0.00 15,000.00 0.04 
 รวมค่าใช้จ่าย (B) 9,995,052.42 7,734,733.23 23.13 9,282,206.04 27.92 

ก าไรสุทธิ (A-B) 23,959,729.50 25,701,385.23 76.87 23,958,300.25 72.08 
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( 28 ) 
เสนอทีป่ระชุม ส าหรบัรายจ่ายที่ 4 – 23  เป็นรายจ่ายเพื่อเป็นค่าบรหิารจดัการทั่วไป  ขออนุมตัิใหถ้ัวเฉล่ียจ่ายไดทุ้กรายการ 
และรายจ่ายที่ 1 – 3  ขอความเห็นชอบใหเ้ป็นไปตามสภาพการณ์ของตน้ทุนทางการเงินซึ่งขึน้อยู่กับปัจจัยทางการตลาดทาง
การเงินเป็นส าคญั  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ  1) 

มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระที ่ 8 เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกัน  ประจ าปี  2563 
 คณะกรรมการด าเนินการ เสนอพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกันประจ าปี 2563 จากเดิมที่ตั้งไว ้         
เม่ือปี 2562 จ านวน . 290 ลา้นบาท ปี 2563 ยงัคงจ านวนเงินเดิมที่ 290 ลา้นบาท 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                       
ระเบียบวาระที ่ 9 เร่ืองพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณฯ์  

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 25 เสนอยกเลิก ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด       
พ.ศ.2562 เสียทัง้หมด และเสนอพิจารณารา่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุนครนายก จ ากัด  ฉบบัใหม่  เพื่อให้
มีความสอดคลอ้งกับระเบียบ ขอ้บงัคับและค าสั่ง ใหถู้กตอ้ง  ครบถว้นเป็นปัจจุบันและใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชใ้นวันที่ 19 
พฤษภาคม 2562   จึงเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาในการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับ โดยยกสาระส าคัญที่มีการ
เพิ่มเติมเป็นบางขอ้ ดงันี ้

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

ข้อบงัคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 

พ.ศ.2562 
หมวดท่ี 1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครนายก จ ากดั 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ที่ตั้งส านักงาน ส านั ก ง าน ส าธ ารณ สุ ข จั ง ห วัด
น ค ร น าย ก  ถ น น สุ ว ร รณ ศ ร  ต าบ ล  ท่ า ช้ า ง             
อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  
ท้องที่ด าเนินงาน จงัหวดันครนายก 
     ส ห ก ร ณ์ อ าจ ย้า ย ท่ี ตั้ ง ส านั ก ง าน ได้ ต าม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ และให้ด าเนินการแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไป 

 

ข้อบงัคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 

พ.ศ.2563 
หมวดที ่1 

ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 
ช่ือ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขนครนายก จ ากดั 
ประเภท สหกรณ์ออมทรัพย ์
ที่ ตั้ ง ส านั ก ง าน   เลข ท่ี  1 7 6 /1  ถน น สุ วรรณ ศร             
ต าบล ท่าชา้ง อ าเภอเมืองนครนายก จงัหวดันครนายก  
 รหสัไปรษณีย ์26000 
ท้องที่ด าเนินงาน จงัหวดันครนายก 
     ส ห ก ร ณ์ อ าจ ย้ า ย ท่ี ตั้ ง ส านั ก ง าน ไ ด้ ต าม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้
ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ และให้ปิดประกาศไว้ท่ี
ส านักงานของสกรณ์ เดิม  ส านักงานส่วนราชการ
สหกรณ์และท่ีว่าการอ าเภอแห่งทอ้งท่ี ท่ีสหกรณ์ตั้งอยู่
เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั และให้ด าเนินการแกไ้ข
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562
และให้เป็นไปตาม
ท่ีตั้งปัจจุบนั 
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( 29 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 1 (ต่อ) 
ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน  

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ ดงัน้ี 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 7.การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นราย
เดือนนั้ นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
สมาชิกในวนัจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ 
ทุกเดือน 
 
 
 
     เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตก
อยู่ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นราย
เดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้น ดว้ยเจตนาอนัไม่สุจริตของ
ตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้น
มิต้องช าระค่ าหุ้ น ราย เดือนชั่ วระยะ เวลาตาม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

หมวดท่ี 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จดัท าบัญชี
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปวนัส้ินปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี 
     เม่ือส้ินปีทางบัญชีทุกปีให้สหกรณ์จดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน รวมทั้งบญัชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 23. การเสนองบแสดงฐานะการเงินต่อท่ีประชุม
ใหญ่ ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบแสดงฐานะ
การเงิน ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
ต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในหน่ึงร้อย
ห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

หมวดที ่1 (ต่อ) 
ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน 

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะ ดงัน้ี 
 
 
 
 

หมวดท่ี 3 
ทุน 

ข้อ 7.การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้นรายเดือน
นั้นให้ส่งโดยวิธีหัก ณ ท่ีจ่าย จากเงินได้รายเดือนจาก
ต้น สั งกัดของสมาชิกในวันจ่ ายเงินได้รายเดือน
ประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน เวน้แต่กรณีท่ีสหกรณ์ไม่
สามารถหัก ณ ท่ีจ่าย จากเงินไดร้ายเดือนจากตน้สังกดั
ของสมาชิกได้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ
ของสหกรณ์ 
     เม่ือสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกนั้นตกอยู่
ในพฤติการณ์อนัท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือน
ได้ โดยมิใช่เกิดขึ้ น ด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน 
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิ
ต้ อ งช าระค่ า หุ้ น ร าย เดื อน ชั่ ว ร ะยะ เวล าต าม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

หมวดท่ี 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ 22. การบัญชีของสหกรณ์  ให้สหกรณ์จดัท าบัญชี
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปวนัส้ินปีทางบญัชีของ
สหกรณ์ให้ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี 
     เม่ือส้ินปีทางบญัชีทุกปีให้สหกรณ์จดัท างบการเงิน 
รวมทั้ งบัญชีก าไรขาดทุนตามแบบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 23. การเสนองบการเงิน ต่อท่ีประชุมใหญ่  ให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
ซ่ึงผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อ ท่ี
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมติัภายในหน่ึงร้อยห้าสิบ
วนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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( 30 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 4 (ต่อ) 
การด าเนินงาน 

     การเสนองบแสดงฐานะการเงิน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี แสด งผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
     ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบแสดงฐานะการเงินไปยงั
นายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีมี
การประชุมใหญ่ 
     อน่ึงให้ เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบแสดงฐานะการเงิน ไวท่ี้
ส านกังานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้

หมวดท่ี 5 
สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
     (1) ผูล้งช่ือขอจดทะเบียนสหกรณ์ และผูท่ี้มีช่ืออยู่
ในบญัชีรายช่ือ ผูซ่ึ้งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
      
     (2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 
 
 
ข้อ 32. คุณสมบตัิของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
     (3) ก.เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวดันครนายก หรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข.เป็นขา้ราชการบ านาญและผูรั้บบ าเหน็จราย
เดือนสังกดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันครนายก 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นท่ีมี
วตัถุประสงค ์ในการให้กูย้ืมเงิน 

หมวดท่ี 4 (ต่อ) 
การด าเนินงาน 

     การเสนองบการเงิน ให้คณะกรรมการด าเนินการ
เสนอรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย 
     ให้สหกรณ์ส่งส าเนารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กบังบการเงินไปยงันายทะเบียน
สหกรณ์ภายในสามสิบวนั นับแต่วนัท่ีมีการประชุม
ใหญ่ 
     อน่ึงให้ เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์กับงบการเงิน ไวท่ี้ส านักงาน
ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได ้

หมวดท่ี 5 
สมาชิก 

ข้อ 31. สมาชิก สมาชิกสหกรณ์น้ีคือ 
     (1) ผูท่ี้มีช่ือและลงลายมือช่ือในบญัชีรายช่ือผูซ่ึ้งจะ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไดช้ าระค่าหุ้นตามจ านวน
ท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
     (2) ผูไ้ดรั้บเลือกเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัท่ีไดล้ง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และไดช้ าระค่าหุ้นตาม
จ านวนท่ีจะถือครบถว้นแลว้ 
ข้อ 32. คุณสมบตัิของสมาชิก สมาชิกตอ้งมีคุณสมบติั
ดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถปุระสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
     (3) ก.เป็นข้าราชการ ห รือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครนายก หรือเป็น
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งประจ าของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข.เป็นข้าราชการบ านาญและผูรั้บบ าเหน็จราย
เดือนสังกดักระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันครนายก 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นท่ีมี
วตัถุประสงค ์ในการให้กูย้ืมเงิน 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 

 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 31 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 5  (ต่อ) 
สมาชิก 

ข้อ 35. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิก
ตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามข้อบังคับ
ของสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้จึงจะถือว่าได้
สิทธิในฐานะสมาชิก 
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
     (1) เขา้ประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนน 
     (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
     (3) เส น อห รือได้ รับ เลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมก าร
ด าเนินการสหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
     (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก
สหกรณ์ 
     (5) สิทธิอื่น ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัขอ้อื่นของ
สหกรณ์ 
(ข) หนา้ท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
     (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และ
ค าส่ังของสหกรณ์ 
     (2) เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์ารท่ีเขม้แขง็ 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
     (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตาย 
     (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
     (3) วิกลจริต 
     (4) ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละเลย 
     (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตาม             
           ขอ้32(3)โดยมีความผิด 
     (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

หมวดท่ี 5 (ต่อ) 
สมาชิก 

ข้อ 35. การได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก ผูเ้ขา้เป็น
สมาชิกตอ้งลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกบั
ช าระค่าธรรม เนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้ นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ให้ เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด เม่ือไดป้ฏิบติัดงัน้ีแลว้
จึงจะถือว่าไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิก 
(ก) สิทธิของสมาชิกมีดงัน้ี 
     (1) เขา้ประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออก
เสียงลงคะแนน 
     (2) เขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
     (3) เสนอหรือไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
     (4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก
สหกรณ์ 
     (5) สิทธิอื่น ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นข้อบังคบัข้ออื่นของ
สหกรณ์ 
(ข) หนา้ท่ีของสมาชิก มีดงัน้ี 
     (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั มติ และ
ค าส่ังของสหกรณ์ 
     (2) เขา้ประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
     (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันา
สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ตาย 
     (2) ลาออกจากสหกรณ์ 
     (3) วิกลจริต 
     (4) ตอ้งค าพิพากษาให้ลม้ละลาย 
     (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าตาม             
           ขอ้32(3)โดยมีความผิด 
     (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกไ้ขค าผิด 
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( 32 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 5 (ต่อ) 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่
ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ หรือผูค้  ้ าประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบ
ด้วยข้อบังคับ และอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจาก
สหกรณ์ได ้
      
     คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการสอบสวน
พิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั ก็ให้ถือ
ว่าออกจากสหกรณ์ตามความในวรรคก่อนไดแ้ลว้ให้
เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราว
ถดัไปทราบดว้ย 
ข้อ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ใน
กรณีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการด าเนินการขีด ช่ือสมาชิกออกจาก
ทะเบียน 
ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์ ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดงักล่าวใน ข้อ 45 
นั้น สหกรณ์มีอ านาจหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับ
ผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบคุคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 
     
     (3) เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีเบิกจ่าย
เงินเดือนท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครนายก 
หรือหน่วยงานในสังกดั 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น         
ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน  

หมวดท่ี 5 (ต่อ) 
การขาดจากสมาชิกภาพ 

ข้อ 41. การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกผูไ้ม่มีหน้ีสินอยู่
ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือผูค้  ้าประกนั หรือหน้ีสินอ่ืน
ท่ีผูกพันจะต้องช าระต่อสหกรณ์  อาจลาออกจาก
สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจ านงเป็นหนัง สือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ย
ขอ้บงัคบั และอนุญาตแลว้จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์
ได ้
     คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ด าเนินการ สอบสวนพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบ
ดว้ยขอ้บงัคบั ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน
วรรคก่อนไดแ้ลว้ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการใน
การประชุมคราวถดัไปทราบดว้ย 
ข้อ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ใน
กรณีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้
คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือสมาชิกออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 
ข้อ 46. การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกต้องรับผิดต่อ
สหกรณ์  ในการจ่ายคืนจ านวนเงินดังกล่าวใน ข้อ 45 
นั้น ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกตอ้งรับผิดต่อ
สหกรณ์ออกก่อน 

หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบตัิของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบตอ้ง
มีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดา  ซ่ึงบรรลุนิ ติภาวะและ          
มีสัญชาติไทย 
     (3) เป็นพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีเบิกจ่าย
เงินเดือนท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครนายก หรือ
หน่วยงานในสังกดั 
     (4) เป็นผูมี้ความประพฤติ และนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น          
ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมเงิน 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 33 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 6 (ต่อ) 
สมาชิกสมทบ 

     (6) เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ 
มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคเ์ขา้เป็น
สมาชิกสมทบตอ้งยื่นใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าสอง
คนรับรองเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผู ้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ี
ก าหนดในข้อ 50 ทั้ งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้
รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้และตอ้งจดัให้ผูส้มคัรได ้       
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถว้น            
      
     เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อม
ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53. สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายของสหกรณ์ 
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
     (1) ฝากเงินประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (2) สิทธิในการกูเ้งินจากสหกรณ์ 
          ก. ขอกู้เงินจากสหกรณ์รวมกันทุกประเภท        
ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ท่ีตนถือ 
          ข. ขอกู้เงินจากสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 50,000 
บาท ให้มีบุคคลค ้าประกนั 1 คน และตอ้งเป็นสมาชิก
เท่านั้น 
          ค. ขอกู้เงินจากสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 
บาท ให้มีบุคคลค ้าประกนั 2 คน และตอ้งเป็นสมาชิก
เท่านั้น 
     (3) ไดรั้บเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ 
     (4) ได้รับเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก
สมทบไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ 
     (5) ไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ หรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรตามระเบียบของสหกรณ์ 

หมวดท่ี 6 (ต่อ) 
สมาชิกสมทบ 

     (6) เป็นผูท่ี้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ 
มติ และค าส่ังของสหกรณ์ 
ข้อ 51. การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผูป้ระสงคเ์ขา้เป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ี
ก าหนดไว ้โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่น้อยกว่าสอง
คนรับรองเม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมีคุณสมบติัถูกตอ้งตามท่ีก าหนด
ในข้อ 50 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็น
ส ม า ชิ กส ม ท บ ได้  แ ล ะ ต้ อ ง จัด ให้ ผู ้ ส มั ค ร ได ้                
ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าหุ้นตามท่ีจะถือครบถว้น 
ตามระเบียบสหกรณ์ก าหนด           
     เม่ือสมาชิกสมทบไดป้ฏิบติัตามวรรคก่อนแลว้ย่อม
ไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหน้าท่ี เฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัดกับ
กฎหมายของสหกรณ์ 
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
     (1) ฝากเงินประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (2) สิทธิในการกู้เงินจากสหกรณ์ ให้ขอกู้เงินจาก
สหกรณ์รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 90 ของ
มูลค่าหุ้น ท่ีตนถือ 
 
 
 
 
 
 
     (3) ไดรั้บเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ 
     (4) ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกสมทบ
ไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ 
     (5) ไดรั้บสวสัดิการต่าง ๆ หรือการสงเคราะห์ตาม
สมควรตามระเบียบของสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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( 34 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 6 (ต่อ) 
สมาชิกสมทบ 

(ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
     (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และ
ค าส่ังของสหกรณ์ทุกประการ 
     (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
     (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมัน่คง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
     (1) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
     (2) นับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม         
ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
     (3) ออกเสียงลงคะแนนในทุกเร่ือง 
     (4) เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกรายอ่ืน ๆ 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

 
 
 
 
 
 

-ไม่มี – 
 

หมวดท่ี 6 (ต่อ) 
สมาชิกสมทบ 

(ข) หนา้ท่ีของสมาชิกสมทบ มีดงัน้ี 
     (1) ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และ
ค าส่ังของสหกรณ์ทุกประการ 
     (2) เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 
     (3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
     (4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
     (5) ร่วมมือกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมัน่คง 
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
     (1) เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
     (2) นับช่ือของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุม         
ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
     (3) ออกเสียงลงคะแนนในทุกเร่ือง 
     (4) เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้ห้แก่สมาชิกรายอื่น 

หมวดท่ี 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 70.การนัดประชุมใหญ่คร้ังท่ีสอง ในการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ถา้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกแลว้แต่
กรณี มาประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้นดัประชุมใหญ่
อีกคร้ังหน่ึงภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัท่ีนดัประชุมใหญ่
คร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังน้ีถ้ามิใช่การประชุม
ใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก แลว้แต่กรณี มา
ประชุมไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิกหรือ
ผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้
ถือเป็นองคป์ระชุม แต่ถา้เป็นการประชุมใหญ่วิสามญัท่ี
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เม่ือมี
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกมาประชุมมีจ านวน ไม่ถึงท่ี
จะเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกล่าวในขอ้ 69 วรรคแรก ก็ให้
งดประชุม 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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( 35 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 7 (ต่อ) 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 70. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่
มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่าง ท่ี
เกิดขึ้นเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อ
ต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออก
จากสหกรณ์ การเลือกตั้งผูแ้ทน สมาชิกและวินิจฉยัขอ้
อุทธรณ์ของผูส้มัคร ซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้ งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4 )  รับท ราบ รายงานประจ าปี แสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการ 
และรายงานของผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่น 
ๆ และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมเงิน
หรือค ้าประกนั 
      (7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
      (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
      (9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และ
ค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการอ่ืน ๆ 
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
     (10) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
     (11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
     (12) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบญัชี ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณ์แต่งตั้ง 
 

หมวดท่ี 7 (ต่อ) 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 71. อ านาจหน้าท่ีของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มี
อ านาจหน้าท่ีพิจารณา วินิจฉัยเร่ืองทั้ งปวงท่ีเกิดขึ้ น
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเร่ืองรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ การเลือกตั้ งผู ้แทน สมาชิกและวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผูส้มัคร ซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก 
และสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิ จารณ าเลือกตั้ งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ของคณะกรรมการด าเนินการ และผลการ
ตรวจสอบประจ าปีจากผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จและค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานของกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 
และผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน
หรือค ้าประกนั 
      (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
      (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์ 
      (9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพกั และ
ค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการอ่ืน ๆ 
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
     (10) พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
     (11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณ์ท่ี
สหกรณ์น้ีเป็นสมาชิกอยู ่
     (12) พิเคราะห์ และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผู ้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหัวขอ้
ให ม่ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 36 ) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 7 (ต่อ) 
การประชุมใหญ่ 

     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ือง
เก้ือหนุน บรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวดท่ี 8 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้ อ  71 . คณ ะกรรมการด าเนิ น การ  ให้ สหกรณ์              
มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกสิบส่ี
คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งจากสมาชิก และให้
กรรมการอ่ืนเลือกระหว่างกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคน
หน่ึงและเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 
     ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือ
ท าหนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 
     (1) เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนฐาน
ทุจริตต่อหนา้ท่ี 
     (3) เคยถูกให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค า
วินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตาม
ค าส่ังนายทะเบียนสหกรณ์ 
     (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
     (5) สมาชิกซ่ึงผิดนดัช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้
เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปี
ท่ีผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การ
ผิดนดันั้นมิไดเ้กิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
     (6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 

หมวดท่ี 7 (ต่อ) 
การประชุมใหญ่ 

     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ือง
เก้ือหนุน บรรดาสมาชิกตามวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

หมวดท่ี 8 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้ อ  72 . คณ ะกรรมก ารด า เนิ น ก าร  ให้ สห กรณ์               
มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหน่ึงคนและกรรมการอื่นอีกสิบส่ีคน 
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และให้กรรมการ
อ่ืนเลือกระหว่างกนัเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึงและ
หรือเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนั ณ ส านกังานสหกรณ์ 
     ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี เป็นหรือท า
หนา้ท่ีกรรมการด าเนินการ 
    (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
     (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือมีค า
วินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการตามค าส่ัง
นายทะเบียนสหกรณ์ 
     (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ท่ี 
     (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้
เงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองปีทางบญัชีนบัแต่ปีท่ี
ผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เวน้แต่การผิด
นดันั้นมิไดเ้กิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
     (6) ผูซ่ึ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณ์น้ี 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 17 มีนาคม 62 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้น
วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหัวขอ้
ให ม่ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 

 

 

 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 37) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 72. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละ
ต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม
ดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
     (2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และอยู่ในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
     (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
     (4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าส่ัง
ของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) ป ฏิบั ติ การในอ าน าจหน้ าท่ี ของประธาน
กรรมการ แทนประธานกรรมการเม่ื อประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ หรือเม่ือ
ต าแหน่งประธาน ว่างลง 
     (2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
     (3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใต ้ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าส่ัง
ของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง 
     (2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของ
สหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
     (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบ รรดาสมาชิก  ห รือ
กรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
     (4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าส่ัง
ของสหกรณ์ 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 73. อ านาจหน้าที่ของกรรมการด าเนินการแต่ละ
ต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่ และท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการและควบคุมการประชุม
ดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
     (2) ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปของสหกรณ์
ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และอยู่ในวตัถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
     (3) ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามสหกรณ์
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
     (4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
หรือค าส่ังของสหกรณ์ 
(ข) รองประธานกรรมการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) ป ฏิบั ติ การในอ าน าจหน้ าท่ี ของประธาน
กรรมการ แทนประธานกรรมการเม่ือประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได ้หรือเม่ือ
ต าแหน่งประธาน ว่างลง 
     (2) ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
     (3) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
หรือค าส่ังของสหกรณ์ 
(ค) เลขานุการ มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
     (1) จดัท ารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ัง 
     (2) ดูแลรักษาเอกสารและรายงานการประชุมของ
สหกรณ์ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
     (3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก ห รือ
กรรมการด าเนินการแลว้แต่กรณี 
     (4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
หรือค าส่ังของสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 

