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รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชัน้ 5 กระทรวงแรงงาน 

------------------ 

ผู้มาประชุม  1. นางสาวเกตุธรนิ  ไชยศรี  ประธานกรรมการ 

2. นายพีรพัฒน์  พรศิรเิลิศกจิ  รองประธานกรรมการ 

   3. นางพิศมัย  นิธไิพบูลย ์   กรรมการ 

4. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์   กรรมการ 

5. นางอาร ี สวสัดิ์ชูแก้ว   กรรมการ 

6. นายบญุธรรม  ศรีสมาน  กรรมการ 

7. นายธนวัน  ทองสุกโชติ   กรรมการ 

8. นางสุจินดา  อภิวันทนกลุ  กรรมการ 

   9. นางรัตนา  ศาตรเพ็ชร   กรรมการ  

10. นางอารมย ์ พรหมสามพราน  กรรมการ 

   11. นางสาวศศธิร  อยู่ผล   กรรมการ 

12. นางจิราภรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการและเหรัญญิก 

13. นางเพชรรัตน์  โสตถโิภคา  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม    1. นายประพันธ์  หนูสันทัด  กรรมการ 

2. นายวัชรพงษ์  มุขเชิด   กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด จำนวน  102  คน 

   2. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด จำนวน   21 คน 

       รวม 123 คน ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จำนวน 12,601 คน 
 

เริ่มประชุมเวลา   12.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     ประธาน  สวัสดีสมาชิกทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ในการ

ประชุมวันนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักคือ การขยายอายุสมาชิกสมทบ

ลดลงจากเดิมที่กำหนดให้สมาชิกสมทบที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับ ข้อ 32 (3) ได้นั้น จะต้องเป็น

สมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี แต่วันนี้คณะกรรมการดำเนินการฯ จะขอแก้ไขเป็นต้องเป็นสมาชิกสมทบ

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และก่อนที่จะดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ต่อไป ขอให้ผู้ที่ร่วม

การประชุมบนเวทีได้กรุณาแนะนำตัว 

  สวัสดีครับ นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกจิ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ 

  สวัสดีครับ นายบุญธรรม  ศรีสมาน  ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตำแหน่งกรรมการ 

  สวัสดีค่ะ นางสาวศศิธร  อยู่ผล ผู้แทนสมาชิก 32(3) ตำแหน่งกรรมการ 
 

/ สวสัดีค่ะ... 
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  สวัสดีค่ะ นางเพชรรัตน์  โสตถิโภคา  ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนจากกรมสวัสดิการและ

คุม้ครองแรงงาน ปีที่ 2 

  สวัสดีครับ นายปราโมทย์  วังคูณ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

  สวัสดีครับ นายมีโชค  มั่นคง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 

     ประธาน  ขณะนีม้ีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญซึ่งอยู่ในที่นี้ เกนิกว่า 

100 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ ขออนุญาตเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที่ 1/2564 และ

ขอดำเนินการไปตามระเบียบวาระ และในการประชุมใหญ่วันนีเ้ป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2545 กำหนดไว้ 

     ข ้อ 53 ส ิทธ ิและหน้าที ่ในฐานะสมาชิกสมทบ.....ฯลฯ.....  (1) เข ้าร่วมประชุมใหญ ่  

เพื่อเสนอความคิดเห็นแต่มิให้นับเข้าเป็นองค์ประชุมและไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดๆ 

     ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดำเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อใดก็ได้.........ฯลฯ 

     ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก 

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรอืไม่น้อยกว่า  100  คน 

     ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

     ข้อ 85 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุม

ใหญ่ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ 

   2.1  ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 5 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) 
     ประธาน  มอบผู้จัดการ รายงาน 

     ผู้จัดการ  รายงาน ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 5 เดือน (ตุลาคม 2563–กุมภาพันธ์ 2564) 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

/ หน้ีสิน... 
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  จึงเรยีนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

 

/ 2.2 เรื่อง... 
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2.2 เรื่อง กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 

     ประธาน  ในลำดับต่อไป เรื่องกฎกระทรวง การดำเนินงานฯ ขอมอบเลขานุการ รายงาน 

   เลขานุการ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ข้อ 89/2 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น เพื่อพัฒนาและสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์และคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกฯ ขณะนี้ได้ออกกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 31 ข้อ ทางสหกรณ์

