ตารางเปรียบเทียบ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ....
ข้อความ
ข้อบังคับเลขที่ อ.018646
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และเห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ
(3) เป็นพนัก งานของสำนัก งานประกัน สัง คม หรือเป็น พนัก งาน
ราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเป็นพนักงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ขององค์การมหาชน
องค์กรรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ที่เป็น
สมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี

(4) เป็นผูม้ ีความประพฤติดีและมีนสิ ัยดีงาม
(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน
อนึ่ง สมาชิกสมทบ ซึ่งต่อมามีคุณสมบัติตามข้อ 32 (2) (3) สามารถ
ยื่นหนังสือขอเป็นสมาชิกต่อ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้และเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิก
สมทบรายนั้นมีคุณสมบัติของสมาชิกถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 32 ก็ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องและแจ้งให้สมาชิก
รายนั้นรับทราบ

ข้อความที่ขอแก้ใหม่

(แบบ ท.ข.2)
เหตุผล

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และเห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ
(3) เป็นพนักงานของสำนักงานประกันสังคม หรือเป็นพนักงานราชการ
ที่ส ัง กัด กระทรวงแรงงาน หรือเป็น พนัก งานที่เ รี ยกชื่อ อย่า งอื ่น ในสัง กั ด
กระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้า ที่ ลูก จ้าง ขององค์การมหาชน องค์กร
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงานที่เป็นสมาชิกสมทบ
มาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี
(4) เคยเป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจำที ่ ส ั ง กั ด กระทรวง เพื่อให้ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างใน
สังกัดกระทรวงแรงงาน สามารถสมัครเป็น
แรงงาน และได้รับบำนาญหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี
(5) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมีนสิ ัยดีงาม
สมาชิกสหกรณ์ได้
(6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์
(7) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้
กู้ยืมเงิน
อนึ่ง สมาชิกสมทบ ซึ่งมี คุณสมบัติตามข้อ 32 (2) (3) สามารถยื่น
หนั ง สื อ ขอเป็ น สมาชิ ก ต่ อ คณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ์ ไ ด้ แ ละเมื่ อ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิก
สมทบรายนั้นมีคุณสมบัติของสมาชิกถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ 32 ก็ให้รับเข้า
เป็นสมาชิกได้ โดยนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องและแจ้งให้สมาชิกรายนั้น
รับทราบ
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ข้อความที่ขอแก้ใหม่
เหตุผล
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
เพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออก
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (2) โดยมีความผิด
(5) ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (2) โดยมีความผิด
(6) ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) เว้นแต่เป็นการ
(6) ออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) เว้นแต่เป็นการ
เกษียณอายุจากการทำงานให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่
เกษียณอายุจากการทำงานให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกอยู่
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพิ่มเหตุที่ขาดจากสมาชิกภาพ โดยให้
(8) เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
สมาชิกที่ออกจากกระทรวงแรงงาน และไป
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิก สมัครสมาชิกสหกรณ์อื่นที่มวี ัตถุประสงค์ใน
ข้ อ 54 การขาดจากสมาชิ ก ภาพ สมาชิก สมทบย่อมขาดจาก
ภาพเพราะเหตุใด ดังต่อไปนี้
การกู้ยืมเงินขาดจากการเป็นสมาชิก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ดังต่อไปนี้
(1)
ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถู ก ให้ อ อกจากงานประจำ ตามข้ อ 49 (3) เว้ น แต่ เ ป็ น การ
(6) ถู ก ให้ ออกจากงานประจำ ตามข้ อ 49 (3) เว้ น แต่เ ป็น การ
เกษียณอายุจากการทำงานให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกสมทบอยู่
เกษียณอายุจากการทำงานให้ถือว่ายังคงเป็นสมาชิกสมทบอยู่
เพิ่มเหตุที่ขาดจากสมาชิกภาพ โดยให้
(7) เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่นที่มวี ัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
สมาชิกที่ออกจากกระทรวงแรงงาน และไป
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิก
ข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมา สมัครสมาชิกสหกรณ์อื่นที่มวี ัตถุประสงค์ใน
มาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จด การกู้ยืมเงินขาดจากการเป็นสมาชิก
จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินการ และมอบหมายการ ทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมดำเนินการ และมอบหมายการทั้งปวง
ทั้งปวงให้แก่กรรมการดำเนินการ
ให้แก่กรรมการดำเนินการ
ประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุม
ประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุม
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ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์

ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนิน การจะ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้ง
ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของ
จำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่
ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อ
ทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เ รียกประชุ ม
ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุม ใหญ่วิสามัญตามใน
กำหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
ปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิน้ ปีทางบัญชีสหกรณ์
ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินและมีประกาศจากทางราชการ
ไม่ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน สหกรณ์อาจดำเนินการจัดประชุ มใหญ่
สามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การประชุ ม ผ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และ
หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้า แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ
สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำ
หนัง สือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนิน การสหกรณ์ ให้เ รียกประชุม ใหญ่
วิสามัญเมื่อใดก็ได้และให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
ถ้าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตาม
ในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายมีอำนาจเรียกประชุมใหญ่ได้ภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร
ในกรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินและมีประกาศจากทางราชการ
ไม่ให้จัดกิจกรรมรวมกลุ่มกัน สหกรณ์อาจดำเนินการจัดประชุ มใหญ่
วิสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การประชุ ม ผ่ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ กฎหมายอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง และ
หลักเกณฑ์อื่นๆตามระเบียบของสหกรณ์

เหตุผล
เพิ่มหลักเกณฑ์ ให้สหกรณ์อาจจัดประชุม
ใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด
หรือถูกห้ามจากราชการไม่ให้จัดกิจกรรม
รวมกลุ่มกัน หรือมีเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่ได้

เพิ่มหลักเกณฑ์ ให้สหกรณ์อาจจัดประชุม
ใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณี
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาด
หรือถูกห้ามจากราชการไม่ให้จัดกิจกรรม
รวมกลุ่มกัน หรือมีเหตุอื่น ๆ ทำให้ไม่
สามารถจัดประชุมใหญ่วสิ ามัญได้

4
ข้อความ
ข้อ 68 คณะกรรมการดำเนิน การ ให้ส หกรณ์ม ีค ณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
สำหรับการกำหนดสัดส่วนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน
วิธีการรับสมัคร และการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กำหนดโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรอง
ประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ
ดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัย เป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที ่ ป ระชุ ม ใหญ่ ม ี ม ติ ใ ห้ ถ อดถอนออกจากตำแหน่ ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิ กซึ ่งผิดนัดการชำระเงิ นงวดชำระหนี ้ ไม่ ว ่ าต้ นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึน้ จากการกระทำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
เหตุผล
ข้ อ 68 คณะกรรมการดำเนิ น การ ให้ ส หกรณ์ ม ี ค ณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้ วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการ
ดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
สำหรับการกำหนดสัดส่วนกรรมการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน
วิธีการรับสมัคร และการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์
กำหนดโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่ง รอง
ประธานกรรมการหนึ่งคนหรือ หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคน
หนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์
ให้สหกรณ์มีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี เพิ่มคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม ให้
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรใน สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ด้ า นดั ง กล่ า วหรื อ ด้ า นอื ่ น ตามที ่ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์
แห่งชาติกำหนด อย่างน้อยสามคน
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ
ดำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก ในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัย เป็นที่สุดให้
พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิ ก ซึ ่ง ผิ ด นัด การชำระเงิ น งวดชำระหนี้ ไม่ ว ่ า ต้ น เงิ น หรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี ที่เลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึน้ จากการกระทำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

5
ข้อความ

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
(7) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผู ้ จ ั ด การ ผู ้ ม ี อ ำนาจในการจั ด การ หรื อ ที ่ ป รึ ก ษาของผู้
ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่ าว
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรือ การดำเนิน
กิจ การใดๆ อัน ผิด กฎหมาย ที่มีล ักษณะเป็น การหลอกลวงผู้อ ื่นหรือ
ฉ้อโกงประชาชน
(9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(10) เป็น กรรมการหรือ ผู ้จ ั ด การของสหกรณ์อ ื ่น เว้น แต่เ ป็ น
กรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยูไ่ ด้อกี ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(11) เคยเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี
(12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบ วัน กับ นิติ
บุคคลที่เ ป็น สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุ ร กิ จ ข้ อ มู ล เครดิ ต ในระยะเวลาสองปี ก ่ อ นวั น ที ่ ไ ด้ ร ั บ การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
(13) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก

ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
ข้ อ 75 อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการดำเนิ น การ
ข้ อ 75 อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการดำเนิ น การ
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับทั้ง
ในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ในทางอันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

เหตุผล

6
ข้อความ
(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์
ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติและคำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และ
การฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุล
กับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิ จ ารณาดำเนิ น การแต่ ง ตั ้ ง และกำหนดค่ า ตอบแทนแก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จั ด ให้ ม ี แ ละดูแ ลให้เ รี ยบร้ อยซึ่ ง บรรดาทะเบี ย น สมุ ด บัญ ชี
เอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุม
สหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจ การของ
สหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ผู ้ ต รวจการสหกรณ์ ผู ้ ส อบบั ญ ชี หรื อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ค วามเที ่ยงธรรมแก่ บ รรดาสมาชิก เจ้า หน้ า ที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนิน
ไปด้วยดี

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
(1) พิจารณาในเรื่ องการรับ สมาชิก และสมาชิก ออกจากสหกรณ์
ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และคำสั่งของสหกรณ์
(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการ
ฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์
(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุล
กับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้จัดการตลอดจนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
(7) พิ จ ารณาดำเนิ น การแต่ ง ตั ้ ง และกำหนดค่ า ตอบแทนแก่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสาร
ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์
(10) พิจารณาให้ส หกรณ์สมัครเข้า เป็น สมาชิกและออกจากชุมนุม
สหกรณ์ และองค์การอื่น
(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี
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(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
(17) พิจารณาดำเนิน การต่า งๆ เกี่ยวกับ ทรัพย์ส ิน ดัง ระบุไว้ ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อ
เข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้
เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์
และองค์การนั้นกำหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนิน งาน
ให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุ ก าร เหรั ญ ญิก
ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
เหตุผล
(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ต รวจสอบกิจการ
ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
(16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนิน คดีเ กี่ยวกับ กิจการของสหกรณ์ หรื อ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชีข้ าด
(17) พิ จ ารณาดำเนิ น การต่า งๆ เกี ่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ส ิ น ดั ง ระบุ ไ ว้ ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้า
ประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่งสหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ เป็ นไปตามที่
ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
นั้นกำหนดไว้
(19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
(20) กำหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง และเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ใ น เพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง ดำเนินการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับ
กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่าง กฎกระทรวง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(21) จัดให้มขี ้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ
ผู ้ ม ี อ ำนาจในการจั ด การ ที ่ ป รึ ก ษาของสหกรณ์ และเจ้ า หน้ า ที ่ ข อง
สหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัตขิ องสหกรณ์
(22) จัดให้มนี โยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ ยงด้านสินเชื่อ
การลงทุ น สภาพคล่ อ ง และปฏิ บ ั ต ิ ก าร รวมทั ้ ง จั ด ให้ ม ี ก ารทบทวน
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้ง
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รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
(23) กำกับ ดูแ ลฝ่ายจัดการให้จ ัด การงานของสหกรณ์อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และดำเนิ น กิ จ การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยสหกรณ์ แ ละ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(24) จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่
มีประสิทธิภาพ
(25) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์
ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูล และ
ข้อ เท็จ จริงอย่างครบถ้ วนเพื ่อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถปฏิบ ัต ิ ต าม
อำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
(26) กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การ
กู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
(27) พ ิ จ าร ณาแ ต่ ง ตั ้ ง แ ละกำหน ด อ ำน าจ หน ้ า ที ่ ข อ ง
คณะอนุกรรมการต่างๆ ตามความจำเป็น
(28) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่เ กี่ย วข้อ งเพื ่อ แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนิน งานที่
แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้
(29) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่างๆ ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