 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 38) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และการเก็บ
รักษาเงินสดและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย 
      (2 )  ด า เนิ น ก ารอื่ น  ๆ  ต าม ท่ี คณ ะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายให้ ภายใตข้อ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
หรือค าส่ังของสหกรณ์ 
ข้อ 73. การก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการ
ด าเนินการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีนับแต่วนั
เลือกตั้ ง ในวาระเร่ิมแรก เม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วัน
เลือกตั้ ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสอง ของกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจบัฉลาก และให้ถือ
ว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่ง ตามวาระ จากนั้ นให้ ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้ งกรรมการด าเนินการเข้าด ารง
ต าแหน่งให้ครบตามจ านวนกรรมการด าเนินการท่ี
ก าหนดไว ้
     กรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้ง
คณะ กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกใหม่ให้อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกนักบักรรมการด าเนินการชุดแรก 
โดยให้น าวรรคหน่ึงมาใชโ้ดยอนุโลม 
     เม่ือครบก าหนดแล้ว หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะ
กรรมด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ กรรมการด าเนินการ
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่
เกินสองวาระติดต่อกนั 
 
ข้อ 74.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ัดตั้ งสหกรณ์มีอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามัญ
คร้ังแรกจะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 
      
     ให้คณะผูจ้ ัดตั้ งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้งปวง
ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

(ง) เหรัญญิก มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
      (1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่าย และการเก็บ
รักษาเงินสดและทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งเรียบร้อย 
      (2 )  ด า เนิ น ก ารอื่ น  ๆ  ต าม ท่ี คณ ะกรรมการ
ด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ หรือค าส่ังของสหกรณ์ 
ข้อ 74. การก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง ให้กรรมการ
ด าเนินการมีวาระอยู่ในต าแหน่งไดค้ราวละสองปีนับ
แต่วนัเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรก เม่ือครบหน่ึงปีนับแต่
วนัเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสอง ของกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจบัฉลาก(ถา้มีเศษให้
ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพน้จากต าแหน่ง ตามวาระ 
จากนั้นให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
เข้าด ารงต าแห น่ งให้ ครบตามจ านวนกรรมการ
ด าเนินการท่ีก าหนดไว ้
     กรณีท่ีกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทั้ง
คณะ กรรมการด าเนินการท่ีได้รับเลือกใหม่ให้อยู่ใน
ต าแหน่งไดเ้ช่นเดียวกนักบักรรมการด าเนินการชุดแรก 
โดยให้น าวรรคหน่ึงมาใชโ้ดยอนุโลม 
     เม่ือครบก าหนดแล้ว หากยงัไม่มีการเลือกตั้งคณะ
กรรมด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดเดิมรักษาการอยู่ในต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ตอ้งไม่เกิน
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 
กรรมการด าเนินการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 
ข้อ 75.  คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เม่ือไดรั้บจดทะเบียนเป็น
สหกรณ์แล้ว ให้คณะผูจ้ ัดตั้งสหกรณ์มีอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ จนกว่าท่ีประชุมใหญ่สามัญ
คร้ังแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน ท่ีจดทะเบียน
สหกรณ์ จะไดเ้ลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการขึ้น 
     ให้คณะผูจ้ ัดตั้ งสหกรณ์มอบหมายกิจการทั้ งปวง
ให้แก่คณะกรรมการด าเนินการในวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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( 39) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 75. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการตอ้ง
พ้น จากต าแห น่ ง  เพ ราะ เหตุ อย่ างห น่ึ งอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
      
     (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
     (4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
     (5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงิน
ตน้หรือดอกเบ้ีย 
     (6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือราย
ตวั 
     (7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ออกทั้งคณะ หรือราย
ตวั 
     (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกัน
สามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 
     ให้กรรมการด าเนินการผู ้มี ส่วนได้เสียตาม (7) 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวนันับแต่วนั ท่ีรับทราบค าส่ัง ค  า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ให้เป็นท่ีสุด 
     กรณีท่ี ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการ
ด าเนินการพน้จากต าแหน่งทั้งคณะ  ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้งคณะอยู่ใน
ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินการชุด
แรก 
ข้อ 76. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ           
ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เวน้แต่เพราะเหตุตามข้อ 75 (7) ให้
กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยู่ประชุม
ด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซ่ึงจะ
ไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการ  
ลดลง จนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชุม  

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 76. การพ้นจากต าแหน่ง กรรมการด าเนินการตอ้ง
พ้น จากต าแห น่ ง  เพ ราะ เหตุ อย่ างห น่ึ งอย่ างใด 
ดงัต่อไปน้ี 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ลาออก โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการหรือลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ 
    (3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
    (4) เขา้รับต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์น้ี 
    (5) ตกเป็นผูผ้ิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงิน
ตน้หรือดอกเบ้ีย 
    (6) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือราย
ตวั 
    (7) นายทะเบียนสหกรณ์ส่ังใหอ้อกทั้งคณะ หรือราย
ตวั 
    (8) ขาดประชุมคณะกรรมการด าเนินการติดต่อกนั
สามคร้ัง โดยไม่มีเหตุอนัควร 
    ให้กรรมการด าเนินการผู ้มี ส่วนได้เสียตาม (7) 
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ได้ภายในสามสิบวนันับแต่วนั ท่ีรับทราบค าส่ัง ค  า
วินิจฉัยของคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ
ให้เป็นท่ีสุด 
 กรณี ท่ี  ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้
กรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้ งคณะ  ให้ ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการใหม่ทั้ง
คณะอยู่ในต าแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ด าเนินการชุดแรก 
ข้อ  77. ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ           
ถ้าต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อนถึงคราว
ออกตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ76 (7) ให้
กรรมการด าเนินการท่ียงัด ารงต าแหน่งอยู่ประชุม
ด าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าจะมีการประชุมใหญ่ ซ่ึงจะ
ไดมี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนในต าแหน่ง
ท่ีว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจ านวนกรรมการด าเนินการ
ลดลง จนเหลือนอ้ยกว่าองคป์ระชุม  

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 
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( 40) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม
ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามญัขึ้นโดยเร็ว 
     ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน 
ถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยงัมิไดมี้การประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ จนเป็นเหตุให้การลงลายมือช่ือ
แทนสหกรณ์กระท ามิได ้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาคัดเลือกในระหว่างกันเองขึ้นท าหน้าท่ี
แทนชัว่คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และประกาศ
เร่ืองการคัดเลือกให้สมาชิกทราบและแจ้งท่ีประชุม
ใหญ่คราวต่อไปทราบ 
     กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น
แทนในต าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
ข้อ 77. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมี
การประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
     ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
ห รือ เลขานุการ  นัด เรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบัและเร่ืองท่ีส าคญั
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจา้หน้าท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุก
คราว 
    ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมี
กรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการด าเนินการทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
ข้อ 78. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการทั้ง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคบัและตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ่ กบัทั้งในทางอนัจะท าให้เกิดความ
จ าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

กรรมการด าเนินการท่ีด ารงต าแหน่งอยู่จะประชุม
ด าเนินการใด ๆ ไม่ได้ นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามญัขึ้นโดยเร็ว 
     ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการด าเนินการว่างลงก่อน 
ถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนนั้น เป็น
ต าแหน่งประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก และยงัมิไดมี้การประชุม
ใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่ จนเป็นเหตุให้การลงลายมือช่ือ
แทนสหกรณ์กระท ามิได ้ให้คณะกรรมการด าเนินการ
อาจพิจารณาคดัเลือกในระหว่างกันเองขึ้นท าหน้าท่ี
แทนชัว่คราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ และประกาศ
เร่ืองการคัดเลือกให้สมาชิกทราบและแจ้งท่ีประชุม
ใหญ่คราวต่อไปทราบ 
     กรรมการด าเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น
แทนในต าแหน่งท่ีว่าง ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่า
ก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้นชอบท่ีจะอยูไ่ด ้
ข้อ 78. การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการประชุมกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมี
การประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 
     ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ 
ห รือ เลขานุการ นั ด เรียกประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงแกไ้ขระเบียบ ขอ้บงัคบัและเร่ืองท่ีส าคญั
อื่น ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุก
คราว 
    ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ต้องมี
กรรมการด าเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการด าเนินการทั้ งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
ข้อ 79. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการทั้ง
ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคบัและตามมติ
ของท่ีประชุมใหญ่ กบัทั้งในทางอนัจะท าให้เกิดความ
จ าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดัล าดบัหวัขอ้
ใหม่ใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 
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( 41) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (1) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับสมคัรสมาชิก
และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคบั ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ 
     (2) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก การกูย้ืม
เงิน การให้เงินกู ้และการฝาก หรือการลงทุนเงินของ
สหกรณ์ 
     (3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่
และเสนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
     (4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
     (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     (6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู ้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
     (7 ) พิ จ ารณ าด า เนิ น การแต่ งตั้ ง  และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
     (8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (9) จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน 
สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
     (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ 
     (11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผู ้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก 
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไป
ดว้ยดี  

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (1) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับสมคัรสมาชิก
และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่าง ๆ ตามข้อบังคบั ระเบียบ และมติของ
สหกรณ์ 
     (2) พิจารณาด าเนินการในเร่ืองการรับฝาก การกูย้ืม
เงิน การให้เงินกู ้และการฝาก หรือการลงทุนเงินของ
สหกรณ์ 
     (3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่
และเสนองบแสดงฐานะการเงินกับรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
     (4) เสนอแนะการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อท่ี
ประชุมใหญ่ 
     (5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
     (6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจา้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู ้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานของผูจ้ดัการให้เป็นการถูกตอ้ง 
     (7 ) พิ จ ารณ าด า เนิ นการแต่ งตั้ ง  และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน 
     (8) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (9) จดัให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน 
สมุดบญัชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
     (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ 
     (11) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
ผูต้รวจการสหกรณ์ หรือผูส้อบบัญชี หรือพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก 
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของสหกรณ์ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพ่ือให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไป
ดว้ยดี  

จดัล าดบัหวัขอ้
ใหม่ใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 
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( 42) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู ้ตรวจสอบกิจการ หรือ
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ 
     (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร
เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจน
ก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (16) ฟ้อง ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
     (17) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงาน
รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่
สามญัอนุมติั 
     (18) ท าการต่าง ๆ เก่ียวกับทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้น
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทน
ของสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หรือชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้ งน้ี 
ตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และหรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว ้
     (20) พิจารณามอบอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงาน
ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เห รัญญิก ห รือผู ้จัดการ ห รือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผู ้ตรวจสอบกิจการ หรือ
ความเห็นของผูจ้ดัการ หรือสมาชิกเก่ียวกบักิจการของ
สหกรณ์ 
     (15) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควร
เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจน
ก าหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (16) ฟ้อง ต่อสู้  หรือด าเนินคดีเก่ียวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาช้ีขาด 
     (17) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการด าเนินงาน
รวมทั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีให้ท่ีประชุมใหญ่
สามญัอนุมติั 
     (18) ท าการต่าง ๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์น ดงัระบุไวใ้น
วตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผูแ้ทน
ของสหกรณ์เพื่อเขา้ประชุมใหญ่และออกเสียงในการ
ประชุมใหญ่ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
หรือชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก ทั้ งน้ี 
ตามท่ีขอ้บงัคบัของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และหรือชุมนุมสหกรณ์ก าหนดไว ้
     (20) พิจารณามอบอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงาน
ให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เห รัญญิก หรือผู ้จัดการ หรือบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 
 

จดัล าดบัหวัขอ้
ใหม่ใหถู้กตอ้ง
ตรงกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 43) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 79. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ถ้ากรรมการด าเนินการปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือกระท าโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้
สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย คณะกรรมการด าเนินการ
ตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 80. คณะกรรมการอ านวยการ ให้ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของ
คณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการอ านวยการ 
และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการอ่ืนเป็น
กรรมการร่วมอีกตามสมควร แต่เม่ือรวมกบักรรมการ
โดยต าแหน่งแลว้ตอ้งมีจ านวนไม่เกิน หก คน 
 
     ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดบั 
     คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้
เท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ 
     
     ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ีมี
กิจธุระ และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
     ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมี
กรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
     ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบและพิจารณาใน
การประชุมคราวถดัไป 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
ข้อ 80.ความรับผิดของคณะกรรมการด าเนินการ        
ในกรณีคณะกรรมการด าเนินการกระท าการ หรืองด
เวน้การกระท าการหรือกระท าการโดยประมาทเลินเล่อ
ในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนจนท าให้เสียผลประโยชน์
ของสหกรณ์หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือกิจการ  
หรือ ฐานะการเงิน   ตามรายงานการสอบบัญชี  หรือ
รายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความ
เสียหาย    คณะกรรมการด าเนินการต้องรับผิดชอบ
ชดใชค้่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการอ่ืน 
ข้อ 81. คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้ งคณะกรรมการอ านวยการจาก
กรรมการด าเนินการจ านวนห้าคน โดยให้ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เห รัญญิก และ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการ เป็นกรรมการ
อ านวยการ และให้คณะกรรมการด าเนินการตั้ ง
กรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร  
     ให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อ านวยการตามล าดบั 
     คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่งได้
เท่ากบัก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการนั้น 
     ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตามคราวท่ี
มีกิจธุระ และให้ประธานกรรมการอ านวยการ หรือ
เลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
     ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ต้องมี
กรรมการอ านวยการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการอ านวยการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
     ขอ้วินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ ให้
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบและพิจารณาใน
การประชุมคราวถดัไป 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 

” 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 44) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 81. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย และ
ตามข้อบังคบั ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ซ่ึง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
สะสมเงิน การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไป
ตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
     (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยูใ่นสภาพอนัดีและ
ปลอดภยั และพร้อมท่ีจะน ามาให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตรวจสอบ
ไดท้นัที 
     (4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการ
ปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
     (5) ควบคุมดูแลการจัดท างบแสดงฐานะการเงิน 
รวมทั้ งบัญ ชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี 
แ ส ด งผ ล ก ารด า เนิ น ง าน ข อ งส ห ก ร ณ์ เส น อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่ 
      (6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 
      (7) จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
และเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
      (8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย     
ข้อ  82 . คณะกรรมการ เงินกู้   ให้ คณะกรรมการ
ด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการ ของสหกรณ์จ านวน
เจ็ดคน เป็นกรรมการเงินกูโ้ดยให้มีต าแหน่งประธาน
กรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 82. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ ให้
คณะกรรมการอ านวยการเป็นผู ้ด าเนินกิจการแทน
คณะกรรมการด าเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และ
ตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของ
สหกรณ์ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ควบคุมในเร่ืองการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
สะสมเงิน  การฝากเงิน หรือการเก็บรักษาเงิน ให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมการจดัท าบญัชี และทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
     (3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ตลอดจนทรัพยสิ์นของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย และพร้อมท่ีจะน ามาให้ผู ้เก่ียวข้อง
ตรวจสอบไดท้นัที 
     (4) เสนอแนะคณะกรรมการด าเนินการในการ
ปรับปรุง หรือแกไ้ขการบริหารงานของสหกรณ์ 
     (5) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี 
รวมทั้ งบัญ ชีก าไรขาดทุน  และรายงานประจ าปี 
แ ส ด งผ ล ก ารด า เนิ น ง าน ข อ งส ห ก ร ณ์ เส น อ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่อนุมติั 
      (6) พิจารณาการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของ
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติั 
      (7) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์  เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาและเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
      (8) ท านิติกรรมต่าง ๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สหกรณ์ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย      
ข้อ  83 . คณะกรรมการเงินกู้   ให้ คณะกรรมการ
ด าเนินการตั้งกรรมการด าเนินการ ของสหกรณ์จ านวน
เจ็ดคน เป็นกรรมการเงินกูโ้ดยให้มีต าแหน่งประธาน
กรรมการคนหน่ึงและเลขานุการคนหน่ึง  นอกนั้นเป็น
กรรมการ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 45) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

      คณะกรรมการเงินกู้  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับ
ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ ง
คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
     ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจ
ธุระแต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละคร้ังเป็นอย่าง
น้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการ
นดัเรียกประชุมได ้
     ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ตอ้งมีกรรมการ
เงินกู้ เข้าประชุมไม่น้ อยกว่าก่ึงห น่ึ งของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
     ข้อ วินิจฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้
น าเสนอคณะกรรมการ  
 
ข้อ 83. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้
คณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการอนุมัติ
เงินกู้แก่สมาชิกตามข้อบังคบั ระเบียบ มติ และค าส่ัง
ของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกูน้ั้น 
     (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์และเม่ือเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง
ก าหนดให้ผูกู้จ้ดัการแกไ้ขให้คืนดี 
      
     (3) ดูแลการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้ห้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผูกู้้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็น
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     คณะกรรมการเงินกู้  ให้อยู่ในต าแหน่งได้เท่ากับ
ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ ง
คณะกรรมการเงินกูน้ั้น 
     ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจ
ธุระแต่จะต้องมีการประชุมกนัเดือนละคร้ังเป็นอย่าง
น้อย  และให้ประธานกรรมการเงินกู ้ หรือเลขานุการ
นดัเรียกประชุมได ้
     ในการประชุมคณะกรรมการเงินกูต้้องมีกรรมการ
เงินกู้ เข้าประชุมไม่น้ อยกว่าก่ึงห น่ึงของจ านวน
กรรมการเงินกูท้ั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
     ข้อวินิจฉัยทั้ งปวงของคณะกรรมการเงิน กู้ให้
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบและพิจารณา
ในการประชุมคราวถดัไป 
ข้อ 84. อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้
คณะกรรมการเงินกูมี้อ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการอนุมัติ
เงินกู้แก่สมาชิกตาม กฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบ มติ 
และค าส่ังของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปน้ี 
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกูน้ั้น 
     (2) ตรวจสอบควบคุมให้เงินกูมี้หลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไว้ ในระเบียบของสหกรณ์และเม่ือเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้อง
ก าหนดให้ผูกู้จ้ดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด 
     (3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผูกู้ใ้ห้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณี
สมาชิกผูกู้้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู ้
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็น
ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผอ่นผนั หรือเรียก
คืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 

” 
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( 46) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 84. คณะกรรมการพัฒนาและประชาสัมพันธ์ ให้
คณะกรรมการด าเนินการ ตั้ งกรรมการด าเนินการ
จ านวน เจ็ดคน   เป็ นคณะกรรมการพัฒ นาและ
ประชาสัมพนัธ์  โดยให้ มีต าแหน่งประธานกรรมการ
คนห น่ึ ง  และ เลขานุการคนห น่ึ ง  นอกนั้ น เป็ น
กรรมการ 
     คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์  ให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้เท่ าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์
นั้น 
     ให้คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ประชุม
กนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมเดือนละ
คร้ังเป็นอยา่งน้อย และให้ประธานกรรมการพฒันาและ
ประชาสัมพนัธ์  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
     ใน ก ารป ระ ชุ ม คณ ะก ร รม ก ารพัฒ น าแ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
     ให้คณะกรรมการพัฒนาและประชาสัมพัน ธ์  
รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบและพิจารณาในการประชุมคราวถดัไป  
ข้อ 85. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาและ
ประชาสัมพั น ธ์  ให้ คณ ะกรรมการพัฒ น าและ
ประชาสัมพนัธ์ มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการตาม
ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ในส่วนท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนมติและค าส่ังของคณะกรรมการ
ด าเนินการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ให้การศึกษาอบรมสมาชิก และผู ้ท่ีสนใจให้
ทราบถึงเจตนารมณ์ หลกัวิธีการและการบริหารงาน
ของสหกรณ์ 
      
     (2) ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้
ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ท่ีไดด้ าเนินงานไป 
     (3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

ข้อ 85. คณะกรรมการพัฒนาและประชาสัมพันธ์  ให้
คณะกรรมการด าเนินการ ตั้ งกรรมการด าเนินการ
จ านวน เจ็ดคน   เป็ นคณ ะกรรมการพัฒน าและ
ประชาสัมพนัธ์  โดยให้ มีต าแหน่งประธานกรรมการ
คนห น่ึ ง  และเลขานุ การคนห น่ึ ง  นอกนั้ น เป็ น
กรรมการ 
     คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์  ให้อยู่ใน
ต าแหน่งได้เท่ าท่ีก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซ่ึงตั้งกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์
นั้น 
     ให้คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ประชุม
กนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ แต่จะตอ้งมีการประชุมเดือนละ
คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย และให้ประธานกรรมการพฒันาและ
ประชาสัมพนัธ์  หรือเลขานุการนดัเรียกประชุมได ้
     ใน ก ารป ร ะ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารพัฒ น าแ ล ะ
ประชาสัมพนัธ์ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์
ทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
     ให้ คณะกรรมการพัฒนาและประชาสัมพัน ธ์  
รายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการด าเนินการ
ทราบและพิจารณาในการประชุมคราวถดัไป  
ข้อ 86. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาและ
ประชาสัมพั น ธ์  ให้ คณ ะกรรมการพัฒ น าและ
ประชาสัมพนัธ์ มีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินกิจการตาม
กฎหมาย ขอ้บังคบั ตลอดจนระเบียบของสหกรณ์ใน
ส่ วน ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ ง  ต ล อด จน ม ติ แล ะค า ส่ั งข อ ง
คณะกรรมการด าเนินการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 
     (1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้
การศึกษาอบรมสมาชิก และผู ้ท่ีสนใจให้ทราบถึง
เจตนารมณ์  หลักวิธีการและการบริหารงานของ
สหกรณ์ 
     (2) ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้
ทราบถึงผลงานของสหกรณ์ท่ีไดด้ าเนินงานไป 
     (3) ด าเนินการในการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ร าช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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( 47) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (4) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกถึงวิธีการออม
ทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ตลอดจน
วิชาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพ 
     (5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือ
น าตัวอย่างท่ี ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิก 
ข้อ 86. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ังแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของ
สหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
ข้อ 87. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือ
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานใน ท่ีประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม      ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แลว้ถา้รองประธาน
กรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมดว้ย ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการคนหน่ึงขึ้ นเป็นประธานในท่ี
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
     ใน ก ารป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก ารอื่ น  ๆ  เ ช่ น 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ ให้ประธาน
คณะกรรมการนั้ น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้า
ประธานคณะกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึง
วิธีการออมทรัพย์ และการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ 
ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพ 
     (5) ศึกษา และติดตามข่าวความเคล่ือนไหวดา้นการ
ด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้งในและนอกประเทศ เพ่ือ
น าตัวอย่างท่ี ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
ข้อ 87. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจ าเป็นแก่การ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการอาจมีค าส่ังแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจของ
สหกรณ์ โดยมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 