ได้แนบกฎกระทรวงนี้ไว้ในภาคผนวกของเอกสารประกอบการประชุมในครั้งนี้แล้ว เพื่อสมาชิกทุกท่านได้ศึกษา

รายละเอียดต่อไป ในวันนีจ้ะกล่าวเฉพาะบางประเด็นที่สมาชิกควรทราบในเบือ้งต้น ดังนี้ 

 1. กำหนดขนาดของสหกรณ์  

    - สหกรณ์ขนาดใหญ่ ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ห้าพันล้านบาทขึน้ไป และชุมนุมสหกรณ์ 

    - สหกรณ์ขนาดเล็ก ได้แก่ สหกรณ์ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์น้อยกว่าห้าพันล้านบาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ประเภทออมทรัพย์ ลำดับที่ 14 ของประเทศ 

ตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (เอกสารแนบในภาคผนวก) 

 2. กำหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ ต้องปฏิบัติ เช่น 

    2.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุม

ใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

    2.2 จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ   

ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 

    2.3 จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้อง

ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสินเช่ือ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบาย

และกระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พรอ้มทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

    2.4 กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตาม

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

    2.5 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิทธิภาพ 

    2.6 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็ว และ

มีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจ

หน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

    2.7 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน

การเงิน และการค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ 

 3. สหกรณ์ที่มีสัดส่วนการลงทุนเกิน 20% ของทุนเรือนหุ้นหรือลงทุนเกินหนึ่งพันล้านบาทให้ตั้ง

คณะอนุกรรมการการลงทุน โดยให้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ในข้อบังคับสหกรณ์  

 
 

/ 4. สหกรณ์... 
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 4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ

เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนา  

การสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อย 3 คน  

 5. กำหนดคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ ดังนี ้ 

    - เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ

เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้

การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดหา้มดำรงตำแหนง่ดงักล่าวแล้ว หรอืได้รับ

การยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 

    - มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะ

เป็นการหลอกลวงผู้อื่นหรอืฉ้อโกงประชาชน 

     - เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 

     - เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้น

เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง 

     - เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปีหรือ เป็น

ผู้จัดการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี 

     - ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูล

เครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการหรือวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 

     - ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อน

วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรอืวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ดำรงตำแหน่งนั้น 

6. ในการประชุมใหญ่ให้สหกรณ์แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี อำนาจใน

การจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์  ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้แสดงรายละเอียด  

เป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และข้อมูลการถูกรอ้งทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกรอ้งเรียน และ

ถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา พรอ้มทั้งแผนหรอืแนวทางการป้องกัน 

7. สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องจัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินให้แก่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ

นายทะเบียนสหกรณ์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักภายในระยะเวลาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กำหนด 

8. ข้อปฏิบัติของสหกรณ์ เพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์   

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

    - การให้สินเชื่อ การทำธุรกรรม จ่ายเงินหรือค่าตอบแทนแก่กรรมการ ขายทรัพย์สินให้กรรมการ  

ต้องไม่มีขอ้กำหนดพิเศษลักษณะที่เป็นการเอือ้ประโยชน์ต่างจากสมาชิกคนอื่น 

    - การให้เงินกู ้หรือให้สหกรณ์อื่นที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับสหกรณ์นั้น ห้ามไม่ให้กรรมการ

ท่านนั้นร่วมพิจารณา 

9. สหกรณ์ต้องจัดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก โดยต้อง

แจ้งให้สมาชิกทราบถึงช่องทาง วิธีแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน และระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาหรือ  

/ ข้อรอ้ง... 
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ข้อร้องเรียนนั้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามความคืบหน้า และแจ้งความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อรอ้งเรียนให้ผูร้อ้งเรียนทราบเป็นระยะ 

การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรมโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและ

พฤติการณ์แวดล้อมในแต่ละกรณ ีรวมทั้งเหตุปัจจัยทั้งหมดด้วย 

10. ให้สหกรณ์จัดให้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ์ 

     (1) กำหนดมาตรฐานในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยสำหรับนำไปใช้กับปัญหา