(30) ปฏิ บ ั ต ิ ต ามและกำกั บ ดู แ ลสหกรณ์ ใ ห้ ด ำเนิ น การตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งข้อมูล
และรายงานตาม (29) นายทะเบี ยนสหกรณ์จะกำหนดให้ดำเนินการโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เหตุผล
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ข้ อ 83/1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี ่ ยง ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นคณะอนุก รรมการบริหารความเสี ่ยงจำนวน 5 คน โดยให้ มี
ตำแหน่งประธานอนุก รรมการคนหนึ่ งและเลขานุก ารคนหนึ ่ง นอกนั้น เป็ น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ย งให้อ ยู ่ใ นตำแหน่ ง ได้ เ ท่า กับ
กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนิน การซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงนั้น
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
หรือมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการ
มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้ อ วิ น ิ จ ฉั ย ของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี ่ ย ง ให้ เ สนอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ข้อ 83/2 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการ
ด้านอื่นๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ
(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติด ตาม กำกับ ดูแ ล และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เหตุผล
เพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง

เพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง
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(4) รายงานผลการดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัย
และปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การดำเนินกิจการของสหกรณ์
(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและต่อที่
ประชุมใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย

เหตุผล

ข้อ 83/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการดำเนินการ เพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการการ
เป็ น คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น จำนวน 5 คน และต้ อ งไม่ ม ี ก รรมการ ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ดำเนินการที่เป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ตำแหน่ง ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้น เป็น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลา
ของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมี
การประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุก รรมการมา
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
ข้ อ 83/4 อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ เพิ่มข้อบังคับเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น มี อ ำนาจและหน้ า ที ่ ต ามกฎหมาย ข้ อ บั ง คับ การลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง
ระเบียบ มติ หรือคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
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ข้อ 88 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถและ
ความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็น
บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 68 (1), (2), (3), (4) ในการจ้างผู้จัดการ
สหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้ค ณะกรรมการ
ดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 90 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตรา
เงิ น เดื อ น การให้ ส วั ส ดิ ก าร และการให้ ออกจากตำแหน่ ง ของผู ้ จัด การ
สหกรณ์

ข้อความที่ขอแก้ใหม่
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุน
ประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภายใต้
ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และ
จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลุงทน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและ
รายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในรายงานประจำปี

เหตุผล

ข้อ 88 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการ เพิ่มลักษณะต้องห้ามผู้จัดการ ให้สอดคล้อง
อาจพิ จ ารณาคั ด เลื อ กบุ ค คลที ่ ม ี ค วามซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต มี ค วามรู้ กับกฎกระทรวง
ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มลี ักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เคยได้ ร ั บ โทษจำคุก โดยคำพิ พ ากษาถึ ง ที ่ ส ุ ด ให้ จ ำคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือมีคำวินิจฉัย เป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ป ระชุมใหญ่มีม ติใ ห้ถอดถอนออกจากตำแหน่ ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ปฏิบัตหิ น้าที่
(5) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการประกอบธุร กิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็น กรรมการ ผู้จัด การ ผู้มีอ ำนาจในการจัดการ หรือ ที่ปรึกษาของผู้
ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว
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ข้อความที่ขอแก้ใหม่
เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(6) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนิน
กิจ การใดๆ อัน ผิด กฎหมาย ที่มีล ักษณะเป็น การหลอกลวงผู้อ ื่นหรือ
ฉ้อโกงประชาชน
(7) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(8) เป็น กรรมการหรือ ผู้ จ ั ด การของสหกรณ์อ ื ่น เว้น แต่เ ป็ น
กรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยูไ่ ด้อกี ไม่เกินหนึ่งแห่ง
(9) เคยเป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี
(10) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่ าเก้าสิบวันกับนิติ
บุคคลที่เ ป็น สมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้าง
เป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
(11) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือใน
ขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น
ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน
และให้คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร
การแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ในข้อ 90 เป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ค ณะกรรมการดำเนิน การมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์
เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกการแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตรา
เงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์

เหตุผล