ประธานในท่ีประชุม 
ข้อ 88. ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือ
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานใน ท่ีประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม      ก็ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แลว้ถา้รองประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมดว้ย ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการคนหน่ึงขึ้ นเป็นประธานในท่ี
ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
     ใน ก าร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก าร อื่ น  ๆ  เ ช่ น 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู ้
คณะกรรมการพฒันาและประชาสัมพนัธ์ ให้ประธาน
คณะกรรมการนั้ น ๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้า
ประธานคณะกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมก็ให้ท่ีประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะ
การประชุมคราวนั้น 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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( 48) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 88. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือท่ีประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ สุดแต่กรณีได้เพียงคนละหน่ึง
เสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไม่ได ้
     ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้
ข้อ 89. การวินิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็น
พิเศษในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ี
ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึ้น    อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงสองในสามของจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการ
กลุ่ม (ถา้มี) เป็นประธานในท่ีประชุมตามล าดบั แต่ถา้
ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็
ให้ท่ีประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขา้ประชุมคนหน่ึงขึ้นเป็น
ประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
     ในการประชุมใหญ่วิสามญัท่ีสมาชิกร้องขอให้เรียก
ประชุม  ในกรณีท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอน
กรรมการด าเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปล่ียนตัว
ประธานในท่ีประชุมก็ให้กระท าไดโ้ดยเลือกสมาชิก
คนใด  คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะคราว
นั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในท่ี
ประชุมในกรณีน้ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
ข้อ 89. การออกเสียง สมาชิกหรือกรรมการด าเนินการ 
หรือกรรมการอื่น ๆ ออกเสียงในท่ีประชุมใหญ่ หรือท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ห รือท่ีประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ หรือผูแ้ทนสมาชิกสุดแต่กรณีได้
เพียงคนละหน่ึงเสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและ
ออกเสียงแทนตนไม่ได ้
     ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สีย
เป็นพิเศษเฉพาะตวั ผูน้ั้นจะออกเสียงในเร่ืองนั้นไม่ได ้
ข้อ 90. การวินิจฉัยปัญหา เวน้แต่จะไดก้ าหนดไวเ้ป็น
พิเศษในข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในท่ี
ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถือคะแนนเสียง
ขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมขึ้น    อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เวน้แต่
ในกรณีต่อไปน้ีให้ถือเสียงสองในสามของจ านวน
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกท่ีมาประชุม 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 

” 

 

 

 

 

” 
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( 49) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
     (2) การควบสหกรณ์ 
     (3) การแยกสหกรณ์ 
     (4) การเลิกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
ข้อ 90. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือ
การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ หรือการประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้ น ต้องจัดให้ผู ้เข้าประชุมลง
ลายมือช่ือ พร้อมทั้ งบันทึกเร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัย
ทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม และให้ประธานในท่ี
ประชุมกับกรรมการด าเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 
แลว้แต่กรณีอีกคนหน่ึงท่ีเขา้ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นส าคญั 

หมวดท่ี 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 91.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ
แต่งตั้งเป็นผูจ้ดัการ ในการจา้งผูจ้ดัการสหกรณ์ตอ้งท า
ห นั ง สื อ สั ญ ญ าจ้ า ง ไ ว้ เป็ น ห ลั ก ฐ าน  แ ล ะ ให้
คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลักประกันอัน
สมควร 
     
 
 
     ในการแต่งตั้ งหรือจ้างผู ้จัดการ ต้องให้ผู ้จัดการ
รับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงัก าหนดไวใ้น
ขอ้ 93 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
     ให้คณะกรรมการด าเนินการมี อ านาจก าหนด
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คดัเลือกการแต่งตั้งหรือจา้ง การก าหนดอตัราเงินเดือน 
การให้สวสัดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

     หมวดท่ี 8 (ต่อ) 
คณะกรรมการด าเนนิการ 

     (1) การแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั 
     (2) การควบสหกรณ์ 
     (3) การแยกสหกรณ์ 
     (4) การเลิกสหกรณ์ 

รายงานการประชุม 
ข้อ 91. รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ หรือ
การประชุมกลุ่ม  ห รือการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ นั้น 
ต้องจัดให้ผูเ้ข้าประชุมลงลายมือช่ือ พร้อมทั้งบันทึก
เร่ืองท่ีพิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวใ้นรายงานการประชุม 
และให้ประธานในท่ีประชุมกับกรรมการด าเนินการ
หรือกรรมการอื่น ๆ แล้วแต่กรณีอีกคนหน่ึงท่ี เข้า
ประชุมนั้น ๆ ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หมวดท่ี 9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 92.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์
สุจริต มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อ
แต่งตั้ งหรือจ้างเป็นผูจ้ ัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่
เ ป็ น บุ ค ค ล ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ งห้ าม ต าม ข้ อ  7 2 
(1)(2)(3)(4)หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และในการจ้างผู ้จัดการ
สหกรณ์ตอ้งท าหนงัสือสัญญาจา้งไวเ้ป็นหลกัฐาน และ
ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกให้มีหลกัประกนัอนั
สมควร 
     ในการแต่งตั้ งหรือจ้างผู ้จัดการ ต้องให้ผู ้จัดการ
รับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงัก าหนดไวใ้น
ขอ้ 94 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
     ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจก าหนด
ระเบียบของสหกรณ์เก่ียวกับการคัดเลือกหรือสอบ
คดัเลือกการแต่งตั้งหรือจา้ง การก าหนดอตัราเงินเดือน 
การให้สวสัดิการ และการให้ออกจากต าแหน่งของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 

” 
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 ( 50) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 92. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจ
จ้างผู ้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด
ระยะเวลาก็ได ้
ข้อ 93.  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  
ผูจ้ดัการมีอ านาจหน้าท่ีจัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู ้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจง้ยอด
จ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชักจูงการถือหุ้นใน
สหกรณ์ 
     (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และชกัจูงการฝากเงิน
ในสหกรณ์ 
     (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู ้จ่ายเงินกู ้จดัท า
เอกสารเก่ียวกบัเงินกูแ้ละด าเนินการอื่น ๆ เก่ียวกบัเร่ือง
การให้ เงินกู้ให้ เป็นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
     (5) จดัท ารายละเอียดเงินค่าหุ้นและเงินกูแ้ก่สมาชิก
คงเหลือเป็นรายบุคคลทุกระยะหกเดือน พร้อมกบัแจง้
ให้สมาชิกทราบเป็นรายบุคคลเฉพาะของสมาชิก
เท่านั้น 
     (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ 
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบ รวมถึงก าหนด
หน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ี และ
ลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนเป็นผูบ้ังคับบัญชาและ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีและลูกจา้ง
เหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกตอ้งเรียบร้อย 
     

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 93. การด ารงต าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ สหกรณ์อาจ
จ้างผู ้จัดการโดยก าหนดระยะเวลาหรือไม่ก าหนด
ระยะเวลาก็ได ้
ข้อ 94.  อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้จัดการ  
ผูจ้ ัดการมีอ านาจหน้าท่ีจดัการทั่วไป และรับผิดชอบ
เก่ียวกบับรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ รวมทั้งในขอ้
ต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการสมคัรเขา้เป็นสมาชิกให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู ้เข้าเป็นสมาชิกลง
ลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรมเนียม
แรกเขา้กบัเงินค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน โอนหุ้น 
แจง้ยอดจ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้นและชกัจูงการถือหุ้น
ในสหกรณ์ 
     (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการฝาก
เงินของสหกรณ์ 
     (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู ้
จัดท าเอกสารเก่ียวกับ เงินกู้และด าเนินการอื่น  ๆ 
เก่ียวกับเร่ืองการให้ เงินกู้ให้ เป็นไปตามแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
     (5) จดัท ารายละเอียดของสมาชิกรายตวัเก่ียวกบัเงิน
ค่าหุ้นและเงินให้กู้ทุกหกเดือนพร้อมแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคล 
     
     (6) พิจารณาจดัจา้งเจา้หน้าท่ีและลูกจา้งของสหกรณ์ 
ตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์ 
รวมถึงก าหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดา
เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างของสหกรณ์  ตลอดจน เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 

 

 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 51) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

     (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบ
รับ หรือมีใบส าคญัโดยครบถว้น รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง รวบรวม
ใบส าคัญและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไวโ้ดย
ครบถว้นและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
     
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญ ชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
     (10) รับผิดชอบจดัท างบแสดงฐานะการเงินรวมทั้ง
บัญชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินการงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 
 

- ไม่มี - 
 
     (11) เข้าร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนิ นการ  และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ 
มิให้เขา้ร่วมประชุม 
    (12) ปฏิบัติการเก่ียวกับการโต้ตอบหนังสือของ
สหกรณ์ 
     (13) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจ
ตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอนัดี
และปลอดภยั 
     (1 4 )  เส น อ ร าย ง าน กิ จ ก ารป ระจ า เดื อ น ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการ 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

     (7) เป็นธุระกวดขนัในเร่ืองการออกใบรับ เรียกใบ
รับ หรือจดัให้มีใบส าคญัเก่ียวกบัการซ้ือขายและการท า
ธุรกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์โดยครบถว้น รับผิดชอบใน
การรับจ่ายเงินทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง 
รวบรวมใบส าคญัและเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงินไว้
โดยครบถว้นและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัด
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
     (10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปีรวมทั้ ง
บญัชีก าไรขาดทุน และรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินการงานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่อนุมติั 
     (11) จดัท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
     (12 ) จัดท าแผนป ฏิบั ติ งานของเจ้าหน้ า ท่ี ให้
สอดคลอ้งกบัแผนงานท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ 
    (13) เข้าร่วมประชุมช้ีแจงในการประชุมใหญ่ 
ประ ชุมคณะกรรมการด า เนิ นการ และประชุม
คณะกรรมการอ่ืน ๆ เวน้แต่ในกรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้น ๆ 
มิให้เขา้ร่วมประชุม 
     (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับการงานสารบรรณของ
สหกรณ์ 
     (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์และรับผิดชอบตรวจ
ตราทรัพยสิ์นต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอนัดี
และปลอดภยั 
     (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์
ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 

 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 52) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

     
 
 
 

-ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
     (15) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง
ราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
     (16 ) ป ฏิบั ติ งานอื่ น  ๆ  ต าม ท่ี คณ ะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบ
ให้ หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วง
ไปดว้ยดี 
ข้อ 94. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผูจ้ดัการของ
สหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอย่างใด 
ดงัต่อไปน้ี  
     (1) ตาย  
     (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
     (3) ขาดคุณสมบติัตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
     (4) ครบก าหนดตามสัญญาจา้ง 
 
     (5) ถูกเลิกจา้ง 
     (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรม
อนัแสดงให้เห็นเป็นประจกัษ์ว่าไดก้ระท าการหรือละ
เวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

     (17) รักษาเงินสดของสหกรณ์ภายในจ านวนท่ี
คณะกรรมการด าเนินการอนุญาตให้ส ารองไวใ้ชจ้่ายใน
กิจการของสหกรณ์  และจัดการส่งเงินของสหกรณ์  
น อ ก จ าก จ าน วน ดั ง ก ล่ าว นั้ น เข้ า ฝ าก ต าม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
     (18) ดูแลท่ีดิน  ส านกังาน  อาคาร  อุปกรณ์  และ
ทรัพยสิ์นอื่น ๆ  ของสหกรณ์ 
     (19) รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายเงินทั้งปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นการถูกตอ้ง ตลอดจนรวบรวมใบส าคญั   
และเอกสารต่าง ๆ   เก่ียวกบัการเงินของสหกรณ์ไวโ้ดย
ครบถว้น 
     (20) เสนอรายการ หรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง
ราชการตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
     (21 ) ป ฏิบั ติ งานอื่ น  ๆ  ต าม ท่ี คณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบ
ให้ หรือตามท่ีควรกระท า เพื่อให้กิจการในหนา้ท่ีลุล่วง
ไปดว้ยดี 
ข้อ 95. การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ ผูจ้ดัการของ
สหกรณ์ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
ดงัต่อไปน้ี  
     (1) ตาย  
     (2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
     (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด 
     (4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์หรือครบก าหนดตาม
สัญญาจา้ง 
     (5) ถูกเลิกจา้ง 
     (6) ถูกลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรม
อนัแสดงใหเ้ห็นเป็นประจกัษว่์าไดก้ระท าการหรือละ
เวน้การกระท าการใด ๆ อนัอาจท าให้เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีแก่ประชาชน หรือไม่
เหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีผูจ้ดัการสหกรณ์ 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 

 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 53) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 95. การลาออก ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื่นหนังสือถึง
สหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวนัและให้
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์น าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาการ
ลาออกนั้น การยบัย ั้งการลาออกของผูจ้ดัการสหกรณ์
กระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
ข้อ  96 . การมอบหมายงาน ในหน้ าท่ี ผู้ จัดการให้
กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงัมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยูใ่นฐานะท่ีจะ
จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ี
ผูจ้ ัดการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 
ข้อ 97. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ต าแหน่ง
ผู ้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่ งตั้ งให้ผู ้ใดด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเม่ือผู ้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราวให้รองผูจ้ดัการหรือผูช่้วย
ผู ้จัดการ  ห รือ เจ้าหน้ า ท่ี อื่ น ของสหกรณ์ ต าม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไวเ้ป็นผูรั้กษาการ
แทน 
ข้อ 98. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน
ผูจ้ ัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและ
การเงิน กับบรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสหกรณ์ 
ตลอดจนจดัท างบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
ข้อ 99. เจ้าหน้าที่อ่ืน  นอกจากต าแหน่งผูจ้ ัดการแล้ว 
สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีอ่ืนตามความจ า
เป็นเพื่อปฏิบติังานในสหกรณ์ ทั้งน้ี ตามระเบียบว่าดว้ย
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
    

 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 96. การลาออกของผู้จัดการ  ให้ผูจ้ดัการสหกรณ์ยื่น
หนงัสือถึงสหกรณ์ก่อนวนัท่ีจะออกไม่นอ้ยกว่าสามสิบ
วนัและให้เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาการลาออกนั้ น การยบัย ั้ งการลาออกของ
ผูจ้ดัการสหกรณ์กระท าไดไ้ม่เกินหกสิบวนั 
ข้อ  97 . การมอบหมายงานในหน้ าท่ี ผู้ จัดการให้
กรรมการด าเนินการ ถ้าสหกรณ์ยงัมิได้มีการจัดจ้าง
และแต่งตั้งผูจ้ดัการ หรือสหกรณ์ยงัไม่อยู่ในฐานะท่ีจะ
จัดจ้างเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ในต าแหน่งอื่นด้วยได้ ให้
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายงานในหน้าท่ี
ผูจ้ดัการให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหน่ึงตามท่ี
เห็นสมควรแต่ตอ้งไม่เกิน 5 ปี 
ข้อ 98. การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้จัดการ ถา้ต าแหน่ง
ผู ้จัดการว่างลง และยังไม่ได้แต่งตั้ งให้ผู ้ใดด ารง
ต าแหน่งแทน หรือเม่ือผู ้จัดการไม่อยู่ หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นคร้ังคราวให้รองผูจ้ดัการหรือผูช่้วย
ผู ้จัดการ  ห รือ เจ้าหน้ า ท่ี อื่ น ของสหกรณ์ ตาม ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดไวเ้ป็นผูรั้กษาการ
แทน 
ข้อ 99. การเปลี่ยนผู้จัดการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียน
ผูจ้ ัดการ ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินการ
ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและ
การเงิน กับบรรดาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของสหกรณ์ 
ตลอดจนจัดท างบการเงินประจ าปีของสหกรณ์เพื่อ
ทราบฐานะอนัแทจ้ริงก่อนท่ีจะส่งมอบงาน 
 ข้อ 100. เจ้าหน้าที่อ่ืน นอกจากต าแหน่งผูจ้ดัการแลว้ 
สหกรณ์อาจจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีอ่ืนตามความจ า
เป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามตามข้อ 72(1)(2)(3)(4) หรือเป็นท่ีปรึกษา
สหกรณ์หรือผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ทั้ งน้ี  ตาม
ระเบียบของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 

 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 54) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 100. บ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ถ้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์คนใด ปฏิบติังานในสหกรณ์น้ี ดว้ยความ
เรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป 
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าบ าเหน็จ เม่ือออกจากต าแหน่ง 
เวน้แต่การออกโดยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก 

หมวดท่ี 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้ อ  1 0 1 . ที่ ป รึ ก ษ าแ ล ะที่ ป รึ ก ษ ากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ 
คณ ะกรรมการด าเนิ นการอาจ เชิญ สมาชิกห รือ
บุคคลภายนอก ซ่ึงทรงคุณวุฒิและความสามารถ และ
เหมาะสมเป็นท่ีปรึกษา และหรือท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิได ้
เพ่ือให้ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทั่วไปของ
สหกรณ์  
 
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สม าชิกห รือบุ คคลภายนอ กผู ้ มี คุ ณ วุ ฒิ  ความ รู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผูผ้่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู ้
ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน  หน่ึง คน 
ข้อ 102/1. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ ประกาศรับสมคัร
ผูต้รวจสอบกิจการ และพิจารณาคดัเลือก ผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และน าเสนอช่ือผู ้
ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการคดัเลือก  ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้ งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู ้ท่ีได้รับ
เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง
และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน หน่ึง คน 

หมวดท่ี 9 (ต่อ) 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนของสหกรณ์ 

ข้อ 101. บ าเหน็จเจ้าหน้าที่  ถ้าเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้าง
ของสหกรณ์คนใด ปฏิบติังานในสหกรณ์น้ี ดว้ยความ
เรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกนัมาไม่น้อยกว่าห้าปีขึ้นไป 
ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าบ าเหน็จ เม่ือออกจากต าแหน่ง 
เวน้แต่การออกโดยถูกลงโทษให้ออก หรือไล่ออก 

หมวดท่ี 10 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้ อ  1 0 2 . ที่ ป รึ ก ษ าแ ล ะที่ ป รึ ก ษ ากิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญบุคคลภายนอก        
ซ่ึงทรงคุณวุฒิและความสามารถ และเหมาะสมเป็นท่ี
ป รึกษา และหรือ ท่ีป รึกษ ากิตติมศัก ด์ิได้ เพื่ อให้
ความเห็นแนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ 
จ านวนไม่เกินห้าคน ทั้ งน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
สหกรณ์ก าหนด  
ข้อ 103. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สม าชิกห รือบุ ค คลภายนอ กผู ้ มี คุณ วุ ฒิ  ค วาม รู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
บริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผูผ้่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นท่ีไดรั้บการรับรองหลกัสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู ้
ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน  หน่ึง คน 
ข้อ 104. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการด าเนินการ ประกาศรับสมัครผู ้
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคดัเลือก ผูต้รวจสอบ
กิจการท่ีมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และน าเสนอช่ือผู ้
ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการคดัเลือก  ให้ท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้ งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู ้ท่ีได้รับ
เลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผูต้รวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง
และให้ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งล าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการส ารองจ านวน หน่ึง คน 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัพระราชบญัญติั
สหกรณ์ (ฉบบัท่ี3) 
พ . ศ . 2 5 6 2  ท่ี
ป ระก าศ ใน ราช
กิจจานุเบกษา เมื่อ
วัน ท่ี  17 มีนาคม 
62 ซ่ึงมีผลบังคับ
ใ ช้ ใ น วั น ท่ี  1 9 
พฤษภาคม 2562  
และจดัล าดบัหวัขอ้
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 
 
 

” 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 55) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

     กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ
ตามข้อ 103/1. (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการ
ส ารองปฏิบติังานไดท้ันทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผูต้รวจสอบกิจการใหม่  
ข้อ 103. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้
ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลา หน่ึง 
ปี ทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงั
ไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้รวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 
     ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ซ ้า 
ข้อ 103/1. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ        
ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ตาย 

     (3) ลาออก โดยเหตุผลเป็นหนงัสือยื่นต่อประธาน 
ค ณ ะ ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ห รื อ  ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
     (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้ งคณะหรือ
รายบุคคล 
     (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด
คุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนก าหนด 
ข้ อ  104 . อ าน าจห น้ าท่ี ของผู้ต รวจสอบกิ จการ               
ผู ้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

     กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จากต าแหน่งดว้ยเหตุ
ตามขอ้ 106 (2) (3) (4) (5) ให้ผูต้รวจสอบกิจการส ารอง
ปฏิบัติงานไดท้ันทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบกิจการ
คนเดิมคงเหลืออยู่หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผูต้รวจ
สอบกิจการใหม่  
ข้อ 105. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้
ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลา หน่ึง 
ปี ทางบญัชีของสหกรณ์ ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงั
ไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้รวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน 
     ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้ง
ซ ้า 
ข้อ 106. การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ         
ผูต้รวจสอบกิจการต้องพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
     (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
     (2) ตาย 

     (3) ลาออก โดยเหตุผลเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธาน 
ค ณ ะ ผู ้ ต ร ว จ ส อ บ กิ จ ก า ร ห รื อ  ยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แลว้แต่กรณี 
     (4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอด
ถอนผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้ งคณะหรือ
รายบุคคล 
     (5) นายทะเบียนสหกรณ์วิ นิจฉัยว่าขาด
คุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนก าหนด 
ข้ อ  107. อ าน าจห น้ าท่ี ของผู้ตรวจสอบกิจการ               
ผู ้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 56) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

    (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน 
และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หน้ีสินทั้ งปวงของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 
    (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้อง ของการ
ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู ้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ ของสหกรณ์ ทั้ งทาง
วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ 
     (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีและ
ลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และ
หลกัประกนั 
     (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการ
ใชจ้่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ 
     (5) ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ ตลอดจนค าส่ังต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 
     (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
และค าส่ังของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผล
ดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบติัการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ก าหนด 
ข้อ 104/1. การรายงานผลการตรวจสอบ   ให้ผูต้รวจ
สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนและ
ประจ าปีรวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

   (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน 
และการเงิน ตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสินทั้ งปวงของ
สหกรณ์เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจริงของสหกรณ์ท่ี
เป็นอยูจ่ริง 
    (2) ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกต้อง ของการ
ด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพื่อประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ 
ผู ้จัดการ และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ  ของสหกรณ์ ทั้ งทาง
วิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนั้น ๆ 
     (3) ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีและ
ลูกจา้งของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้ง และ
หลกัประกนั 
     (4) ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน และการ
ใชจ้่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ 
     (5) ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน 
ข้อบังคับ  ระเบียบ มติ ตลอดจนค าส่ังต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 
     (6) ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 
และค าส่ังของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผล
ดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
     การตรวจสอบกิจการและการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ผูต้รวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนว
ปฏิบัติการตรวจสอบกิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ก าหนด 
 ข้อ 108. การรายงานผลการตรวจสอบ  ให้ผูต้รวจสอบ
กิจการรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนและ
ประจ าปีรวมทั้งขอ้สังเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ์
อกัษร และเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
ประจ าเดือนคราวถดัไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ดว้ย 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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( 57) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

     กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการ พบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์ มีการปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศหรือค าแนะน าของ
ทางราชการ รวมทั้ งข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม 
หรือค าส่ังของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันที เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งส าเนารายงานดังกล่าว
ต่อส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบั
ดูแลโดยเร็ว 
     ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการแกไ้ข 
และผลการติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อส านักงาน
ตรวจบัญชี ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัหรือส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบัดูแล 
ข้อ 105. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู ้
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน้   การปฏิบัติตาม
อ านาจหน้ าท่ี  ห รือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย    
ผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
โดยเร็ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
     การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

หมวดท่ี 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 110. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  จะ
กระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
     (1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่
เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและให้แจ้ง  ไปยงัสมาชิก
พร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

หมวดท่ี 10 (ต่อ) 
ท่ีปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ 

     กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการ พบว่ามีเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์ มีการปฏิบัติไม่ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศหรือค าแนะน าของ
ทางราชการ รวมทั้ งข้อบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุม 
หรือค าส่ังของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการทันที  เพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข และให้จดัส่งส าเนารายงานดงักล่าว
ต่อส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบั
ดูแลโดยเร็ว 
     ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และส าเนารายงานผลการแกไ้ข 
และผลการติดตามของผูต้รวจสอบกิจการต่อส านกังาน
ตรวจบัญชี ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัหรือส านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครท่ีก ากบัดูแล 
ข้อ 109. ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผู ้
ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเวน้   การปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าท่ี  ห รือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ไดรั้บความเสียหาย    
ผูต้รวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่สหกรณ์ หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของ
สหกรณ์ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ
โดยเร็ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณ์ดว้ยเหตุไม่แจง้นั้น 
     การพิจารณาความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการให้
เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่ 

หมวดท่ี 11 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

ข้อ 110. การแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนใช้ข้อบังคับ  จะ
กระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปน้ี 
     (1) ต้องก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่
เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะและให้แจ้ง  ไปยงัสมาชิก
พร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

จัด ล าดั บ หั ว ข้ อ
ให ม่ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป รับ เป ลี่ ย น ช่ื อ
หมวดให้ถูกตอ้ง 
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( 58) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

    หมวดท่ี 11 
   ข้อเบ็ดเสร็จ 

     (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระ
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับได้ เม่ือมีการ
พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้
ข้อบังคับนั้ นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเตม็จ านวน
ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่  ในขณะนั้น โดย
มติให้แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ขอ้บงัคบันั้นให้ถือ
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของกรรมการด าเนินการ
ท่ีมาประชุม ซ่ึงลงลายมือช่ือเขา้ประชุม แต่ถา้สมาชิก 
หรือผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวน
สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสิบ
คน ลงลายมือช่ือท าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนั
ให้แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคบัก็ย่อมท าได ้
โดยตอ้งระบุขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียน
ใชข้อ้บงัคบันั้น พร้อมดว้ยเหตุผล 
     (3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียน
ใช้องค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนสมาชิก 
หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึง
ร้อยคนแลว้แต่กรณี 
     (4) ข้อความใดท่ี ท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไข
เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับแล้ว หากปรากฏว่า 
ข้อความนั้ นขัดกับกฎหมาย ห รือไม่ เป็นไปตาม
วัต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ งส ห ก ร ณ์  ห รื อ เจ ต น ารม ณ์              
แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแกไ้ขขอ้ความ
นั้น แลว้รับจดทะเบียน 
     (5) ขอ้บงัคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
แล้วหากยังไม่ได้ก าหนดระเบี ยบ  ห รือค าส่ั งให้
สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
แลว้นั้นมาบงัคบัใช ้และให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 
 
 -ไม่มี - 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 

     (2) คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระ
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับได้ เม่ือมีการ
พิจารณาเร่ืองท่ีจะขอแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเป ล่ียนใช้
ข้อบังคับนั้ นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ ซ่ึงมีกรรมการด าเนินการมาประชุมเต็มจ านวน
ของคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ ในขณะนั้น โดยมติ
ให้แกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบันั้นให้ถือเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของกรรมการด าเนินการท่ีมา
ประชุม ซ่ึงลงลายมือช่ือเข้าประชุม แต่ถ้าสมาชิก หรือ
ผูแ้ทนสมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนสมาชิก
หรือผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าสิบคน ลง
ลายมือช่ือท าหนงัสือร้องขอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวนัให้แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใชข้อ้บงัคบัก็ยอ่มท าได ้โดยตอ้งระบุ
ขอ้ความท่ีจะขอแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคบั
นั้น พร้อมดว้ยเหตุผล 
     (3) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้
องคป์ระชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ของจ านวนสมาชิก หรือ
ของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน
แลว้แต่กรณี 
     (4) ข้อความใด ท่ี ท่ีประชุมใหญ่ ได้ลงมติแก้ไข           
เพ่ิมเติม หรือเปล่ียนใช้ข้อบังคับแล้ว หากปรากฏว่า 
ข้อความนั้ น ขัดกับกฎหมาย ห รือไม่ เป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ส ห ก ร ณ์  ห รื อ เจ ต น าร ม ณ์                  
แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความ  
นั้น แลว้รับจดทะเบียน 
     (5) ข้อบังคบัท่ีนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
แล้วห ากยังไม่ ได้ก าหนดระ เบี ยบ  ห รือค าส่ั งให้         
สอดคลอ้งกนั ก็ให้น าความท่ีไดก้ าหนดไวใ้นข้อบงัคบั
แลว้นั้นมาบงัคบัใช ้และให้ผูเ้ก่ียวขอ้งถือปฏิบติั 

หมวดท่ี 12 
ความรับผิดต่อสหกรณ์ 

ข้ อ  111 . ความ รับ ผิด ต่อสหกรณ์  คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผูจ้ ัดการ ต้องรับผิด
ร่วมกนัในความเสียหายต่อสหกรณ์ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

ปรับเปลี่ ยน ช่ือ
หมวดให้ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับเปลี่ ยน ช่ือ
หมวดให้ถูกตอ้ง 
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( 59) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 106. ระเบียบสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการ
มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัน้ี และเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปน้ี 
     (1) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 

    (3) ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 

หมวดท่ี 12  
ความรับผิดต่อสหกรณ์ 

     (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  
     (2) ไม่ป ฏิบั ติหน้ าท่ีตามค าส่ังของนายทะเบียน
สหกรณ์  
     (3) ด าเนินกิจการนอกขอบวตัถุประสงคห์รือขอบเขต
แห่งการด าเนินกิจการท่ีจะพึงด าเนินการไดข้องสหกรณ์  
     เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์ผูใ้ดมีส่วนร่วมในการกระท า
ของคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  กรรมการ 
หรือผูจ้ดัการ อนัเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
เจ้าหน้ าท่ีของสหกรณ์ผู ้นั้ นต้องรับผิด ร่วมกันกับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ  หรือ
ผูจ้ดัการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์  

ข้อ 112.  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  กรรมการ 
หรือผู ้จัดการ  ไม่ต้องรับผิดตามมาตรา  51/2 ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี  
     (1) พิสูจน์ไดว่้าตนมิไดร่้วมกระท าการอนัเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์  
     (2) ไดค้ดัคา้นในท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือไดท้ าค า
คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานท่ีประชุมภายใน        
สามวนันบัแต่ส้ินสุดการประชุม  

หมวดท่ี 13 

ข้อเบ็ดเสร็จ 
ข้อ 113. ระเบียบสหกรณ์  ให้คณะกรรมการด าเนินการมี
อ านาจหน้าท่ีก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งขอ้บังคบัน้ี และเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้ งในข้อ
ต่อไปน้ี 
     (1) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 
    (3) ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 

เพ่ิ มห ม วดห มู่
แ ล ะ จั ด ล าดั บ
หวัขอ้ให้ถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จั ด ล า ดั บ
หมวดหมู่ แล ะ
ล าดับหัวขอ้ใหม่
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
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( 60) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

     (5) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
     (8) ระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
(10) ระเบียบอื่น ๆ ท่ีคณะกรมการด าเนินการเห็นสมควร
ก าหนดไว้ให้ มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ 
     เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วน
ระเบียบอื่น เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ 
ให้ ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ   

หมวดท่ี 13 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

     (5) ระเบียบว่าดว้ยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบว่าดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบเจา้หนา้ท่ีและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 
     (8) ระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบว่าดว้ยท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
     (10) ระเบียบว่าดว้ยหุ้น 
     (11) ระเบียบว่าดว้ยเงินยืมทดรอง 
     (12) ระเบียบว่าดว้ยเบ้ียประชุม 
     (13) ระเบียบว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการออกบัตร
ประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ 
     (14) ระเบียบว่าดว้ยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของ
เจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งสหกรณ์ 
     (15) ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และการสรรหากรรมการ 
     (16) ระเบียบว่าดว้ยการเก็บรักษา ยืม และการท าลาย
เอกสารของสหกรณ์ 
     (17) ระเบียบว่าดว้ยค่าตอบแทน 
     (18) ระเบียบว่าดว้ยการพสัดุ 
     (19) ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน
และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ 
     (20) ระเบียบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อการศึกษาอบรม 
     (21) ระเบียบว่าดว้ยสมาชิกสมทบ 
     (22) ระเบี ยบอื่น  ๆ  ท่ี คณะกรมการด าเนินการ
เห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 
     เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วน
ระเบียบอื่น เม่ือคณะกรรมการด าเนินการก าหนดใชแ้ลว้ 
ให้ ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริม
สหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ   

จั ด ล า ดั บ
หมวดหมู่และ
ล าดับ หั วข้อ
ใหม่ให้ถูกตอ้ง
ตรงกนั 

 

 
 
 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 61) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 107. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ี
ท รัพย์สินของสหกรณ์ถูกย ักยอกหรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้
ตามขอ้ 106 แต่มิไดรั้บช าระตามท่ีเรียกก็ดีคณะกรรมการ
ด าเนินการตอ้งร้องทุกข ์หรือฟ้องคดีภายในก าหนดอายุ
ความ 
ข้อ 108. การตีความในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการ
ตีความในขอ้บงัคบัใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอค าแนะน า และให้สหกรณ์
ปฏิบติัตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้ อ  1 0 9 . ท รัพ ย์ สิ น ข อ งสห ก ร ณ์  ก าร จ าห น่ าย
อสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยู่ในขณะนั้นเป็นเอก
ฉันท์ (และต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
ดว้ย 
     การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความใน
วรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผู ้แทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
ข้อ 111. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เม่ือ
สหกรณ์ต้องเลิกและไดจ้ัดการช าระบัญชี โดยจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืน
เงินรับฝาก พร้อมดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สิน
เหลืออยูเ่ท่าใด ให้ผูช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
     (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ี
ช าระแลว้ 
     (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว แต่ไม่เกิน
อตัราร้อยละแปดต่อปี 
     (3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 28 (2) 
เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน
ยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาได้ใน
ระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กับทุนรักษาระดบัอตัราเงินปัน
ผลท่ีถอนไปตามขอ้ 28 (4) ในปีนั้น 

หมวดท่ี 13 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 114. การด าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีท่ี
ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยกัยอกหรือเสียหายโดย
ประการใด ๆ ก็ดี หรือในกรณีท่ีสหกรณ์เรียกคืนเงินกู้
ตามข้อ 13 และข้อ 113 (3)(4) แต่มิได้รับช าระตามท่ี
เรียกก็ดีคณะกรรมการด าเนินการต้องร้องทุกข์ หรือ
ฟ้องคดีภายในก าหนดอายคุวาม 
ข้อ 115. การตีความในข้อบังคับ ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัการ
ตีความในขอ้บังคบัใด ให้สหกรณ์เสนอปัญหานั้นต่อ
นายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อขอค าวินิจฉยั และให้สหกรณ์
ปฏิบติัตามค าวินิจฉยันั้น 
ข้ อ  116 . ท รัพ ย์ สิ น ของสหกรณ์  ก ารจ าห น่ าย
อสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการด าเนินการท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นเป็นเอก
ฉันท์และต้องไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่
ดว้ย 
     การลงมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ตามความใน
วรรคแรก ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกหรือผูแ้ทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
ข้อ 117. การจ าหน่ายทรัพย์สินเม่ือสหกรณ์ต้องเลิก เม่ือ
สหกรณ์ตอ้งเลิกและไดจ้ดัการช าระบญัชี โดยจ าหน่าย
ทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ตลอดทั้งจ่ายคืน
เงินรับฝาก พร้อมดอกเบ้ียและช าระหน้ีสินอ่ืน ๆ ของ
สหกรณ์เสร็จส้ินแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีทรัพย์สิน
เหลืออยูเ่ท่าใด ให้ผูช้  าระบญัชีจ่ายตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
     (1) จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินมูลค่าหุ้นท่ี
ช าระแลว้ 
     (2) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ แต่ไม่เกิน
อตัราร้อยละแปดต่อปี 
     (3) จ่ายเป็นเงินเฉล่ียคืนตามขอ้ 28 (2) 
เงินท่ีจ่ายตามขอ้ (2) และ (3) เม่ือรวมทั้งส้ินตอ้งไม่เกิน
ยอดรวมแห่งจ านวนเงินก าไรสุทธิท่ีสหกรณ์หาไดใ้น
ระหว่างปีท่ีเลิกสหกรณ์กบัทุนรักษาระดบัอตัราเงินปัน
ผลท่ีถอนไปตามขอ้ 28 (4) ในปีนั้น 

จั ด ล า ดั บ
หมวดหมู่ แล ะ
ล าดับหัวขอ้ใหม่
ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตรงกนั 
 
 
 
 

” 
 
 
 

” 
 
 
 
 
 
 
 

” 

 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

( 62) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 

หมวดท่ี 11 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 112. ในกรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าพันคน 
ภายหลงัจากท่ีได้จดทะเบียนถือใช้ข้อบังคบัน้ีแล้ว ให้
สหกรณ์จัดให้มีผูแ้ทนสมาชิก ตามข้อ 65 ให้เสร็จส้ิน
ก่อนการประชุมใหญ่คราวต่อไป 
ข้อ 113. ในกรณีที่ข้อบังคับนี้มิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใด
ไว้ ให้สหกรณ์รับบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าส่ังและระเบียบปฏิบติัของนาย
ทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่งขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 114. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึง
สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บังคบัน้ีถือใช้ และไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบังคับให้ ถือตามระเบียบนั้ นไปก่อน 
จนกว่าจะไดก้ าหนดระเบียบขึ้นถือใชใ้หม่ 

หมวดท่ี 13 (ต่อ) 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

-ไม่มี- 
 
 
 
ข้อ 118. ในกรณีที่ข้อบังคับนีม้ิได้ก าหนดข้อความเร่ืองใด
ไว้ ให้สหกรณ์รับบทบญัญติัท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า
ดว้ยสหกรณ์ ตลอดจนค าส่ังหรือค าแนะน าและระเบียบ
ปฏิบติัของนายทะเบียนสหกรณ์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงแห่ง
ขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 119. นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึง
สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวนัท่ีขอ้บังคบัน้ีถือใช้ และไม่ขดั
หรือแย้งกับข้อบังคับให้ ถือตามระเบียบนั้ นไปก่อน 
จนกว่าจะไดก้ าหนดระเบียบขึ้นถือใชใ้หม่ 

จั ด ล า ดั บ
หมวดหมู่และ
ล าดับ หั วข้อ
ใหม่ให้ถูกตอ้ง
ตรงกนั 
 
 

” 
 
 
 
 
 

 
” 

มติทีป่ระชุม ................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานกิจการ  ประจ าปี  2562  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด 
 

 ( 63 ) 

ระเบียบวาระที ่ 10 เร่ืองการคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2562 และก าหนดราคา 

  ตามระเบียบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยมาตรฐานการสอบบัญชี
ภาคเอกชนถา้มีทุนด าเนินงานเกิน  100  ลา้นบาทขึน้ไป  จะตอ้งสรรหาผูส้อบบัญชีภาคเอกชนมาตรวจสอบบัญชีของ
สหกรณ์  ปีนีส้หกรณ์มีทุนด าเนินงาน  492  ล้านบาทเศษ  ซึ่งทางคณะกรรมการได้สรรหาผู้สอบบัญชี มา  2  คน                
เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุรว่มกนัพิจารณาคดัเลือก  คือ 

1. บริษัท  เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด จะจดัส่งผูส้อบบญัชี คือ นายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร ์ ผูส้อบ
บญัชีเลขที่  10136  เป็นผูส้อบบญัชีล  าดบัที่ 1และส่ง ดร.กนกศกัด์ิ  สขุวฒันาสินิทธิ์ ผูส้อบบญัชีเลขที่ 5889 เป็นผูส้อบ
บญัชีส  ารองล าดบัที่ 2 และ/หรือผูช้่วยผูส้อบบญัชีสหกรณใ์นระดบัปริญญาตรีที่มีคณุสมบตัิตามที่กรมตรวจบญัชีก าหนด
ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา ประมาณ 3-4 คน  ปฏิบัติงานประมาณ  ปีละ  4  ครั้ง  ครั้งละประมาณ   2-5 วันท าการ  
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงินรวม  65,000.-บาท ต่อปี 

2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนสาร การบัญชี  จะจดัส่งผูส้อบบญัชี  คือ  นางจารุณี  ศุภกาญจน ์ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาต  เลขทะเบียน  4424  ผูส้อบบัญชีส  ารอง  นายรตันะชัย  ด าเนินสวสัด์ิ เลขทะเบียนฯ 4897 และผูช้่วย
ผูส้อบบัญชีซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นหวัหนา้สายสอบบญัชีตามที่นายทะเบียนก าหนด  จะเขา้ตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละ  3 ครัง้ 
ครัง้ละไม่นอ้ยกว่า 2 วนัท าการพรอ้มผูช้่วยไม่นอ้ยกว่า 2 คน ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 60,000.-บาท 
ต่อปี 

มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 

ระเบียบวาระที ่ 11 เร่ืองการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ   ประจ าปี 2562 และก าหนดราคา 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก  จ ากัด พ.ศ.2562 ข้อ  102 ให้สหกรณ์ฯ                   
มีผูต้รวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูม้ีคณุวฒุิ  มีความรูค้วามสามารถในด้าน
ธุรกิจ  การเงิน  การเศรษฐกิจหรือการสหกรณฯ์  เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการสหกรณฯ์  การด ารงต าแหน่งไดม้ีก าหนด
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ  เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกใหม่ก็ให้คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน              
ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น  อาจไดร้บัเลือกตั้งซ า้  ซึ่งในปีนีม้ีผู้ตรวจสอบกิจการยื่นมาเพียง 1 คน เพื่อเสนอใหท้ี่
ประชมุรว่มกนัพิจารณา คือ 

  1.นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์ (ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2562) เป็นบุคคลภายนอก  ซึ่งเป็นขา้ราชการ
บ านาญของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และเป็นผู้ช  านาญงานตรวจสอบบัญ ชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์                 
ผ่านการอบรมเป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชน หลกัสตูรการตรวจสอบบญัชีสหกรณโ์ดยผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์และสามารถเขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกว่า   1- 2 วนัท าการ  และค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบเดือนละ  4,000.-บาท (สี่พนับาทถว้น) 

มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 
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ระเบียบวาระที ่ 12 เร่ืองการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ  
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด พ.ศ.2562 หมวดที่  8 ข้อ 71 ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ประกอบดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน   ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก  และใหก้รรมการอื่นเลือกระหว่างกันเองขึน้ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานกุารคนหนึ่งและเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ   

สมาชิกซึ่งผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบีย้ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งเคยถูกที่ประชุมใหญ่ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการ
ด าเนินการ หรือผูซ้ึ่งเป็นพนกังานและลกูจา้งประจ าในสหกรณน์ีไ้ม่มีสิทธิไดร้บัเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ 

และในขอ้ 73 การก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการด าเนินการอยู่ในต าแหน่งได้คราวละสองปีนบัแต่
วนัเลือกตัง้ ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปีนบัแต่วนัเลือกตัง้ ใหก้รรมการด าเนินการสหกรณอ์อกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลากและใหถื้อว่าเป็นการพน้จากต าแหน่ง ตามวาระ 
จากนั้นใหท้ี่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการเขา้ด ารงต าแหน่งใหค้รบตามจ านวนกรรมการด าเนินการที่
ก าหนดไว ้

กรณีที่กรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ   กรรมการด าเนินการที่ไดร้บัเลือกใหม่ใหอ้ยู่ในต าแหน่ง
ไดเ้ช่นเดียวกนักบักรรมการด าเนินการชดุแรก โดยใหน้ าวรรคหนึ่งมาใชโ้ดยอนโุลม 

เม่ือครบก าหนดแลว้ หากยงัไม่มีการเลือกตัง้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการชุด
เดิมอยู่ในต าแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ กรรมการด าเนินการ ซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้อีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั  

ในปีนี ้ ผู้ครบวาระการเป็นกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
1.นางสาวศรีสรุางค ์ ดวงประเสรฐิ ประธานกรรมการ 

  2.นายธรรมรตัน ์  ชายน า้เค็ม กรรมการกลาง 
  3.นายสรุพงษ ์  พฒุซอ้น  กรรมการกลาง 

4.นายศรีสวสัด์ิ  นนัทโกวฒัน ์ กรรมการกลุม่ สสอ.บา้นนา 
  5.นายธวชัชยั  ดีทองสขุ  กรรมการกลุม่ สสอ.เมือง 
  6.นายยอดชาย  สวุรรณธาร กรรมการกลุม่ สสอ.องครกัษ ์
  7.นางสาวอรทยั  ฟ้าหทยั  กรรมการกลุม่ รพ.ปากพล ี
  8.นายมนตร ี  ใจยงค ์  กรรมการกลุม่ บ านาญ 
 สรุป ต าแหน่งกรรมการที่ตอ้งเลือกตัง้ใหม่ จ านวน 8 ต าแหนง่  ดงันี ้
  1) ประธานกรรมการ  1 ต าแหน่ง 
  1) กรรมการกลาง   2 ต าแหน่ง เลือกตัง้ที่ประชมุใหญ่ 
  2) กรรมการประจ ากลุม่  5 ต าแหน่ง  คือ 
   1.สสอ.บา้นนา    เลือกตัง้ที่ สสอ.บา้นนา 
   2.สสอ.เมือง    เลือกตัง้ที่ สสอ.เมือง 
   3.สสอ.องครกัษ ์    เลือกตัง้ที่ สสอ.องครกัษ ์
   4.รพ.ปากพล ี    เลือกตัง้ที่ รพ.ปากพล ี
   5.บ านาญ    เลือกตัง้ที่ประชมุใหญ่  
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ตารางแสดงการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 25 

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วาระ หมายเหต ุ

1. .น.ส.ศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ ประธานกรรมการ วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

2. นายสุพรรณ  มะลิวลัย ์ กรรมการกลาง วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

3.นางดวงใจ  นวลทอง กรรมการกลาง วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

4.นายธรรมรัตน์  ชายน ้าเค็ม กรรมการกลาง วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

5.นายสุรพงษ์  พุฒซ้อน กรรมการกลาง วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

6. นางเนตรอรุณ  วรรณพาหุล กรรมการกลาง วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

7. จ.ส.อ.วิศาล  คนเสง่ียม กรรมการกลุ่ม สสจ.นครนายก วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

8. นายศรีสวัสดิ์  นันทโกวัฒน์  กรรมการกลุ่ม สสอ.บ้านนา วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

9.นางทวินนัท ์ หะมณี กรรมการกลุ่ม สสอ.ปากพลี วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

10. นายธวัชชัย  ดีทองสุข กรรมการกลุ่ม สสอ.เมือง วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

11.นายยอดชาย สุวรรณธาร กรรมการกลุ่ม สสอ.องครักษ์ วาระท่ี 2 ปีที่ 2 ครบ 2 วาระ 

12.นายบุญชู กนับวัลา กรรมการกลุ่ม รพ.บา้นนา วาระท่ี 2 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก1  ปี ครบ 2 วาระ 

13.นางสาวอรทัย  ฟ้าหทัย กรรมการกลุ่ม รพ.ปากพล ี วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 

14. นางอมัพวนั  แจ่มศรี กรรมการกลุ่ม รพ.องครักษ ์ วาระท่ี 1 ปีท่ี 1 อยูอ่ีก 1 ปี ครบ 1 วาระ 

15. นายมนตรี  ใจยงค์ กรรมการกลุ่ม บ านาญ วาระท่ี 1 ปีที่ 2 ครบ 1 วาระ 
 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 
ระเบียบวาระที ่ 13 เร่ืองอ่ืน ๆ 
   13.1. ค าแนะน าของผู้แทนสหกรณจั์งหวัดนครนายก 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 
 13.2. ค าแนะน าผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 
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13.3. อ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 
มติทีป่ระชุม …………………………………………………………………………………. 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 25 

คณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที ่ 25   จ านวน  15  คน 

1.นางสาวศรีสรุางค ์ ดวงประเสรฐิ ประธานกรรมการ 
2.นายมนตร ี  ใจยงค ์  รองประธานคนที่  1 
3.นายสพุรรณ  มะลิวลัย ์ รองประธานคนที่  2 
4.นางดวงใจ  นวลทอง  กรรมการ/เหรญัญิก 
5.นายบญุช ู  กนับวัลา  กรรมการ/เลขานกุาร 
6.นายศรีสวสัด์ิ  นนัทโกวฒัน ์ กรรมการ 
7.จ.ส.อ.วิศาล  คนเสงี่ยม กรรมการ 
8.นายสรุพงษ ์  พฒุซอ้น  กรรมการ 
9.นายธวชัชยั  ดีทองสขุ  กรรมการ 
10.นายธรรมรตัน ์ ชายน า้เค็ม กรรมการ 
11.นายยอดชาย  สวุรรณธาร กรรมการ 
12.นางทวินนัท ์  หะมณี  กรรมการ 
13.นางอมัพวนั  แจ่มศรี  กรรมการ 
14.นางเนตรอรุณ  วรรณพาหลุ กรรมการ 
15.นางสาวอรทยั  ฟ้าหทยั  กรรมการ 

ฝ่ายจัดการ  จ านวน  4  คน 
1.นางสาวนิชาภา ประสงคด์ ี ผูจ้ดัการสหกรณ ์
2.นางสาวเมธาวี ใจยงค ์ เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
3.นางสาวสดุารตัน์ สรุวิงษ ์ เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
4.นางสาวเกศราภรณ ์ ครุธทรพัย์ เจา้หนา้ที่สหกรณ ์



 
 
 

เอกสารแนบ 
 
 

 



รายรับ ประมาณการรายรับ

1.ดอกเบีย้รบัจากใหกู้แ้ก่สมาชิก 32,966,506.29

2.รายได้

     - ดอกเบีย้เงินฝากจากธนาคาร 35,000.00            

     - คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 2,000.00              

     - ผลตอบแทนจากการลงทนุ 235,000.00          

     - รายไดอ่ื้น ๆ 2,000.00              

รวม 274,000.00        

33,240,506.29   

รายจ่าย ประมาณการรายจ่าย

1.ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้ืม (ตั๋วสญัญาธ.กรุงไทย) 6,000.00            

2.ดอกเบีย้จ่ายเงินเบกิเกินบญัชี 3,000.00            

3.ดอกเบีย้จ่ายเงินรบัฝาก (163,582,769.39 บาท) 5,129,888.04     

4.เงินเดือนเจา้หนา้ที่ (4 คน) *ปรับเล่ือนเงนิเดือนประจ าปี 859,320.00        

     -นางสาวนิชาภา  ประสงคด์ี                                     28,471 × 12 341,652.00          

     -นางสาวเมธาวี  ใจยงค ์                       15,460 × 12 185,520.00          

     -นางสาวสดุารตัน ์ สรุวิงษ์ 13,111 × 12 157,332.00          

     -นางสาวเกศราภรณ ์ ครุธทรพัย์ 14,568 × 12 174,816.00          

รวมเงนิเดือนพนักงาน 859,320.00        

5.คา่ตอบแทน

     - กรรมการ,เจา้หนา้ที,่บคุคลภายนอกทีด่  าเนินงานเป็นประโยชนต์อ่สหกรณ์ ครัง้ละ 800 × 25 คน 20,000.00            

     - ผูส้อบบญัชีเอกชน                                     ปีละ 65,000.- บาท 65,000.00            

     - ผูต้รวจสอบกิจการ                                     อตัรารายเดือน 4,000 × 12 48,000.00            

     - เจา้หนา้ที/่หน่วยงานที่หกั ณ ที่จา่ย          หน่วยงานละ    6.000 ×   1 6,000.00              

หน่วยงานละ    2.000 ×   8 16,000.00            

     - ผูด้แูลเวปไซต ์                      เดือนละ 500 × 12 6,000.00              

     - แมบ่า้น(จา้งเหมา)                            เดือนละ 3,500 x 12 42,000.00            

รวม 203,000.00        

6.คา่เบีย้ประชมุ

     - ส าหรบัคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าเดือน            15 คน 12 ครัง้ × 800 บาท 144,000.00          

     - ส าหรบัคณะกรรมการด าเนินการตามกิจกรรม            15 คน   2 ครัง้ × 800 บาท 24,000.00            

     - ส าหรบัคณะกรรมการอ านวยการ   5 คน 3 ครัง้ × 800 บาท 12,000.00            

     - คณะกรรมการเงินกู ้                                                    7 คน 12 ครัง้ × 800 บาท 67,200.00            

     - คณะกรรมการพฒันาและประชาสมัพนัธ ์                                7คน 12 ครัง้ × 800 บาท 67,200.00            

     - ส าหรบัที่ปรกึษา/ผูร้บัเชิญ                                                 1 คน 12 ครัง้ × 800 บาท 9,600.00              

รวม 324,000.00        
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7.คา่ลว่งเวลาส าหรบัเจา้หนา้ที่ 44,800.00          

1)สว่นตา่งทีไ่ม่รวมกบัวนัประชมุประมาณคนละ 20 วนั/ปี(เตรยีมความพรอ้มตา่งๆส าหรบัปิดงบครึง่ปีแรกและครึง่ปีหลงั)

20 x 200 =4,000 บาท/คน*ตอ่หนึง่เดือน 4,000  x  4 = 16,000 บาท/ปี

2)สว่นทีไ่ดต้อ่เดือนคนละ 3 วนั

3 x 12 = 36 วนั/ปี/คน 36  x  200 =7,200 บาท/ปี/คน 7,200  x  4 = 28,800 บาท/ปี

ยอดทีจ่ะจา่ยประมาณตอ่ปี = 16,000 + 28,800 = 44,800 บาท

8.คา่เบีย้เลีย้งพาหนะเดินทาง  56,400.00          

(ส าหรบัคณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการไปเขา้รว่มอบรม  ประชมุ ในและนอกจงัหวดั ) **ปีละ 12 ครัง้

( ครัง้ละ 1 คน เบีย้เลีย้ง 2 วนั 1,600 / ทีพ่กั 1,6000 / พาหนะเดินทางประมาณการ 1,500 = 4,700 )

9.คา่รบัรอง

-เป็นคา่จดัเบรกในวนัประชมุประจ าเดือน (9,600) ประชมุคณะกรรมการอ านวยการ (1,680) 20,880.00            

ประชมุคณะกรรมการเงินกู ้(4,800) ประชมุคณะกรรมการพฒันาและประชาสมัพนัธ ์(4,800) -                       

-เป็นคา่รบัรองผูส้อบบญัชี 6,000.00              

-เป็นคา่รบัรองผูต้รวจสอบกิจการ 3,600.00              

-เป็นคา่รบัรองตา่งๆ ที่สหกรณจ์ดัขึน้ทัง้ปี(*สหกรณจ์งัหวดั,สนง.ตรวจบญัชี,ชสอ.,สนันิบาต,คณะดงูาน) 16,020.00            

รวม 46,500.00          

10.บ าเหน็จเจา้หนา้ที่
คิดจาก "อตัราเงินเดือนปัจจบุนั  (ตน้ปี) x จ านวนปีอายกุารท างาน  แลว้น าไปลบออกจากทีส่  ารองไว ้(สะสมมา)   

     - นางสาวนิชาภา  ประสงคด์ี                                                  28,471 × 18 ปี 512,478.00          

     - นางสาวเมธาว ี ใจยงค ์                                            15,460 × 11 ปี 170,060.00          

     - นางสาวสดุารตัน ์ สรุวิงษ ์                                 13,111 × 7 ปี 91,777.00            

     - นางสาวเกศราภรณ ์ ครุธทรพัย ์                       14,568 × 6 ปี 87,408.00            

ณ 31 ต.ค. 62 มีเงินส  ารองบ าเหน็จสะสม  = 744,543.-บาท รวม 861,723.00        

**861,723 - 744,543 = 117,180 บาท (ยอดคงเหลือ - ลดระหวา่งปี - ยอดคงเหลือสิน้ปี) ***ต้องตัง้ไว้ 117,180.00        

11.คา่เครือ่งเขียนแบบพิมพ ์ 60,000.00          

12.คา่สวสัดิการเจา้หนา้ที่

     - ชดุเครือ่งแบบเจา้หนา้ที่  ชดุละ 3,000.-บาท (4 คน) 12,000.00            

     - คา่รกัษาพยาบาลประจ าปี  คนละ 15,000.-บาท/ปี (4 คน) 60,000.00            

รวม 72,000.00          
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13.คา่ใชจ้่ายในการประชมุใหญ่

     - คา่อาหารและพาหนะเดินทาง(เหมาจ่าย)                                       653 คน × 1,000 บาท 653,000.00          

     - อาหารวา่งและเครือ่งดื่ม                                                665 คน ×  50  บาท 33,250.00            

     - รางวลัสมนาคณุสมาชิก (รางวลัสดัสว่นตามหน่วยงาน(อยูจ่รงิ) 80 รางวลั x 500.-บาท = 40,000.-บาท 70,000.00            

/ รางวลัรวมหน่วยงาน(อยูแ่ละไม่อยูจ่รงิ) 500.-บาท x 30 รางวลั / 1,000.-บาท x 8 รางวลั / 2,000.-บาท x 2 รางวลั

/ 3,000.-บาท x 1 รางวลั  = 20,000.-บาท)

     - คา่จา้งเหมาท ารายงานกิจการประจ าปี ส  าหรบัสมาชิก 653 เลม่ * 30 บาท = 19,560.- , 23,840.00            

ส าหรบัหน่วยงานนอก 50 เลม่ * 85 บาท = 4,250.-

     - คา่หอ้งประชมุ                        10,000.00            

     - คา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ 120,600.00          

รวม 910,690.00        

14.คา่ซ่อมแซมทรพัยส์ิน 30,000.00          

15.คา่เสื่อมราคาครุภณัฑ ์- เครือ่งใชส้  านกังาน 60,100.00          

16.เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม  (เงินเดือน x รอ้ยละ 5 x 12 เดือน ไมเ่กิน 750 บาท) 34,608.00          

17.คา่น า้มนัเชือ้เพลิง (เหมาจา่ยการด าเนินงานเจา้หนา้ที่ 4 คน ด าเนินกิจการสหกรณ)์ 5,500 × 12 66,000.00          

18.คา่ใชจ้่ายทั่วไป (ที่จ  าเป็น) 120,000.00        

19.คา่สาธารณปูโภค 72,000.00          

20.เงินสมทบกองทนุทดแทน 1,720.00            

21.คา่ใชจ้่ายในการด าเนินคดี 50,000.00          

22.คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 1,000,000.00     

23.ครุภณัฑ ์- เครือ่งใชส้  านกังาน (ชดุเกา้อืไ้มส้กัรบัแขก 2 ชดุ 14,000 บาท / เกา้อีร้บัรองสมาชิก 6 ตวั 1,000 บาท) 15,000.00          

9,282,206.04    

รวมรายรับ 33,240,506.29    

รวมรายจ่าย 9,282,206.04      

ก าไรทีค่าดว่าจะได้รับ 23,958,300.25    

รวมรายจ่าย



 

 

รายงาน 

การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2561 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากดั 

วันท่ี 22 ธันวาคม  2561 
ณ  ห้องประชุมกนกวรรณ  โรงแรมจันทรารีสอร์ท  จังหวัดนครนายก 

 

ผู้เข้าประชุม     จ ำนวน  615 คน  ประกอบดว้ย 
 1. สมำชิกสหกรณ์   จ ำนวน  596 คน 
 2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนชุดท่ี 24 จ ำนวน    15 คน  ประกอบดว้ย 

 2.1.นำงสำวศรีสุรำงค ์ ดวงประเสริฐ ประธำนกรรมกำร 
 2.2.จ.ส.อ.วิศำล คนเสง่ียม รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 1 
 2.3.นำยสุพรรณ มะลิวลัย ์ รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 2 
 2.4.นำงสำวปรำนอม ทวีทรัพย ์ กรรมกำร/เหรัญญิก 
 2.5.นำยสุนทร บุญเขียน กรรมกำร 
 2.6.นำงเนตรอรุณ วรรณพำหุล กรรมกำร 
 2.7.นำยมนตรี ใจยงค ์ กรรมกำร 
 2.8.นำยสุรพงษ ์ พุฒซอ้น กรรมกำร 
 2.9.นำยบุญชู กนับวัลำ กรรมกำร 
 2.10.นำยศรีสวสัด์ิ นนัทโกวฒัน์ กรรมกำร 
 2.11.นำงสำวอรทยั ฟ้ำหทยั กรรมกำร 
 2.12.นำยยอดชำย สุวรรณธำร กรรมกำร 
 2.13.นำยธรรมรัตน์ ชำยน ้ำเคม็ กรรมกำร 
 2.14.นำยธวชัชยั ดีทองสุข กรรมกำร 
 2.15.นำงรุ่งทิพย ์ จนัทรำช กรรมกำร/เลขำนุกำร 
 3. เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ จ ำนวน 4 คน ประกอบดว้ย 
 3.1.นำงสำวนิชำภำ ประสงคดี์ ผูจ้ดักำรสหกรณ์ฯ 
 3.2.นำงสำวเมธำวี ใจยงค ์ เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
 3.3.นำงสำวสุดำรัตน์ คงสมนึก เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
 3.4.นำงสำวเกศรำภรณ์ ครุธทรัพย ์ เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.นำงสำวทศันีย ์ เคียนทอง ต ำแหน่ง  นกัวิชำกำรตรวจสอบบญัชีช ำนำญกำร 
    2.นำงยพุิน ขนัทอง ต ำแหน่ง  เจำ้หนำ้ท่ีระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
  3.นำงสำวพลอยไพลิน แกว้มูลนำ ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบติักำร 
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  4.นำงสำวเมษิยำ ทรงอำรมภ ์ ต ำแหน่ง นกัวิชำกำรสหกรณ์ปฏิบติักำร 
  5.นำยสุทธิพงษ ์ ธรรมรักษ ์ ต ำแหน่ง ผูต้รวจสอบกิจกำร 
 6.นำงจำรุณี ศุภกำญจน์ ต ำแหน่ง ผูส้อบบญัชี 
   7.นำงสินีนำฎ  ธรรมรักษ ์ ต ำแหน่ง  ผูช่้วยผูต้รวจสอบกิจกำร 
เปิดประชุม เวลำ  09.00  น. 
 นำงสำวศรีสุรำงค ์ดวงประเสริฐ ประธำนกรรมกำร  ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุม เม่ือสมำชิกครบ
องคป์ระชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมพร้อมด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  1.1.ผลกำรจดัระดบัมำตรฐำนสหกรณ์ ปี 2561 
 ประกำศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ.2561 คือ ระดับ A (ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนระดบัดีเลิศ) 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
 1.2.ในปี 2562 จะลดงวดช ำระเงินกู้สำมัญจ ำนวน 20 งวด จากเดิม  240 งวด (ไม่ เกิน
เกษียณอำยุรำชกำร) คงเหลือ 220 งวด (ไม่เกินเกษียณอำยุรำชกำร) ตำมหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์            
ท่ี กษ 1115/4101 ลงวนัท่ี 21 เมษำยน 2558 ได้แจ้งค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรก ำหนดงวดช ำระหน้ีเงินกู ้             
ของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เน่ืองจำกสภำพกำรณ์ปัจจุบนั พบว่ำมีสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน หลำยแห่งก ำหนดจ ำนวนงวดกำรส่งช ำระหน้ีเงินกูข้องสมำชิกเป็นระยะเวลำนำน                
โดยมิไดค้  ำนึงถึงสภำพคล่องทำงกำรเงินของสหกรณ์และควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นจำกกำรปล่อยเงินกู ้ส่งผล         
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสมำชิกสหกรณ์ และระบบสหกรณ์ในภำพรวม ซ่ึงกรมส่งเสริมสหกรณ์พิจำรณำแลว้ 
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบตำมผลกำรศึกษำดงักล่ำวจึงขอให้แจง้สหกรณ์จงัหวดั แนะน ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนพิจำรณำก ำหนดงวดช ำระเงินกู ้ดงัน้ี 
   1.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด 
   2 .เงิน กู้ส ำมัญ  ไม่ เกิน  120  งวด  และให้ สหกรณ์ มีม ำตรกำรผ่อนคลำย                      
โดยใชแ้หล่งท่ีมำของทุนด ำเนินงำนเป็นเกณฑ ์ก ำหนดเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
   กลุ่มท่ี  1 ทุนด ำเนินงำนมำจำกแหล่งทุนภำยนอกสหกรณ์  มำกกว่ำ 50%               
ใหป้ฏิบติัตำมค ำแนะน ำอยำ่งเคร่งครัด เท่ำกบั 120 งวด 
   กลุ่มท่ี 2 ทุนด ำเนินงำนมำจำกแหล่งทุนภำยในสหกรณ์ มำกกว่ำ 60% - 85%                           
สำมำรถพิจำรณำขยำยงวดช ำระหน้ีเพิ่มจำกค ำแนะน ำท่ีก ำหนดไดอี้กไม่เกิน 10% เท่ำกบั 132 งวด 
   กลุ่มท่ี 3 ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า  85% สามารถ
พจิารณาขยายงวดช าระหนีเ้พิม่จากค าแนะน าที่ก าหนดได้อกีไม่เกนิ 20%   เท่ากบั 144 งวด 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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 1.3.ในปี 2562 เป็นต้นไป สหกรณ์จะปรับเพิ่มเงินสวสัดิกำรแก่สมำชิก เก่ียวกับเงิน
ครบรอบวนัเกิดสมำชิก จาก 200 บำท เป็น 300 บำท โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2561 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
  1.4.เพิ่ ม ช่ อ งท ำงในกำรตรวจสอบข้อมู ลสม ำชิ กผ่ ำน  Application SmartMember                
ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
มติท่ีประชุม รับทรำบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 
ประธาน แจง้ใหส้มำชิกตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมใหญ่ประจ ำปี 2560 และขอมติรับรอง 
มติท่ีประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 2560 
ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ืองรายงานกจิการประจ าปี  2561 
  ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ (1 พฤศจิกำยน 2560 ถึง 31 ตุลำคม  2561)  คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  
ชุดท่ี 24 ได้ด ำเนินกำรตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมฐำนะทำงเศรษฐกิจ            
ของสมำชิกให้ดีขึ้นและมีควำมมัน่คง โดยวิธีร่วมกันด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของมวล
สมำชิกสหกรณ์ จึงปรำกฏผลงำนดงัรำยงำนท่ีแสดงตวัเลขรำยกำรเปรียบเทียบทำ้ยน้ี 