ที่เกดิขึน้อันมีลักษณะเดียวกันเพื่อให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

     (2) กำหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน 

เหมาะสม รวดเร็ว และเป็นธรรม 

     (3) แจ้งให้สมาชิกทราบถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยเป็นระยะ 

รวมทั้งกำหนดระยะเวลาและปัจจัยในการพิจารณาให้เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีที่เป็นความผิดพลาดจาก

ระบบงานหรอืเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 

การจัดทำหรือแก้ไขมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก ให้สหกรณ์แจ้งให้

สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเปิดเผยมาตรการดังกล่าว โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ หรือมีเหตุอื่นทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เปิดเผย

มาตรการนั้น ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของสหกรณ์นั้นทุกแห่ง 

 11. ในบทเฉพาะกาล ให้สหกรณ์ดำเนินการให้มีกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน  

การบัญชี การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าวหรือด้านอื่น

ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อย 3 คน ภายในหกเดือนนับแต่วันที่สหกรณ์นั้น

มีคณะกรรมการชุดใหม่ ทั้งนี ้ต้องไม่เกนิสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใ้ช้บังคับ 

    จึงเรยีนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   พิจารณาข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) 

พ.ศ. 2564 

     ประธาน เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับหนังสือจากสมาชิกสมทบเสนอขอให้คณะกรรมการ

ดำเนินการพิจารณาอายุสมาชิกสมทบที่สามารถสมัครเป็นสมาชิก 32(3) จากเดิมที่กำหนดให้สมาชิกสมทบที่มี

อายุสมาชิกเกินกว่า 8 ปขีึน้ไปสามารถสมัครเป็นสมาชิก 32(3) ได้ โดยเสนอขอให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็น

สมาชิกสมทบที่มีอายุสมาชิกเกินกว่า 5 ปีขึ้นไป สามารถสมัครเป็นสมาชิก 32(3) ได้ เนื่องจากประสบปัญหา 

จากการถูกจำกัดวงเงินกู้ โดยให้สมาชิกสมทบกู้ได้ไม่เกินค่าหุ้น ทำให้เกิดความเดือดร้อน จำเป็นต้องใช้บรกิาร

เงินกู้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบีย้สูงก่อให้เกิดภาระแก่สมาชิกอย่างมาก คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จึงได้

มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา ประกอบกับจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ประชุมมีมติ

อนุมัติแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2564 โดยกำหนดเป้าหมายกำไรสุทธิไว้ที่ 302 ล้านบาท  

แต่จากสภาวะเศรษฐกจิที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อสหกรณ์โดยตรง ดังจะเห็นได้จากสภาพคล่องทางการเงิน 

/ ของสหกรณ์... 
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ของสหกรณ์ทั้งระบบ รวมถงึธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ มีสภาพคล่องล้นระบบอย่างมาก เป็นผลให้สถาบันการเงิน

ต่างพากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร

พาณิชย์ สำหรับเงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.10 – 0.25 เท่านั้น แม้แต่ชุมนุม

สหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรับฝากเงินจากสหกรณ์ต่าง ๆ โดยเสนอจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง ก็ปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ 1.25 – 2.25 ต่อปี (จากเดิมจ่ายดอกเบี้ยที่ร้อยละ 3.20) และยังมีแนวโน้มที่จะลดลง

อีก ซึ่งจากสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ลดลงดังกล่าวจะส่งผลให้กำไรของสหกรณ์อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก

สหกรณ์ฯ มีการนำเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงินภายนอกประมาณ 1,200 ล้านบาท 

 ในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีการจ่ายปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.76 ดังนั้นการที่สหกรณ์ฯ  

จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้ได้ระดับเดียวกับปี 2563 รวมถงึการบรหิารจัดการให้บรรลุเป้าหมายกำไรตั้ง

ไว้ 302 ล้านบาท สำหรับปี 2564 ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการเสรมิต่าง ๆ ประกอบด้วย การควบคุม

ค่าใช้จ่ายให้มีการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์มากที่สุด การลดต้นทุนทางการเงินของสหกรณ์

โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากเดิมร้อยละ 2.75 ต่อปี ลดลงเหลือรอ้ยละ 2.50 ต่อปี  

ในขณะเดียวกันสหกรณ์ฯ ต้องเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ ผ่านมาตรการจูงใจเพื่อให้สมาชิกมาใช้

บริการเงินกู้กับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น เช่น การปรับอั ตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิ เศษเพื่อสร้างสุข

อเนกประสงค์จากเดิมรอ้ยละ 4.50 ต่อปีลดลงเหลือร้อยละ 3.99 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะ

จากเดิมร้อยละ 4.50 ลงเหลือร้อยละ 4.00 ต่อปี และการปรับหลักเกณฑ์การให้กู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการ

เคหะโดยการขยายกรอบการพิจารณาวงเงินให้กู้จากเดิมให้กู้ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์เป็นไม่

เกินร้อยละ 90 เพื่อให้สมาชิกได้รับวงเงินกูท้ี่เพิ่มขึน้ 

 แนวทางที่มีความเป็นไปได้สำหรับการเพิ่มขึ้นของรายได้ คือ ขยายการให้สินเชื่อแก่สมาชิกกลุ่มใหม่

นอกเหนือจากผู้ใช้บริการเงินกู้รายเดิม หากสหกรณ์ เปิดโอกาสให้สมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติ ตามที่กำหนด

สามารถสมัครเป็นสมาชิก 32(3) ก็จะมีผลให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันมีสิทธิการกูเ้งินได้ไม่เกนิค่าหุ้นที่ถืออยู่ 

สามารถใชส้ิทธิการกู้ได้เพิ่มขึ้นตามระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิก

สมทบรวมประมาณ 2,700 คน  

 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีการพิจารณาจากความมั่นคงในการทำงาน เนื่องจากลักษณะ

การจ้างงานของสมาชิกสมทบจะมีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแบบมีกำหนดระยะเวลาซึ่งโดยปกติจะมีอายุสัญญาจ้าง

ประมาณ 4 ปี ดังนั้นการได้รับการต่อสัญญาจ้างก็เป็นสิ่งแสดงถงึความมั่นคงในการทำงานอีกระดับหนึ่ง ประกอบ

กับระยะเวลาในการเป็นสมาชิกจะมีผลต่อจำนวนค่าหุ้นสะสมของสมาชิก กรณีเป็นสมาชิกมาแล้ว 6 ปี จะมีการส่ง

ค่าหุ้นมาแล้ว 72 งวด ซึ่งค่าหุ้นสะสมจำนวนดังกล่าวก็จะเป็นหลักประกันที่ทำให้เกิดความมั่นคงได้ในระดับหนึ่ง 

และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าสมาชิกสมทบที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี มีอยู่ประมาณ 

500 คน หากมีการปรับให้สมาชิกสมทบที่มีอายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก 32(3) จะส่งผล

ให้สมาชิกกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาใช้บริการเงินกู้ได้ตามระเบียบเงินกู้  ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ

สมาชิก และทำให้เกดิการขยายตัวของเงินกู ้ส่งผลต่อการเพิ่มขึน้ของรายได้สหกรณ์อีกทางหนึ่ง 

 ที่ประชุมคณะกรรมดำเนินการสหกรณ์ ฯ ชุดที่  52 ครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  2564  

มีมติ เห็นชอบเสนอแก้ไขข้อบั งคับสหกรณ์  แก้ ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับที่  10) พ .ศ . 2564 โดยมีการแก้ ไข  

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์ ฯลฯ (3) คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกที่ต้องเป็นสมาชิกสมทบ 

 

/ มาแล้ว... 
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มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี แก้ไขเป็น ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ขอมอบคุณบุญธรรมฯ 

กรรมการ เสนอรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับฯ ฉบับที ่10  

   นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการ เรียนท่านสมาชิก ขอสรุปให้ทราบว่า สมาชิกมี 

2 ประเภท ประเภทแรกคือ สมาชิก 32(2) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และสมาชิกสมทบ  แต่ต่อมา พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้ออกมาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ทำให้สมาชิกสมทบกู้เงิน

สามัญได้ไม่เกนิเงินค่าหุ้นและเงินฝาก จึงทำให้เกดิมี สมาชิก 32(3) คือต้องแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ รับสมาชิกสมทบ