รายการ ปี  2561 ปี  2560 +เพิม่ / -ลด 
1.จ ำนวนสมำชิก 
2.ทุนเรือนหุ้น 
3.ทุนส ำรอง 
4.ทุนสะสมตำมขอ้บงัคบั 
5.เงินรับฝำก 
6.เงินใหกู้ร้ะหวำ่งปี 
7.ลูกหน้ีเงินกู ้
8.สินทรัพยร์วม 
9.รำยได ้
10.ค่ำใชจ่้ำย 
11.ก ำไรสุทธิ 
12.คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
13.เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 

670 
291,004,770.00 
24,613,590.00 
1,804,983.50 

123,748,044.33 
193,144,568.00 
484,026,932.65 
492,607,740.66 
32,097,629.54 
8,109,494.19 
23,988,135.35 

15 
4 

644 
268,058,850.00 
22,350,149.65 
1,117,878.50 
96,478,750.06 
179,883,860.00 
456,338,931.46 
464,997,301.87 
30,081,116.24 
8,519,524.06 
21,561,592.18 

13 
4 

+26 
+22,945,920.00 
+2,263,440.35 
+687,105.00 

+27,269,294.27 
+13,260,708.00 
+27,688,001.19 
+27,610,438.79 
+2,016,513.30 

-410,029.87 
+2,426,543.17 
+2 
- 

สมาชิก ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ สหกรณ์มีสมำชิกสมคัรใหม่ 37 คน และมีสมำชิกส้ินสภำพ 11 คน ยอดเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน จ ำนวน  26  คน  ณ  วนัท่ี  31  ตุลำคม  2561 มีจ ำนวนสมำชิกทั้งส้ิน  670 คน 
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รายได้  รายจ่าย  ก าไรสุทธิ  ปี 2561 
        บาท        % 
1.  รายได้ของสหกรณ์     32,097,629.54   100.00 
 - ดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมำชิก  32,063,504.53   99.89 
 - รำยไดอ่ื้น           34,125.01       0.11 
(ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ของสมำชิก ดอกเบ้ียรับจำกเงินฝำกธนำคำร เงินปันผล จำกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับตำมค ำพิพำกษำ และรำยไดเ้บด็เตลด็)  

2.  รายจ่ายของสหกรณ์         8,109,494.19                   25.27   
 - ดอกเบ้ียเงินรับฝำกของสมำชิก    3,277,087.16      10.21 
 - ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกู ้      2,130,595.35          6.64                                 
(ธนำคำรกรุงไทย ,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลต ำรวจ ,สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลนครนำยก
,สหกรณ์กำรเกษตรปำกพลี) 
 - ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 2,701,811.68   8.42  

3.  ก าไรสุทธิของสหกรณ์                                                       23,988,135.35                                   74.73 
   เพิ่มขึ้นจำกปี  2560                                            2,426,543.17                                   11.25   

ทุนเรือนหุ้น  ณ  วนัท่ี  31  ตุลำคม 2561 มีจ ำนวนทั้งส้ิน 29,100,477 หุ้น  หรือมูลค่ำ 291,004,770.00 บำท  
เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  22,945,920.00 บำท  สมำชิกเห็นควำมส ำคญัในรูปแบบกำรออมทรัพยใ์นเร่ืองดงักล่ำว  
สหกรณ์ฯ จึงมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นตำมล ำดบั  ซ่ึงเป็นกำรบ่งบอกถึงควำมมัน่คงของสหกรณ์และมวลสมำชิก  
ดงัตำรำงท่ีแสดงจ ำนวนทุนเรือนหุ้นเปรียบเทียบระหวำ่งปีและเฉล่ียต่อสมำชิก 

ปี ทุนเรือนหุ้น เพิม่ขึน้ จ านวนสมาชิก เฉลีย่ต่อสมาชิก 

2557 
2558 
2559 
2560 
2561 

       204,996,820.00 
228,291,560.00 
253,976,760.00 
268,058,850.00 
291,004,770.00 

19,667,740.00 
23,294,740.00 
25,685,200.00 
14,082,090.00 
22,945,920.00 

              636 
 643 
 641 
 645 
 670 

322,322.04 
355,041.31 
396,219.59 
415,595.12 
434,335.48 

การบริการรับฝากเงิน 

ประเภทเงินฝาก 
ปี 2561 ปี 2560 

บัญชี จ านวนเงิน บัญชี จ านวนเงิน 
1.ออมทรัพย ์
2.ออมทรัพยพ์ิเศษ 
3.ออมทรัพยต์่อเน่ือง 

60 
229 
29 

270,290.99 
122,565,303.12 

912,450.22 

60 
197 
22 

177,168.75 
95,668,311.61 

633,269.70 
รวม 318 123,748,044.33 279 96,478,750.06 
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การบริการให้สมาชิกกู้ยืม 
 สหกรณ์  ใหบ้ริกำรแก่สมำชิกดำ้นเงินกูย้มื  2  ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1. เงินกู้ ยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  สมำชิกมีสิทธิกูไ้ดไ้ม่เกิน 3 เท่ำของเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งรวมกัน
หรือบ ำนำญแลว้แต่กรณี วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท สุดแลว้แต่จ ำนวนใดจะน้อยกว่ำ กำรช ำระหน้ีคืนไม่เกิน 12  
งวด สมำชิกท่ีช ำระหน้ีเงินกูฉุ้กเฉินคร้ังก่อนติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่ำ 3 งวด เม่ือยื่นกูค้ร้ังใหม่ และไดรั้บกำรอนุมติัให้
ไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินแลว้ ให้น ำไปหักกลบลบหน้ีเงินกูส้ัญญำเดิมได ้โดยไม่ตอ้งช ำระหน้ีคร้ังก่อน (ตอ้งแนบ
ส ำเนำสลิปเงินเดือนและส ำเนำหนำ้สมุดธนำคำรกรุงไทยทุกคร้ังท่ีมีกำรกู ้และเม่ือหักค่ำใชจ่้ำยรวมทั้งสหกรณ์แลว้
ตอ้งมีเงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 1,000 บำท) 
 2. เงินกู้สามัญ  จ ำแนกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 2.1 เงินกู้สามัญท่ัวไป แยกเป็น 
 2.1.1  สมาชิกข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า   
 2.1.1.1 มีสิทธิกูส้ำมญัทัว่ไป โดยค ำนวณจำกเงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งรวมกนั ร้อยละ 40 คูณ  

จ ำนวน 240 งวด แต่ตอ้งไม่เกินจ ำนวนเดือนเม่ือเกษียณอำยรุำชกำร(60ปี) สุดแลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ 
 2.1.1.2  มีสิทธิกูส้ำมญัทัว่ไป ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ของตนก็ได ้
 2.1.2  สมาชิกผู้รับบ านาญ 
  2.1.2.1  มีสิทธ์ิกูส้ำมญัทัว่ไป โดยค ำนวณจำกเงินบ ำนำญร้อยละ 40 คูณ จ ำนวน 240 งวด แต่ตอ้งไม่
เกินจ ำนวนเดือนเม่ืออำย ุ75 ปี สุดแลว้แต่จ ำนวนใดจะนอ้ยกวำ่ 
  2.1.2.2  มีสิทธิกูส้ำมญัทัว่ไป ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ของตนก็ได ้
  2.1.2.3  กรณีอำยเุกินกวำ่ 75 ปี ใหมี้สิทธ์ิกูไ้ด ้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ของตน 
 ส ำหรับเงินกูส้ำมญัทัว่ไป เงินไดร้ำยเดือนเม่ือหักส่งช ำระหน้ีสหกรณ์ รวมทั้งหักรำยจ่ำยรำยกำรอ่ืน ๆ 
แลว้ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 3,000 บำท 
 2.2 เงินกู้สามัญสวัสดิการ จ าแนกเป็น 8 ประเภท ดังนี ้
 2.2.1  เพื่อกำรท่องเท่ียวต่ำงประเทศ ของตนเองและครอบครัว กูไ้ด้ตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 
บำท ใหผู้กู้ส่้งคืนเงินกูส้ำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือนไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.2  เพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กูไ้ดต้ำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บำท ให้ผูกู้ ้
ส่งคืนเงินกูส้ำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.3  เพื่อซ้ือรถจกัรยำนและจกัรยำนยนต์ กู ้ได้ตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บำท ให้ผูกู้ ้ส่งคืน
เงินกูส้ำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 24 งวด 
 2.2.4  เพื่อกำรศึกษำของตนเองและบุตร กูไ้ดต้ำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บำท ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินกู้
สำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.5  เพื่อช ำระบัตรเครดิตของตนเอง กู้ได้ตำมท่ีจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บำท  ให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินกู้
สำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 12 งวด 
 2.2.6  เพื่อจดังำนอุปสมบทหรืองำนแต่งงำน ตนเองและบุตร, จดังำนศพของบิดำ-มำรดำหรือคู่สมรส
หรือบุตร กูไ้ดไ้ม่เกิน 100,000 บำท ให้ผูกู้ส่้งคืนเงินสำมญัสวสัดิกำรพร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุก
เดือน ไม่เกิน 12 งวด  
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 2.2.7  เพื่อซ้ืออำวุธปืน กู้ได้ตำมจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บำท ให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินสำมัญสวสัดิกำร
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 2.2.8  เพื่อซ้ือทองค ำ กู ้ได้ตำมจ่ำยจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บำท ให้ผูกู้ ้ส่งคืนเงินสำมัญสวสัดิกำร            
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนัทุกเดือน ไม่เกิน 24 งวด  
 สมำชิกผูกู้ ้เงินสำมัญสวสัดิกำรคนหน่ึงสำมำรถใช้สิทธ์ิขอกู้ได้ทุกประเภทรวมกันวงเงินไม่เกิน         
100,000 บำท  และเงินได้รำยเดือน  เม่ือหัก ส่ งช ำระห น้ีสหกรณ์  รวมทั้ งหักรำยจ่ำยรำยกำรอ่ืน  ๆ  แล้ว                       
ตอ้งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ยกวำ่ 3,000 บำท  

 

  อตัราดอกเบีย้เงินกู้และเงินรับฝากของสหกรณ์ในรอบปี 

 

ประเภท 
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 52 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ตั้งแต่ 1 เม.ย. 54 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 
ถึงปัจจุบัน 
ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงินรับฝาก 
1.เงินรับฝำกออมทรัพย ์
2.เงินรับฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ 
3.เงินรับฝำกออมทรัพยต์่อเน่ือง 

 
2.00 

- 
- 

 
- 
- 

3.25 

 
- 

3.00 
- 

 
 
 
 
 
 

ประเภทเงินกู้ 
ปี  2561 ปี  2560 

จ านวนสัญญา จ านวนเงิน จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1.เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
2.สำมญั 
   - สำมญัทัว่ไป 
   - สำมญัสวสัดิกำร 

585 
 

104 
15 

32,017,180.00 
 

160,379,388.00 
748,000.00 

596 
 

101 
13 

21,751,060.00 
 

157,623,000.00 
509,800.00 

รวม 704 193,144,568.00 710 179,883,860.00 

ประเภท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57  ถึงปัจจุบัน  ร้อยละ/ปี 

ดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 
1.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
2.เงินกูส้ำมญั 

 
6.75 
6.75 
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การใช้ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก 

กจิกรรม จ านวนเงิน 
1.จ่ำยเพื่อกำรมีบุตรของสมำชิก จ ำนวน 5 รำย ๆ ละ 500.-บำท 2,500.00 
2.จ่ำยเพื่อสงเครำะห์เก่ียวกบักำรศพบิดำ มำรดำของสมำชิก จ ำนวน 19 รำย ๆ ละ 1,000.-บำท 19,000.00 
3.จ่ำยเพื่อสงเครำะห์เก่ียวกบักำรศพของสมำชิกเสียชีวิต จ ำนวน 3 รำย ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 
    - เป็นสมำชิกเกินกวำ่ 3 ปี – 4 ปี ไดรั้บเงิน   4,000.-บำท จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน   4,000.-บำท 
    - เป็นสมำชิกเกินกวำ่ 9 ปี ขึ้นไป ไดรั้บเงิน 10,000.-บำท จ ำนวน 2 รำย เป็นเงิน 20,000.-บำท 

24,000.00 

4.จ่ำยเพื่อสงเครำะห์เก่ียวกบักำรศพคู่สมรสของสมำชิกเสียชีวิต จ ำนวน 1 รำย เป็นเงิน 5,000.-บำท               
  (ก่ึงหน่ึงของอำยสุมำชิก) 

5,000.00 

5.จ่ำยค่ำพวงหรีดเพื่อเคำรพศพสมำชิก บิดำ มำรดำและ คู่สมรสของสมำชิก จ ำนวน 24 พวง ๆ ละ 500.
บำท   

12,000.00 

6.จ่ำยสวสัดิกำรเน่ืองในโอกำสครบรอบวนัเกิดของสมำชิก  658  รำย ๆ ละ 200.-บำท   131,600.00 
7.จ่ำยสวสัดิกำรแก่สมำชิกท่ีเกษียณอำยรุำชกำร ลำออกจำกรำชกำร  จ ำนวน 5 รำย  ตำมหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี    
    - เป็นสมำชิกตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป – 20 ปี ไดรั้บเงิน 20,000.-บำท จ ำนวน 3 รำย เป็นเงิน 60,000.-บำท  
    - เป็นสมำชิกตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป – 25 ปี ไดรั้บเงิน 30,000.-บำท จ ำนวน 2 รำย เป็นเงิน 60,000.-บำท 

120,000.00 

รวมเป็นเงิน 314,100.00 

การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

กจิกรรม จ านวนเงิน 
1.ร่วมอนุโมทนำบุญกฐินพระรำชทำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ,ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

3,000.00 

2.ร่วมอนุโมทนำบุญทอดผำ้ป่ำสำมคัคีกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 1,000.00 
3.สนบัสนุนกิจกรรม ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก (ตอ้นรับนำยแพทย ์สสจ.นย.คนใหม่) 50,000.00 

รวมเป็นเงิน 54,000.00 

การใช้ทุนศึกษาอบรม 

กจิกรรม จ านวนเงิน 
1.ส่งกรรมกำรด ำเนินกำรและฝ่ำยจดักำรอบรมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ 15,690.00 
2.โครงกำรศึกษำดูงำนสหกรณ์ออมทรัพยใ์นจงัหวดัสุรินทร์ (วนัท่ี 17-19 พฤษภำคม 2561) 80,000.00 
3.โครงกำรประชุมวิชำกำรสหกรณ์คร่ึงปี (21 กรกฎำคม 2561) 82,105.00 

รวมเป็นเงนิ 177,795.00 

มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการ 
  ต ำม ท่ี ป ระ ชุ ม ให ญ่ ส ำมัญ ป ระจ ำ ปี  2560 เ ม่ื อ วั น ท่ี  2 4  ธั น ว าค ม  2 5 6 0  มี ม ติ เลื อ ก                                     
นำยสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์   เป็นผูต้รวจสอบกิจกำร เพื่อให้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ ประจ ำปี  2561 
รำยละเอียด ดงัน้ี  

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุนครนายก จ ากดั 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 
............................................................ 

 
เรยีน  ทีป่ระชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขนครนายก จ ากดั 

ตามที่ประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี  2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก          
จ ากัด  เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2560 ได้เลือกตั ้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการปร ะจ าปีสิ้นสุดวันที ่ 
31 ตุลาคม 2561 นัน้ ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดอืนแลว้ และในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดงันี้ 

 
1. วตัถปุระสงคข์องการตรวจสอบ  

1.1 เพือ่ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2 เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานดา้นการบญัชแีละการเงนิ 
1.3 เพือ่ตรวจสอบเกีย่วกบัการด าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 

 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ  

2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทกึตามเอกสารหลกัฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงนิตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบยีบ และมตทิีป่ระชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 

ทีก่ าหนดไว ้
 

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
 3.1 สมาชิกของสหกรณ์ 
  สหกรณ์มสีมาชกิเมื่อต้นปี 644 คน เขา้ระหว่างปี 37 คน ออกระหว่างปี 11 คน คงเหลอื ณ 

วนัสิ้นปี 670 คน ในวนัสิ้นปีสหกรณ์มทีุนด าเนินงาน 494,492,901.49 บาท มรีายได้ทัง้สิ้น 32,097,629.54 บาท 
ค่าใช้จ่าย 8,109,494.19 บาท มกี าไรสุทธ ิ23,988,135.35 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,394,469.61 บาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.09 
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 3.2  ด้านบริการทัว่ไป 
  3.2.1 สหกรณ์ ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานด้านต่ าง ๆ  โดยมีคณ ะกรรมการ 

ชุดต่าง ๆ รบัผิดชอบแต่ละคณะไว้ชดัเจน เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์    
ของสมาชกิสว่นใหญ่เป็นหลกั 

  3.2.2 สหกรณ์ ก าหนดต าแห น่ งงานต่ าง  ๆ  ไว้ เหมาะสม  เจ้าห น้ าที่ มีค วาม รู้           
ความสามารถในการปฏบิตังิานตามต าแหน่งหน้าที ่

  3.2.3 การจดัท าแผน การจัดท างบประมาณที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งก็ได้มีการปฏิบัติ 
ตามแผนและวงเงนิงบประมาณทีก่ าหนดไวน้ัน้ 

  3.2.4 การปฏิบัติงานมีการควบคุมเป็นขัน้ตอนมีการตรวจสอบให้เกิดความรัดกุม               
และฝ่ายจ ัดการได้น าข ้อมูลทางการเง ิน  การบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุก เด ือน   
เพือ่ใชใ้นการบรหิารและประกอบการตดัสนิใจ 

 3.3 ด้านการบญัชี 
  สหกรณ์จดัท าบัญชีด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีและจัดท ารายงาน             

ต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน  
บัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน               
สหกรณ์ก าหนด 

 3.4 ด้านการเงิน 
  ณ ว ันสิ้น ปี  31  ตุลาคม 2561 ม ีเง ินสดคงเหล ือ ในม ือ  ถูกต้อ งตรงตามบ ัญชี 

และเงนิฝากธนาคารตามบญัช ีคงเหลอื ณ 31 ตุลาคม 2561 สรุปมยีอดเงนิคงเหลอื ดงันี้ 
  เงนิฝากธนาคาร 5 บญัช ี 8,158,385.04 บาท 
  การใช้จ่ายเง ินต่าง ๆ  ในระหว่างปี  เ ป็นไปตามระเบ ียบว่าด ้วยการร ับ  - จ่าย 

และเก็บรกัษาเงนิและตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ รายจ่ายต่าง ๆ ได้จ่ายไปเพื่อกิจการ            
ของสหกรณ์ ควรแก่เหตุผลและเป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 3.5 ด้านสินเช่ือ 
  3.5.1 สหกรณ์ไดใ้หเ้งนิกูแ้ก่สมาชกิระหว่างปี 3 ประเภท คอื 