ทีเ่ป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ป ีเข้าเป็นสมาชิก 32(3) เป็นพนักงานประกันสังคม หรอืเป็นพนักงานราชการ

ที่สังกัดกระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ขององค์การมหาชน ซึ่งหมายถึงสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการแก้ไขเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว 6 ปี จากเดิมเป็นสมาชิกมาแล้ว 8 ปี 

แก้จาก 8 ปี เป็น 6 ปี ด้วยหลักการและเหตุผลคือแก้ไขคุณสมบัติของสมาชิก ข้อ 32(3) ตามรายละเอียดตาราง

เปรยีบเทียบ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที ่10) พ.ศ. .... ดังนี ้
 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2564 

ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ใหม ่ เหตุผล 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ

ภาวะ และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 

(2 )  เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ

ลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 

หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรอื 

 

 

 

(3) เป็นพนักงานของสำนักงาน

ประกันสังคม หรือเป็นพนักงานราชการ

ที่สั งกัดกระทรวงแรงงาน  หรือ เป็น

พนักงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด

กระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่  

ลูกจ้าง ขององค์การมหาชน องค์กร

รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของกระทรวงแรงงาน ที่ เป็นสมาชิก

สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก 

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติ

ภาวะ และเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ 

(2 )  เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ

ลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 

หรอืเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรอื 

 

 

 

(3) เป็นพนักงานของสำนักงาน

ประกันสังคม หรือเป็นพนักงานราชการ

ที่สั งกัดกระทรวงแรงงาน  หรือ เป็น

พนักงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นในสังกัด

กระทรวงแรงงาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่  

ลูกจ้าง ขององค์การมหาชน องค์กร

รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล

ของกระทรวงแรงงาน ที่ เป็นสมาชิก

สมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกปี 

เพื่อแก้ไขคุณสมบัติ

ของสมาชิก  ตามข้อ 

32 (3) ของข้อบั งคับ

สห กรณ์ ฯ  จากเดิ ม

ต้องเป็นสมาชิกสมทบ

มาแล้ ว ไม่ น้ อยกว่ า

แป ด ปี จึ งจะมี สิ ท ธิ

สมัครเป็นสมาชิกได้

แก้ ไข เป็ น  ต้ อ งเป็ น

สมาชิกสมทบมาแล้ว

ไม่น้อยว่าหกปีมีสิทธิ

สมัครเป็นสมาชิกได้  
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ใหม ่ เหตุผล 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมี

นิสัยดีงาม 

(5 )  เป็ น ผู้ ที่ จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ

คำสั่งของสหกรณ์ 

(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้

กูย้ืมเงิน 

 อนึ่ง สมาชิกสมทบ ซึ่งต่อมามี

คุณสมบัติตามข้อ 32 (2), (3) สามารถ

ยื่ น ห นั ง สื อ ข อ เป็ น ส ม า ชิ ก ต่ อ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้และ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

สอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิก

สมทบรายนั้นมีคุณสมบัติของสมาชิก

ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  32 ก็ให้

รับเข้าเป็นสมาชิกได้ โดยนับอายุการ

เป็นสมาชิกต่อเนื่องและแจ้งให้สมาชิก

รายนั้นรับทราบ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติดีและมี

นิสัยดีงาม 

(5 )  เป็ น ผู้ ที่ จ ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ

คำสั่งของสหกรณ์ 

(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้

กูย้ืมเงิน 

 อนึ่ง สมาชิกสมทบ ซึ่งต่อมามี

คุณสมบัติตามข้อ 32 (2), (3) สามารถ

ยื่ น ห นั ง สื อ ข อ เป็ น ส ม า ชิ ก ต่ อ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้และ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

สอบสวนและพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิก

สมทบรายนั้นมีคุณสมบัติของสมาชิก

ถูกต้องตามที่กำหนดในข้อ  32 ก็ให้

รับเข้าเป็นสมาชิกได้  โดยนับอายุการ

เป็นสมาชิกต่อเนื่องและแจ้งให้สมาชิก

รายนั้นรับทราบ 

 

 

จึงเรยีนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา 

  ประธาน ในการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ จะต้องมีสมาชิกให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสองในสามของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ จึงขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับ

สหกรณ์ ลดอายุการเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สมัครเข้าเป็นสมาชิก 32(3) ได้ ขอให้สมาชิกในที่

ประชุมยกมือโหวต ปรากฏว่ามีสมาชิกยกมือเห็นด้วย จำนวน 69 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง และงดออกเสียง 

จำนวน 32 เสียง รวมสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงซึ่งอยู่ในห้องประชุมทั้งสิน้ 102 คน 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) โดยลดอายุการเป็น

สมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 6 ปี สมัครเข้าเป็นสมาชิก 32(3) ตามที่คณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยสมาชิกลงเสียงโหวต โดยการยกมือเห็นด้วย จำนวน 69 เสียง 

ไม่เห็นด้วย จำนวน 1 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 32 เสียง  
 

  ประธาน ได้สอบถามในที่ประชุมใหญ่ว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบรหิารงานและนำข้อมูลไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

  นายวัชระ  ศรนิมิต สมาชิกเลขที่  9220 สังกัดกรมการจัดหางาน เรียนท่านประธาน 

กรรมการ และสมาชิก มีสมาชิกส่วนหนึ่งทีไ่ม่เห็นด้วยกับการใชข้้อมูลเครดิตบูโรมาประกอบการยื่นกูเ้งินสามัญ 

/ กับสหกรณ์... 
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กับสหกรณ์ เป็นการสร้างภาระให้กับสมาชิก สร้างอย่างไร คือ ประการที่ 1 เมื่อไปขอข้อมูลเครดิตบูโรจาก

ธนาคารกรุงไทย ต้องเสียค่าธรรมเนียม 150.- บาท ประการที่ 2 ถ้าไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ เสียค่าธรรมเนียม 

100.- บาท พร้อมทั้งเสียค่าพาหนะเดินทาง เป็นการสร้างภาระให้แก่สมาชิกเป็นอย่างมาก และกฎกระทรวง

ยังไม่ออกบังคับใช้ จึงขอฝากให้คณะกรรมการพิจารณาด้วย สำหรับธนาคารพาณิชย์ สมาชิกไม่มีหุ้นยังสามารถ

กู้เงินได้ แต่สหกรณ์ฯ สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นอยู่ จริงๆ แล้วการกู้เงินสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าสมาชิกมีเงินให้หัก

เพียงพอหรอืไม่ เช่น ผมกู้เงินสหกรณ์ ส่งเดือนละ 10,000.- บาท และผมเคยติดเครดิตบูโร เพราะประสบปัญหา

ครอบครัว ซึ่งต่อมาได้เคลียร์ไปหมดแล้ว และตรงนี้เกิดประเด็นกับผม ทำให้ผมเดือดร้อน ถ้าเป็นนโยบายว่า

ต้องยื่นข้อมูลเครดิตบูโรประกอบ ขอให้เลื่อนการใช้ประกอบออกไปก่อน ได้หรือไม่ครับ และกรรมการที่เข้ามา

ต้องเข้ามาดูแลสมาชิก ช่วยดูแลสมาชิกหน่อย ไม่ใช่ทำตามระเบียบ อ้างตามระเบียบ 

  ประธาน  คณะกรรมการขอรับเรื่องนี้ไปพิจารณาต่อไป 

  นางสาวดลจิต  ประดิษฐ์วงษ์ สมาชิกเลขที่ 13628 สังกัดกรมการจัดหางาน เรียนท่าน

ประธาน ประเด็นต้องยื่นข้อมูลเครดิตบูโรเห็นด้วย เนื่องจากเป็นคนที่ติดตามข่าวสารวงการสหกรณ์ การเงิน 

พอสมควร คือมีความจำเป็น บางคนมีเจ้าหนี้มากกว่า 1 ราย คือมีการกู้เงินธนาคารพาณิชย์ และมากู้เงินกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินที่หัก ณ ที่จ่ายจากกรมบัญชกีลางนำมาเข้าสหกรณ์ สหกรณ์จะทราบแค่ว่าบุคคลคนนั้น 

สถานะการเงินโอเค เพราะวงเงินเข้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่สหกรณ์จะไม่สามารถตรวจสอบได้ ว่าบุคคลคนนี้มี