(1) เงนิกูเ้พือ่เหตุฉุกเฉิน จ านวน 585 สญัญา จ านวนเงนิ 32,017,180.00 
(2) เงนิกูส้ามญั  จ านวน 104 สญัญา จ านวนเงนิ  160,379,388.00 
(3) เงนิกูส้ามญัสวสัดกิาร จ านวน 15 สญัญา จ านวนเงนิ 748,000.00 
  รวมทัง้ส้ิน  704 สญัญา จ านวนเงิน  193,144,568.00 
 ปีก่อนใหกู้ ้179,883,860.00 บาท ปีนี้ใหกู้เ้พิม่ขึน้ 13,260,708.00 บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.37 
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ณ วนัสิน้ปีมเีงนิใหกู้แ้ก่สมาชกิคงเหลอื      แยกเป็นหน้ี 
      ระยะสัน้ 1 ปี 

       หนี้ระยะยาว 
       เกนิ 1 ปี 

(1) เงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน 
(2) เงนิใหกู้ส้ามญั-สวสัดกิาร 
(3) เงนิใหกู้ส้ามญั 

9,755,269.67 
505,440.39 

473,766,222.59 

บาท 
บาท 
บาท 

9,755,269.67 
284,223.64 

31,566,430.20 

- 
221,216.75 

442,199,792.39 

รวม 484,026,932.65 บาท 41,605,923.51 442,421,009.14 
 

 ปี ก่ อน เงิน ให้ กู้ ค งเหลือ  456 ,338 ,931 .46 บ าท  ปีนี้ เงิน ให้ กู้ ค งเห ลือ เพิ่ มขึ้ น         
27,688,001.19 บาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.07 

 สหกรณ์มีลูกหนี้ อื่น  ๆ  เป็นลูกหนี้ ตามค าพิพากษา 1 ราย 1,885,160.83 บาท  
และไดต้ัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูไว ้1,885,160.83 บาท 

 อตัราดอกเบีย้ใหกู้ส้ามญัและใหกู้ฉุ้กเฉิน รอ้ยละ 6.75 ต่อปี ตัง้แต่ 1 ม.ค. 2557 
 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สมาชิก 32,063,504.53 บาท 

ประมาณการทีต่ ัง้ไว ้32,000,740.35 บาท มากกว่าประมาณการ 62,764.18 บาท หรอืมากกว่ารอ้ยละ 0.20 
3.6 ด้านการลงทุน 

  3 .6 .1  ล งทุ น ใน หุ้ น ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รัพ ย์ แ ห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  จ า กั ด                        
เป็นเงนิ  268,000.00 บาท 
  ไดผ้ลตอบแทนลงทุนถอืหุน้ชุมนุมฯ เป็นเงนิ 12,938.90 บาท 
  3.6.2 ลงทุนในครุภณัฑ-์อุปกรณ์  
  สหกรณ์ไม่ได้จดัซื้อครุภณัฑ์และอุปกรณ์ส านักงานเพิ่ม มคีรุภณัฑ์และอุปกรณ์คงเหลือ 
122,961.04 บาท และเมื่อหกัค่าเสือ่มราคาการใชง้าน 28,078.50 บาทแลว้ เหลอืมลูค่า 94,882.54 บาท 

 3.7 ด้านเงินรบัฝาก 
  สหกรณ์รบัฝากเงนิในระหว่างปี 3 ประเภท คอื 

(1) เงนิรบัฝากออมทรพัยพ์เิศษ 
(2) เงนิรบัฝากออมทรพัย ์
(3) เงนิรบัฝากออมทรพัยต์่อเนื่อง 

รวมเงนิรบัฝาก 

จ านวนเงนิ 
จ านวนเงนิ 
จ านวนเงนิ 
จ านวนเงนิ 
 

45,045,643.98 
275,778.15 
917,852.74 

46,239,274.87 

บาท 
บาท 
บาท 
บาท 

อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.00 ต่อปี 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.25 ต่อปี 
 

 ปีก่อนรับฝากระหว่างปี 35,187,712.15 บาท ปีนี้ฝากเพิ่มขึ้น 11,051,562.72 บาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.41 
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 ณ วนัสิน้ปี 31 ตุลาคม 2561 มเีงนิรบัฝากคงเหลอื คอื 

(1) เงนิรบัฝากออมทรพัยพ์เิศษ จ านวนเงนิ 122,565,303.12 บาท 
(2) เงนิรบัฝากออมทรพัย ์  จ านวนเงนิ  270,290.99 บาท 
(3) เงนิรบัฝากออมทรพัยต์่อเนื่อง จ านวนเงนิ   912,450.22  บาท 

  รวมเงนิรบัฝากคงเหลอื จ านวนเงนิ 123,748,044.33 บาท 
  
 ปีก่อนเงินรับฝากคงเหลือ 96,478,750.06 บาท ปีนี้ เพิ่มขึ้น 27,269,294.27 บาท            

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.26 
 3.8 ด้านเจ้าหน้ี 
  สหกรณ์มเีจา้หนี้คงเหลอืสิน้ปี 31 ตุลาคม 2561 จ านวน 3 ราย ประกอบดว้ย 

(1) สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั จ านวนเงนิ 22,200,000.00 บาท 
(2) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (ออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ) จ านวนเงนิ  100,000.00 บาท 
(3) สหกรณ์การเกษตรปากพล ีจ ากดั   จ านวนเงนิ 4,440,000.00 บาท 
       รวม จ านวนเงนิ 26,740,000.00 บาท 
ปีก่อนมีเจ้าหนี้คงเหลือ 54,877,700.00 บาท ปีนี้ เจ้าหนี้ ลดลง 28,137,700.00 บาท หรื อลดลง                 

รอ้ยละ 51.27 
 3.9 ด้านทุน 
  3.9.1 ทุนเรอืนหุน้ 
   - ทุนเรอืนหุ้นวนัต้นปีมจี านวน 268,058,850.00 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี จ านวน 

25,368,190.00 บาท ลดลงระหว่างปี 2,422,270.00 บาท คงเหลอืวนัสิน้ปีจ านวน 291,004,770.00 บาท 
  3.9.2 ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ 
   - ทุนส ารองยกมาปีก่อน 22,350,149.65 บาท รับการจัดสรรก าไรปีก่อน 

2,263,440.35 บาท คงเหลอืวนัสิน้ปี 24,613,590.00 บาท 
   - ทุนสะสมต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ช่ือบญัชี ยอดยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือ 
ทุนสาธารณประโยชน์ 85,818.50 90,000.00 54,000.00 121,818.50 
ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล 358,500.00 200,000.00 0.00 558,500.00 
ทุนศกึษาอบรม 0.00 293,000.00 177,795.00 115,205.00 
ทุนสวสัดกิารแก่สมาชกิ 3,560.00 550,000.00 314,100.00 239,460.00 
ทุนสะสมเพือ่จดัตัง้ส านกังาน 670,000.00 100,000.00 0.00 770,000.00 

รวมทัง้ส้ิน 1,117,878.50 1,233,000.00 545,895.00 1,804,983.50 

  การใช้ไปของเงินทุน  ผู้บริห ารคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติไปตามมติ  ระเบียบ              
และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 
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มติท่ีประชุม รับทรำบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน  ประจ าปี  2561 

 ตำม ท่ี ป ระ ชุ ม ให ญ่ ส ำมัญ  ป ระจ ำ ปี  2 560  เม่ื อ วัน ท่ี  2 4  ธัน ว ำคม  2560  มี ม ติ เลื อ ก                                   
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ธนสำรกำรบญัชี โดย นำงจำรุณี  ศุภกำญจน์ เป็นผูส้อบบญัชี เพื่อให้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน
ของสหกรณ์ฯ ประจ ำปี 2561 รำยละเอียด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม อนุมติั 
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ระเบียบวาระท่ี  6 เร่ืองพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2561 

               คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ชุดท่ี  24  เสนอกำรจดัสรรก ำไรสุทธิ  ประจ ำปี  2561  ดงัน้ี 

รายการ 
ปี  2561 ปี  2560 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

ก าไรสุทธิ 
1.ทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ  10 ของก ำไรสุทธิ 
2.ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ 
3.ปันผล  ตำมหุน้ท่ีช ำระแลว้ ร้อยละ 6.00 ต่อปี 
4.เฉล่ียคืน แก่สมำชิกกูเ้งิน ร้อยละ 6.00  ของ              
   ดอกเบ้ียเงินกู ้
5.โบนสักรรมกำรและพนกังำน ไม่เกินร้อยละ 10 
6.ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผล 
7.ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม 
8.ทุนสำธำรณประโยชน์ 
9.ทุนสวสัดิกำรแก่สมำชิก 
10.ทุนเพื่อจดัตั้งส ำนกังำน 

23,988,135.35 
2,943,466.74 

30,000.00 
16,641,725.98 

 
1,922,942.63 
1,110,000.00 
200,000.00 
200,000.00 
90,000.00 

750,000.00 
100,000.00 

100.00 
12.27 
0.12 
69.37 

 
8.02 
4.63 
0.83 
0.83 
0.38 
3.13 
0.42 

21,561,592.18 
2,263,440.35 

30,000.00 
15,250,542.61 

 
1,784,609.22 
1,000,000.00 
200,000.00 
293,000.00 
90,000.00 

550,000.00 
100,000.00 

100.00 
10.50 
0.14 
70.73 

 
8.27 
4.64 
0.93 
1.36 
0.42 
2.55 
0.46 

มติท่ีประชุม อนุมติั 
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ระเบียบวาระท่ี  7   เร่ืองพจิารณางบประมาณรายรับ - รายจ่าย  ประจ าปี  2562  

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ตั้งไว้ปี 2561 ผลด าเนินการปี 2561 ขอตั้งปี 2562 

รายได้ รายการ บาท บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 
1 ดอกเบ้ียรับ 32,000,740.35 32,063,504.53 99.89 33,919,781.92 99.93 
2 รำยไดอ่ื้น 33,500.00 34,125.01 0.11 25,000.00 0.07 

 รวมรายได้ (A) 32,034,240.35 32,097,629.54 100.00 33,944,781.92 100.00 

รายจ่าย รายการ บาท บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ 

1 ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกูย้มื 2,397,372.03 2,128,522.39 6.63 1,291,268.90 3.80 
2 ดอกเบ้ียจ่ำยเงินเบิกเกินบญัชี 3,000.00 2,072.96 0.01 3,000.00 0.01 
3 ดอกเบ้ียจ่ำยเงินฝำก 3,164,141.64 3,277,087.16 10.21 4,271,085.52 12.58 
4 เงินเดือนเจำ้หนำ้ท่ี 748,092.00 749,172.00 2.33 809,760.00 2.39 
5 ค่ำตอบแทน 138,000.00 125,600.00 0.39 146,000.00 0.43 
6 ค่ำเบ้ียประชุม 434,400.00 289,600.00 0.90 434,400.00 1.28 
7 ค่ำล่วงเวลำ 44,800.00 44,800.00 0.14 44,800.00 0.13 
8 ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะเดินทำง 89,300.00 56,564.40 0.18 89,300.00 0.26 
9 ค่ำรับรอง 41,400.00 44,856.50 0.14 45,000.00 0.13 
10 ค่ำบ ำเหน็จเจำ้หนำ้ท่ี 105,232.00 106,042.00 0.33 119,038.00 0.35 
11 ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 45,000.00 70,937.98 0.22 55,000.00 0.16 
12 ค่ำสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ท่ี 72,000.00 45,024.00 0.14 72,000.00 0.21 
13 ค่ำใชจ่้ำยในกำรประชุมใหญ่ 892,050.00 830,782.00 2.59 937,700.00 2.76 
14 ค่ำซ่อมแซมสินทรัพย ์ 20,000.00 34,175.00 0.11 30,000.00 0.09 
15 ค่ำเส่ือมรำคำครุภณัฑ ์- เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 38,000.00 28,078.50 0.09 66,000.00 0.20 
16 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 38,000.00 31,290.00 0.10 41,000.00 0.12 
17 ค่ำน ้ำมนัเช้ือเพลิง 66,000.00 66,000.00 0.20 66,000.00 0.20 
18 ค่ำใชจ่้ำยทัว่ไป 92,000.00 115,201.40 0.36 120,000.00 0.35 
19 ค่ำสำธำรณูปโภค 72,000.00 62,981.90 0.20 72,000.00 0.21 
20 เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,500.00 706.00 0.00 1,700.00 0.01 
21 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินคดี 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.30 
22 หน้ีสงสัยจะสูญ – ลูกหน้ีตำมค ำพิพำกษำ 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 2.95 
23 ครุภณัฑ ์– เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 150,000.00 0.00 0.00 180,000.00 0.53 

 รวมค่าใช้จ่าย (B) 9,752,287.67 8,109,494.19 25.27 9,995,052.42 29.45 

ก าไรสุทธิ (A-B)  22,281,952.68 23,988,135.35 74.73 23,949,729.50 70.55 
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เสนอท่ีประชุม ส ำหรับรำยจ่ำยท่ี 4 – 23  เป็นรำยจ่ำยเพื่อเป็นค่ำบริหำรจดักำรทั่วไป  ขออนุมัติให้ถวัเฉล่ียจ่ำย         
ไดทุ้กรำยกำร และรำยจ่ำยท่ี 1 – 3  ขอควำมเห็นชอบให้เป็นไปตำมสภำพกำรณ์ของต้นทุนทำงกำรเงินซ่ึงขึ้นอยู่กบั
ปัจจยัทำงกำรตลำดทำงกำรเงินเป็นส ำคญั  (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ  1) 

มติท่ีประชุม อนุมติั 
ระเบียบวาระท่ี  8 เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั  ประจ าปี  2562 
 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เสนอพิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค ้ ำประกันประจ ำปี 2562 จำกเดิม           
ท่ีตั้งไวเ้ม่ือปี 2561 จ ำนวย 290 ลำ้นบำท ปี 2562 ยงัคงจ ำนวนเงินเดิมท่ี 290 ลำ้นบำท 
มติท่ีประชุม อนุมติั                                                                                                                                                                
ระเบียบวาระท่ี  9 เร่ืองพจิารณาแก้ไข/เพิม่เติม ข้อบังคับสหกรณ์ฯ  

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดท่ี 24 ให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ พิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของสหกรณ์ โดยกำรยกเลิกข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครนำยก จ ำกัด ฉบับเดิม              
เสียทั้งหมด และพร้อมก ำหนดขอ้บงัคบัฉบบัใหม่ขึ้นบงัคบัใช ้ทั้งน้ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรขอเสนอร่ำงขอ้บงัคบั
สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั พ.ศ.2562 ซ่ึงไดก้ ำหนดตำมร่ำงขอ้บงัคบัของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั ท่ีถือใช้ปัจจุบนั เพื่อให้สอดคลอ้งกบั ระเบียบ 
ค ำสั่งนำยทะเบียนสหกรณ์ และรวบรวมขอ้บงัคบัใหเ้ป็นปัจจุบนั ในกำรน้ีมีสำระส ำคญัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ข้อความเดิม ข้อความใหม ่

หมวดที่ 5 
สมาชิก 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมำชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภำวะ 
     (3) ก. เป็นขำ้รำชกำร หรือลูกจำ้งประจ ำสังกดักระทรวง
สำธำรณสุขจงัหวดันครนำยกหรือเป็นเจำ้หนำ้ท่ีและ
ลูกจำ้งประจ ำของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข. เป็นขำ้รำชกำรบ ำนำญ สังกดักระทรวง
สำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก 
     (4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 
     (5) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมี
วตัถุประสงค ์ในกำรกูย้มืเงิน 

หมวดที่ 5 
สมาชิก 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิก สมำชิกตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภำวะ 
     (3) ก. เป็นขำ้รำชกำร หรือลูกจำ้งประจ ำสังกดักระทรวง
สำธำรณสุขจงัหวดันครนำยกหรือเป็นเจำ้หนำ้ท่ีและ
ลูกจำ้งประจ ำของสหกรณ์น้ี หรือ 
           ข. เป็นขำ้รำชกำรบ ำนำญและผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 
สังกดักระทรวงสำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก 
     (4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติและนิสัยดีงำม 
     (5) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมี
วตัถุประสงค ์ในกำรกูย้มืเงิน 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

หมวดที่ 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมำชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดำ และบรรลุนิติภำวะ 
     (3) เป็นพนกังำนรำชกำร หรือพนกังำนกระทรวง
สำธำรณสุข สังกดักระทรวงสำธำรณสุขท่ีเบิกจ่ำยเงินเดือนท่ี
ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก หรือหน่วยงำนใน
สังกดั 
     (4) เป็นผูรั้บบ ำเหน็จและเคยเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั 
     (5) เป็นผูมี้ควำมประพฤติ และนิสัยดีงำม 
     (6) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มืเงิน 
     (7) เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค ำสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมำชิกสมทบมี
สิทธิและหนำ้ท่ีเฉพำะในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมำยของสหกรณ์ 
     (ก) สิทธิของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
          (1) ฝำกเงินประเภทต่ำง ๆ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
          (2) ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ รวมกันทุกประเภทไม่เกิน       
ร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ท่ีตนถือ 
           
 

 
 
 

          (3) ไดรั้บเงินปันผลตำมหุน้ท่ีช ำระแลว้ 
          (4) ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตำมส่วนธุรกิจท่ีสมำชิกสมทบได้
ท ำไวก้บัสหกรณ์ 
           (5) ไดรั้บสวสัดิกำรต่ำง ๆ หรือกำรสงเครำะห์ตำม
สมควรตำมระเบียบของสหกรณ์ 

หมวดที่ 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ 50. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมำชิกสมทบตอ้งมี
คุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์น้ี 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดำ และบรรลุนิติภำวะ 
     (3) เป็นพนกังำนรำชกำร หรือพนกังำนกระทรวง
สำธำรณสุข สังกดักระทรวงสำธำรณสุขท่ีเบิกจ่ำยเงินเดือนท่ี
ส ำนกังำนสำธำรณสุขจงัหวดันครนำยก หรือหน่วยงำนใน
สังกดั 
     (4) เป็นผูรั้บบ ำเหน็จและเคยเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั 
     (4) เป็นผูมี้ควำมประพฤติ และนิสัยดีงำม 
     (5) มิไดเ้ป็นสมำชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น ท่ีมี
วตัถุประสงคใ์นกำรกูย้มืเงิน 
     (6) เป็นผูท่ี้ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และ
ค ำสั่งของสหกรณ์ 
ข้อ 53. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมำชิกสมทบมี
สิทธิและหนำ้ท่ีเฉพำะในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมำยของสหกรณ์ 
     (ก) สิทธิของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
          (1) ฝำกเงินประเภทต่ำง ๆ ตำมระเบียบของสหกรณ์ 
          (2) สิทธิในกำรกูเ้งินจำกสหกรณ์ 
                 ก. ขอกูเ้งินจำกสหกรณ์รวมกนัทุกประเภทไม่เกิน       
ร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุน้ท่ีตนถือ 
                 ข. ขอกูเ้งินจำกสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท 
ใหมี้บุคคลค ้ำประกนั 1 คน และตอ้งเป็นสมำชิกเท่ำนั้น 
                 ค. ขอกูเ้งินจำกสหกรณ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บำท 
ใหมี้บุคคลค ้ำประกนั 2 คน และตอ้งเป็นสมำชิกเท่ำนั้น 
          (3) ไดรั้บเงินปันผลตำมหุน้ท่ีช ำระแลว้ 
          (4) ไดรั้บเงินเฉล่ียคืนตำมส่วนธุรกิจท่ีสมำชิกสมทบได้
ท ำไวก้บัสหกรณ์ 
           (5) ไดรั้บสวสัดิกำรต่ำง ๆ หรือกำรสงเครำะห์ตำม
สมควรตำมระเบียบของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

     (ข) หนำ้ท่ีของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
           (1) ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค ำสั่ง
ของสหกรณ์ทุกประกำร 
          (2) เขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมำย 
           (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง 
          (4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 
          (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ พฒันำ
สหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
     (ค) สมำชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
          (1) เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
          (2) นบัช่ือของสมำชิกสมทบเขำ้เป็นองคป์ระชุมในกำร
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (3) ออกเสียงลงคะแนนในทุกเร่ือง 
          (4) เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูใ้หแ้ก่สมำชิกรำยอ่ืน ๆ 
 

     (ข) หนำ้ท่ีของสมำชิกสมทบ มีดงัน้ี 
           (1) ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ และค ำสั่ง
ของสหกรณ์ทุกประกำร 
          (2) เขำ้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมำย 
           (3) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกำรของสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง 
          (4) สอดส่องดูแลกิจกำรของสหกรณ์ 
          (5) ร่วมมือกบัคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ พฒันำ
สหกรณ์ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
     (ค) สมำชิกสมทบไม่ใหมี้สิทธิในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
          (1) เป็นกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ 
          (2) นบัช่ือของสมำชิกสมทบเขำ้เป็นองคป์ระชุมในกำร
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
          (3) ออกเสียงลงคะแนนในทุกเร่ือง 
          (4) เป็นผูค้  ้ำประกนัเงินกูใ้หแ้ก่สมำชิกรำยอ่ืน ๆ 

 

 ส่วนอ่ืน ๆ  ใหใ้ชต้ำมขอ้บงัคบัฉบบัปัจจุบนั 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณ์โดยยกเลิกขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยส์ำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั ฉบบัเดิมเสียทั้งหมด พร้อมก ำหนดขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข
นครนำยก จ ำกัด พ.ศ.2562 ขึ้ นบังคับใช้ ตำมร่ำงท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอ ให้มีผลบังคับใช้นับแต่                  
นำยทะเบียนรับจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติม และมอบใหป้ระธำนด ำเนินกำรยืน่จดทะเบียนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  10 เร่ืองการคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ าปี 2562 และก าหนดราคา 

  ตำมระเบียบของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และตำมบนัทึกขอ้ตกลงว่ำดว้ยมำตรฐำนกำรสอบบญัชี
ภำคเอกชนถำ้มีทุนด ำเนินงำนเกิน  100  ลำ้นบำทขึ้นไป  จะตอ้งสรรหำผูส้อบบญัชีภำคเอกชนมำตรวจสอบบญัชี
ของสหกรณ์  ปีน้ีสหกรณ์มีทุนด ำเนินงำน  492  ล้ำนบำทเศษ  ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรได้สรรหำผูส้อบบัญชี             
มำ  1  คน เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจำรณำคดัเลือก  คือ 

  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนสาร การบัญชี  จะจดัส่งผูส้อบบญัชี  คือ  นางจารุณี  ศุภกาญจน์ ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญำต  เลขทะเบียน  4424  ผูส้อบบญัชีส ำรอง  นำงสำวนิรมล  เกวลี เลขทะเบียนฯ 7966 และผูช่้วยผูส้อบ
บญัชีซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นหัวหน้ำสำยสอบบญัชีตำมท่ีนำยทะเบียนก ำหนด  จะเขำ้ตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละ  3 คร้ัง 
คร้ังละไม่น้อยกว่ำ 2 วนัท ำกำรพร้อมผู ้ช่วยไม่น้อยกว่ำ 2 คน ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบ เป็นจ ำนวนเงิน            
50,000.-บำท ต่อปี 

มติท่ีประชุม อนุมติั คดัเลือกนำงจำรุณี  ศุภกำญจน์ จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธนสำรกำรบญัชี เป็นผูส้อบบัญชี             
ประจ ำปี 2562 ค่ำธรรมเนียม 50,000 บำท ต่อปี 

ระเบียบวาระท่ี  11 เร่ืองการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกจิการ   ประจ าปี 2562 
  ตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขนครนำยก  จ ำกดั แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561           
ขอ้  102 ให้สหกรณ์ฯ  มีผูต้รวจสอบกิจกำรซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก  ผูมี้คุณวุฒิ           
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในดำ้นธุรกิจ  กำรเงิน  กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ฯ  เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบกิจกำร
สหกรณ์ฯ กำรด ำรงต ำแหน่งไดมี้ก ำหนดหน่ึงปีทำงบญัชีของสหกรณ์ฯ  เม่ือครบก ำหนดเวลำแลว้ยงัไม่มีกำรเลือก
ใหม่ก็ให้คนเดิมปฏิบติัหน้ำท่ีไปพลำงก่อน  ผูต้รวจสอบกิจกำรซ่ึงออกไปนั้น  อำจได้รับเลือกตั้งซ ้ ำ  ซ่ึงในปีน้ี             
มีผูต้รวจสอบกิจกำรยืน่มำเพียง 1 คน เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมร่วมกนัพิจำรณำ คือ 

  1.นายสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์ (ผูต้รวจสอบกิจกำร ปี 2561) เป็นบุคคลภำยนอก  ซ่ึงเป็นขำ้รำชกำร
บ ำนำญของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และเป็นผูช้  ำนำญงำนตรวจสอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                  
ผ่ำนกำรอบรมเป็นผูส้อบบัญชีภำคเอกชน หลักสูตรกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์โดยผูส้อบบัญชีภำคเอกชน             
ของ   กรมตรวจบญัชีสหกรณ์และสำมำรถเขำ้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกวำ่   1- 2 วนัท ำกำร                  
และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบเดือนละ  4,000.-บำท (ส่ีพนับำทถว้น) 
มติท่ีประชุม อนุมติั ให้นำยสุทธิพงษ์  ธรรมรักษ์   เป็นผูต้รวจสอบกิจกำร ประจ ำปี 2562 โดยค่ำธรรมเนียม             
กำรตรวจสอบเดือนละ  4,000.-บำท (ส่ีพนับำทถว้น) 
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ระเบียบวาระท่ี  12 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  
 ตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขนครนำยก จ ำกดั แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวดท่ี 8          
ขอ้ 71 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์  ประกอบดว้ยประธำนกรรมกำรหน่ึงคน  และกรรมกำรอ่ืน
อีกไม่เกินสิบส่ีคน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจำกสมำชิก  และใหก้รรมกำรอ่ืนเลือกระหว่ำงกนัเองขึ้นด ำรงต ำแหน่ง
รองประธำนกรรมกำรคนหน่ึงหรือหลำยคน เลขำนุกำรคนหน่ึงและเหรัญญิกคนหน่ึง นอกนั้นเป็นกรรมกำร   

สมำชิกซ่ึงผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี  ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบ้ียในระยะเวลำสองปีทำงบัญชีถึงวนั
เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผูซ่ึ้งเคยถูกท่ีประชุมใหญ่ หรือนำยทะเบียนสหกรณ์ถอดถอนจำกต ำแหน่ง
กรรมกำรด ำเนินกำร หรือผูซ่ึ้งเป็นพนักงำนและลูกจ้ำงประจ ำในสหกรณ์น้ีไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมกำร
ด ำเนินกำร 

และในขอ้ 73 กำรก ำหนดเวลำอยู่ในต ำแหน่ง ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละสองปี
นับแต่วนัเลือกตั้ง ในวำระเร่ิมแรก เม่ือครบหน่ึงปีนับแต่วนัเลือกตั้ง ให้กรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออกจำก
ต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหน่ึงในสองของกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจบัฉลำกและให้ถือว่ำเป็นกำรพน้
จำกต ำแหน่ง ตำมวำระ จำกนั้นให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งให้ครบตำม
จ ำนวนกรรมกำรด ำเนินกำรท่ีก ำหนดไว ้

กรณีท่ีกรรมกำรด ำเนินกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งทั้งคณะ   กรรมกำรด ำเนินกำรท่ีไดรั้บเลือกใหม่ให้อยู่ใน
ต ำแหน่งไดเ้ช่นเดียวกนักบักรรมกำรด ำเนินกำรชุดแรก โดยใหน้ ำวรรคหน่ึงมำใชโ้ดยอนุโลม 

เม่ือครบก ำหนดแล้ว หำกยงัไม่มีกำรเลือกตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรชุดเดิมอยู่ในต ำแหน่งต่อไป จนกว่ำจะมีกำรเลือกตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดใหม่ กรรมกำร
ด ำเนินกำร ซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งอำจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวำระติดต่อกนั  

ในปีนี ้ ผู้ครบวาระการเป็นกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
1.นำยสุพรรณ  มะลิวลัย ์  กรรมกำรกลำง 

  2.นำงสำวปรำนอม ทวีทรัพย ์  กรรมกำรกลำง 
  3.นำงเนตรอรุณ  วรรณพำหุล  กรรมกำรกลำง 

4.จ.ส.อ.วิศำล  คนเสง่ียม  กรรมกำรกลุ่ม สสจ.นครนำยก 
  5.นำยบุญชู  กนับวัลำ  กรรมกำรกลุ่ม รพ.บำ้นนำ 
  6.นำงรุ่งทิพย ์  จนัทรำช  กรรมกำรกลุ่ม รพ.องครักษ ์
  7.นำยสุนทร  บุญเขียน  กรรมกำรกลุ่ม สสอ.ปำกพลี 
 สรุป ต ำแหน่งกรรมกำรท่ีตอ้งเลือกตั้งใหม่ จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง  ดงัน้ี 
  1) กรรมกำรกลำง  3  ต ำแหน่ง เลือกตั้งประชุมใหญ่ 
  2) กรรมกำรประจ ำกลุ่ม  4  ต ำแหน่ง  คือ 
   1.สสจ.นครนำยก    เลือกตั้งท่ี สสจ.นครนำยก 
   2.สสอ.ปำกพล ี     เลือกตั้งท่ี สสอ.ปำกพลี 
   3.รพ.บำ้นนำ     เลือกตั้งท่ี รพ.บำ้นนำ 
   4.รพ.องครักษ ์     เลือกตั้งท่ี รพ.องครักษ ์
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ตารางแสดงการเป็นคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 24 
ช่ือ-สกุล ประเภท วาระ หมายเหตุ 

1.นำงสำวศรีสุรำงค ์ ดวงประเสริฐ 
2.นำยสุพรรณ  มะลิวลัย ์
3.นำงสำวปรำนอม  ทวีทรัพย ์
4.นำยสุรพงษ ์พุฒซอ้น 
5.นำยธรรมรัตน์  ชำยน ้ำเคม็ 
6.นำงเนตรอรุณ  วรรณพำหุล 
7.จ.ส.อ.วิศำล  คนเสง่ียม 
8.นำยศรีสวสัด์ิ  นนัทโกวฒัน์ 
9.นำยสุนทร  บุญเขียน 
10.นำยธวชัชยั  ดีทองสุข 
11.นำยยอดชำย  สุวรรณธำร 
12.นำยบุญชู  กนับวัลำ 
13.นำงสำวอรทยั  ฟ้ำหทยั 
14.นำงรุ่งทิพย ์ จนัทรำช 
15.นำยมนตรี  ใจยงค ์

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรกลำง 
กรรมกำรกลำง 
กรรมกำรกลำง 
กรรมกำรกลำง 
กรรมกำรกลำง 

กรรมกำรกลุ่ม สสจ.นครนำยก 
กรรมกำรกลุ่ม สสอ.บำ้นนำ 
กรรมกำรกลุ่ม สสอ.ปำกพลี 
กรรมกำรกลุ่ม สสอ.เมือง 

กรรมกำรกลุ่ม สสอ.องครักษ ์
กรรมกำรกลุ่ม รพ.บำ้นนำ 
กรรมกำรกลุ่ม รพ.ปำกพลี 
กรรมกำรกลุ่ม รพ.องครักษ ์

 กรรมกำรกลุ่ม บ ำนำญ 

วำระท่ี 2, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 2, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 2, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 1 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 2 
วำระท่ี 1, ปีท่ี 1 

อยูอ่ีก 1  ปี ครบ 2 วำระ 
ครบ 1 วำระ (แทนลำออก) 
ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 1 วำระ 
ครบ 1 วำระ (จบัฉลำกออก) 
ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก 1  ปี ครบ 2 วำระ 
ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 2 วำระ 
ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 1 วำระ 
ครบ 1 วำระ 
อยูอ่ีก  1ปี ครบ 1 วำระ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง  สรุปคะแนนผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมกำรฯ ดงัน้ี 
 (1) ต ำแหน่งกรรมกำรประจ ำกลุ่ม 4    ต ำแหน่ง 

 1.จ.ส.อ.วิศำล   คนเสง่ียม สสจ.นครนำยก 42 คะแนน    
 2.นำงทวินนัท ์  หะมณี  สสอ.ปำกพลี 26 คะแนน   
 3.นำยบุญชู  กนับวัลำ รพ.บำ้นนำ 94 คะแนน   
 4.นำงอมัพวนั แจ่มศรี  รพ.องครักษ ์ 49 คะแนน    
มติท่ีประชุม  อนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรประจ ำกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม ดว้ยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 (2) ต ำแหน่งกรรมกำรกลำง 3 ต ำแหน่ง จำกผูส้มคัร 6  คน ไดค้ะแนน ดงัน้ี 
       คะแนน  ล ำดบัท่ีได ้
  1.นำยสุพรรณ มะลิวลัย ์                347       2   
 2.นำงดวงใจ  นวลทอง                350         1  
  3.นำยสุนทร  บุญเขียน                276                    4    
 4.นำงสำวปรำนอม ทวีทรัพย ์                57                    5    
 5.นำงเนตรอรุณ  วรรณพำหุล    278                    3  
 6.นำยพนัธ์ศกัด์ิ  พน้ภยั      53                    6 
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สรุป  ผูไ้ดรั้บเลือกตั้งกรรมกำรกลำง 3 ต ำแหน่ง ตำมล ำดบั ดงัน้ี 
 1.นำงดวงใจ  นวลทอง       
 2.นำยสุพรรณ  มะลิวลัย ์            
 3.นำงเนตรอรุณ  วรรณพำหุล     
ประธาน ขอมติท่ีประชุมรับรองผลกำรเลือกตั้ง 
มติท่ีประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี  13 เร่ืองอ่ืน ๆ 
  13.1. ค าแนะน าของผู้แทนสหกรณ์จังหวัดนครนายก 
คุณพลอยไพลนิ  แก้วมูลนา: ใหค้  ำแนะน ำวำ่เพื่อช่วยบรรเทำควำมเดือดร้อนของสมำชิกอยำกฝำกวำ่ไม่ใหค้  ำนึงถึง
ผลก ำไรมำกนกั ควรเนน้กำรส่งเสริมกำรออมใหม้ำกขึ้น 
มติท่ีประชุม เห็นดว้ยในกำรส่งเสริมกำรออม 
 13.2. ค าแนะน าผู้สอบบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
คุณทัศนีย์  เคียนทอง:  เสนอใหมี้กำรถือหุน้เพิ่มของสมำชิกเพื่อเป็นกำรลดค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียท่ีตอ้งเสียใหท่ี้อ่ืนใน
กรณีเรำไปกูม้ำใหส้มำชิก 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
  13.3. การจัดท ารายงานกจิการ ประจ าปี 2562 จะท า QR code หรือเล่มเหมือนเดิม 
 สมำชิกมีควำมเห็นเป็นสองกลุ่มทั้งอยำกให้คงเล่มเหมือนเดิมและอีกกลุ่มตอ้งกำรลดกระดำษลง
สะดวกใช้ QR code ประธำนจึงให้ลงคะแนนเสียงด้วยกำรยกมือ  กลุ่มท่ีเสนอให้เป็นรูปเล่มเหมือนเดิม ได้ 74 
คะแนนกลุมท่ีตอ้งกำรแบบQR code ได ้108  
 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใ้ชก้ำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2562 ดว้ย QR code 
 13.4. อ่ืน ๆ 
   13.4.1. สมำชิกเสนอเร่ืองอำหำรวำ่งจ ำนวน 50 บำท ใหเ้ปล่ียนเป็นเงินแทน  
มติท่ีประชุม รับไวพ้ิจำรณำ 
   13.4.2. สมำชิกเสนอ วำ่ ในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี ใหเ้ป็นแบบส่งตวัแทน 
มติท่ีประชุม รับไวพ้ิจำรณำ 
   13.4.3. สมำชิกเสนอวำ่ มติท่ีตกไปแลว้ในกำรประชุมคร้ังท่ีแลว้ไม่ควรน ำมำพิจำรณำอีก 
มติท่ีประชุม รับไวพ้ิจำรณำ 
   13.4.4. สมำชิกเสนอวำ่ใหผู้ท่ี้เขำ้ร่วมประชุมเขียนช่ือตวัเองใส่กล่องจบัรำงวลัเอง 
มติท่ีประชุม รับไวพ้ิจำรณำ 
 
 
  
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จ ากัด 

 13.5. กำรจับรำงวลัสมนำคุณแก่สมำชิกท่ีเข้ำร่วมประชุม ตำมสัดส่วนของสมำชิกของแต่ละ
หน่วยงำน และรำงวลัทุกประเภท ดงัน้ี 
 1. รำงวลัตำมสัดส่วนหน่วยงำน 80 รำงวลั ๆ ละ 500.- บำท (ส ำหรับสมำชิกท่ีอยูใ่นท่ีประชุม) 
  หน่วย รพ.บ้านนา จ านวน 15 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณสงกรำนต ์ เดชปัญญำ 2.คุณณฐพล ชินสมบูรณ์ 

  3.คุณณฐัวฒัน์ เช้ือทองอยู่ 4.คุณศศิธร ปทุมมงั 
  5.คุณสัญญำ พุ่มจนัทร์ 6.คุณสุรภำ เบำ้ค ำ 
  7.คุณปกิจ บ ำรุงกิจ 8.คุณสุภำพ เทียนเรียว 
  9.คุณสุภำพ อ ำมหริด 10.คุณมธุรส อนุรักษ ์
  11.คุณบญัญติั ศรีจนัทร์ 12.คุณกนัตก์นิษฐ์ พน้ภยั 
  13.คุณวรำภรณ์ ส ำรำญจิต 14.คุณสุภทัตรำ จำรุวงัสันติ 
  15.คุณบุศรินทร์ สุมลฑำ 
  หน่วย รพ.ปากพลี จ านวน 8 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณภทัยำ สุขเจริญ 2.คุณประจกั ปล้ืมใจ 

  3.คุณกฤษณพงษ ์ เครือละมำ้ย 4.นำยชยัวิวฒัน์ สีหะภำค 

  5.คุณเขมจิตรำ สุวรรณบุปผำ 6.คุณพรเพญ็ กิตติสุนทโรภำศ 

  7.คุณรำตรี โกศลจิตร 8.คุณอำรี โชติกุล 

  หน่วย รพ.องครักษ์ จ านวน 10 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณอมัพวนั แจ่มศรี 2.คุณกิริยำ สมจิตร 

  3.คุณอ ำนวย จิตตรีรัตน์ 4.คุณจนัทร์เพญ็ รัตนบุปผำ 

  5.คุณสิริพร ผมค ำ 6.คุณแตงทยั เรืองปำนกนั 

  7.คุณภิธษำ บุญยกรอ ำนวย 8.คุณวนิดำ แซ่เฮง 

  9.คุณสุดำ ดอกบวั 10.คุณพรทิมำ ศิลำโชติ 

  หน่วย สสจ.นย.  จ านวน 8 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณจุฬำลกัษณ์ บุญมีรัตนโยธิน 2.คุณประนอม บุญสำลี 
  3.คุณร ำพึง นุ่มสำรพดันึก 4.คุณสมศกัด์ิ บุญสำลี 
  5.คุณสุรีพร โฉมศรี 6.คุณสมเกียรติ ศกัด์ินิมิตวงศ ์

  7.คุณสมถวิล พรชยัภิรมย ์ 8.คุณอุษณีษ ์ อิสระเสนำรักษ ์

  หน่วย สสอ.บ้านนา  จ านวน 6 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณจินดำ บุญมำ 2.คุณยทุธกำร หน่องพงษ ์

  3.คุณนิพร พรเชนศวรพงษ ์ 4.คุณสุนทรี พนัธุ์ศิริ 

  5.คุณจินตนำ เรืองฤทธ์ิฉำยแสง 6.คุณสุเมธ บ ำรุงจิตต ์
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  หน่วย สสอ.ปากพล ี  จ านวน 4 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณวิมล ทวีทรัพย ์ 2.คุณพชัรี รอดสั้น 

  3.คุณอำทิตย ์ วงัยำยฉิม 4.นำงศรีชำ โคตรศรีวงค ์

  หน่วย สสอ.เมือง  จ านวน 9 รางวัล  ได้แก่ 
  1.นำงสำววำรุณี ชำ้งขนุน 2.คุณสุรียพ์ร ช่ืนอำรมณ์ 

  3.คุณวิไลรัตน์ จนัหอม 4.คุณฐิตำพร ไฉยำวำศ 

  5.คุณพรพิชชำ ทองค ำ 6.คุณวนัเพญ็ ดีทองสุข 

  7.คุณจนัทร์เพญ็ ใจยงค ์ 8.คุณวฒันำ ศิลำนิล  

  9.คุณบุณฑริกำ เจนพำนิช 

  หน่วย สสอ.องครักษ์  จ านวน 6 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณวฒันำ ทองหุล 2.คุณพชัรี เศวตรพชัร 

  3.คุณช่ืนสุข กิตติสุนทโรภำศ 4.คุณบุศรินทร์ จตุรทิศ 

  5.คุณวิชำญ ป้ันเฉย 6.คุณชยัชนะ ดว้งศรี 

  หน่วย บ านาญและอ่ืน ๆ  จ านวน 14 รางวัล  ได้แก่ 
  1.คุณสุภำวดี วรรณละเอียด 2.คณุวิวรรธน์ เศรษฐพรสมบติั 

  3.คุณมำนพ ขนุทอง 4.คุณมณี ทรัพยม์ูล 

  5.คุณไพบูลย ์ ใจแสน 6.คุณสุภำพ งำมประเสริฐ 

  7.คุณมำลี รุ่งเจริญ 8.คุณสุนนัทำ พน้ภยั 

  9.คุณสมพร เขินอ ำนวย 10.คุณจรรยำ เรืองจนัทร์ 

  11.คุณวิบูลยศ์รี พุทธเจริญ 12.คุณธณูเกียรติ ใจยงค ์

  13.คุณสมำพร สุขกล่อม 14.คุณทรงธรรม ภิญโญ 

  2. รำงวลัจูงใจ 11 รำงวลั  ไดแ้ก่ 
    รำงวลั 1,000.- บำท จ ำนวน 8 รำงวลั ไดแ้ก่ 

   1.คุณกุหลำบ เรืองวุฒิ 2.คุณจนัทร์เพญ็ รัตนบุปผำ   

   3.คุณอรุณรัตน์ โชติกุล 4.คุณกญัญำณัฐ ทองชั้น 

   5.คุณจเร สวสัด์ินพรัตน์ 6.คุณจิรำภรณ์ โพธ์ิกำศ 

   7.คุณสมศกัด์ิ บุญสำลี 8.คุณธญัชนก สุขประเสริฐ 
  รำงวลั 2,000.- บำท จ ำนวน 2 รำงวลั ไดแ้ก่  
  1.คุณอุไร หวงัสุข 2.คุณนิศำรัตน์ วสยำงกูร  
  รำงวลั 3,000.- บำท จ ำนวน 1 รำงวลั ไดแ้ก่ คุณธนะพร  จะมำ 
  3. รำงวลัขอบคุณสมำชิก 30 รำงวลั ๆ ละ 500.- บำท  ไดแ้ก่ 
   1.คุณเนำวรัตน์ ชชัวำลย ์ 2.คุณศศิธร วฒันรงคุปต ์

   3.คุณเพญ็ฤดี สวำ่งกุล 4.คุณอชิรญำ นำคฤทธ์ิ 

   5.คุณภุชเคนธ์ ทองสุข 6.คุณสุดำพร แสงสุข 
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