เจ้าหนี้รายอื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์หรือไม่อย่างไร กรณีมีหนีว้งเงินกู้เกนิ 1 ล้านบาท หมายความว่าเจ้าหนี้ราย

อื่น เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีสิทธิที่จะฟ้องล้มละลายบุคคลคนนั้นได้  เมื่อบุคคลคนนั้นล้มละลายแล้ว จะมี

กฎหมายล้มละลายคุ้มครองอยู่ คนที่น่าเห็นใจและที่ประสบความเดือดร้อนมากที่สุด คือ ผู้ค้ำประกัน ขอบอก

สั้นๆ แค่นี้ ในวงการสหกรณ์เรามีการค้ำประกันได้ 6 คน  ตัวผู้ค้ำประกันเขามีเงินกู้ของเขาอยู่แล้ว และเขาก็มี

หน้าที่ค้ำประกันให้บุคคลอื่น ถ้าตัวผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบปัญหาของการถูกฟ้องล้มละลาย สหกรณ์ฯ  

ไม่สามารถจะตรวจเช็คเครดิตบูโรได้ และจะมีประเด็นในเรื่องของการให้บุคคลที่ล้มละลายมารับผิดชอบภาระ

ความเสี่ยงนั้น ก็จะเป็นผลกระทบกันทั้งสหกรณ์และตัวสมาชิกคนอื่นๆ อีก 6 คน และสมาชิกคนอื่นอีก 6 คนนี้  

ก็จะมีผลกระทบไปสู่คนในครอบครัว อีก 6 ครอบครัว เพราะฉะนั้น การให้เปิดเผยเครดิตบูโร จึงเป็นเรื่องที่

โปร่งใสที่สุด และเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกในภาพรวม นอกจากนั้นแล้ว ประเด็นที่สอง คือว่า 

เรื่องของเครดิตบูโรเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก สมมติว่าในอดีต คอื คุณมีประเด็นเล็กๆ น้อยๆ อาจติดเครดิตบูโร 3 ป ี

ข้อมูลเครดิตบูโรก็จะหายไป คอืจะไม่ส่งผลกระทบเลย แต่ว่าเมื่อชั่งน้ำหนักแล้ว การเปดิเผยข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่ง

จริงๆ แล้วถ้าจะให้ดีที่สุด ตัวผู้กู้ต้องเปิดเผยต่อผู้ค้ำประกันด้วย แต่จะทำหรือไม่อย่างไร หรืออาจจะต้องมีการ

เรียกสัมภาษณ์ว่าการจะกูเ้งิน ทดลองจัดทำแผนดูไหม ว่าระยะเวลาเท่านี้ ผ่อนเท่านี้ แล้วให้ผู้กู้และผู้คำ้ประกัน

มาพิจารณากันว่าคุณโอเคไหมในสิ่งนี้ เราต้องไม่ลืมว่ากฎหมายคำ้ประกัน แม้ว่าจะพัฒนาขึน้มาแล้ว ให้สิทธิของ

ผูค้้ำประกันมากขึ้น แต่ถ้าเป็นกรณีที่ถูกล้มละลายจะน่าสงสารมาก ถา้ทุกคนเข้าใจในประเด็นนี้ก็จะไม่กลัวเรื่อง

ของเครดิตบูโร เพราะว่าติดบูโรเป็นเรื่องเล็กมาก  

  นางสาวอัญชลี  จิตรดี สมาชิกเลขที่ 11511 สังกัดกรมการจัดหางาน กราบเรียนท่านประธาน 

และท่านกรรมการและสมาชิกทุกท่าน ตามที่คนก่อนพูดนั้นเป็นอีกมุมมองหนึ่ง แต่กับอีกมุมมองหนึ่ง การติดบูโร 

จริงๆ แล้วถึงขั้นล้มละลายเลยหรือ ถ้าฟ้องล้มละลายนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก จากประสบการณ์ตัวเอง การติด

เครดิตบูโร บางครั้งเราต้องการสิทธิเพื่อให้บัตรเครดิตล้มไป เดี๋ยวเราฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ถ้า

นำมาคิดในจุดนีเ้ราลำบาก ทุก 6 เดือน คอืความหวังของเจา้หน้าที่ที่เงินเดือนน้อยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ แต่คดิเป็น 

/ 80-90%... 






