
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 

คร้ังที ่1/2562 
วันจันทร์ที ่16 กันยายน 2562 

ณ หอ้งประชุมจอมพล ป. พิบูล สงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน 
------------------------ 

ผู้มาประชุม  1. นายนพดล  พลอยอยู่ดี  ประธานกรรมการ 
   2. นางเอรินทร์  ชูโชติ  รองประธานกรรมการ 
   3. นางวิรดา  ยูวะเวส  กรรมการ 
   4. นางจิราภรณ์  วงศาโรจน์  กรรมการ 
   5. นายสุระเชษฐ์  เอมกมล  กรรมการ 
   6. นายศุทาเดช  โรจนวัชรนันท กรรมการ 
   7. นางอุษณีย์  จันทรโมลี  กรรมการ 
   8. นายวีรเดช  พลสวัสดิ์  กรรมการ 
   9. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  กรรมการ 
   10. นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการ 
   11. นางสาววันทนีย์  แซ่ภู่  กรรมการและเหรัญญิก 
   12. นายพงษ์พัฒนา  สุทธิพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม  1.  นางอํามร  เชาวลิต  รองประธานกรรมการ / ลาประชุม 
    2.  นายโฆสิทธิ์  แก้วพวง  กรรมการ / ลาประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1. นายพิสิฎฐ์  พิมพานนท์  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   2. นางสาวกัทลี ภูปาทา  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   3. นางสิริลักษณ์  สถิตย์ไทย ผู้จัดการสหกรณ์ 
   4. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 181 คน 
   5. สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จํานวน 22 คน 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ประธาน  ขณะที่มีสมาชิกมาลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ เกินกว่า 100 คน ถือ
ว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ จึงเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจําปี 2562 ครั้งที่ 1/2562  
  ขอแนะนําผู้แทนจาก สํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 คุณพิสิฎฐ์  พิมพานนท์ 
นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   นางเอรินทร์  ชูโชติ  รองประธานกรรมการ 
นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการ  นายพงษ์พัฒนา  สุทธิพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ และนางสิริลักษณ์  สถิตไทย 
ผู้จัดการสหกรณ์ 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2545 กําหนดไว้ใน 
  ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมการดําเนินการจะเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้
..........ฯลฯ 
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  ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า  100  คน 
  ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอํานาจให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
  ข้อ 85 การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ได้
เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
  ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ.....ฯลฯ..... (1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความ
คิดเห็นแต่มิให้นับเข้าเป็นองค์ประชุมและไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดๆ 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่จัดประชุมวิสามัญ เนื่องจาก มี พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ฉบับที่ 3 มีผลกระทบกับสหกรณ์ทั้งประเทศพอสมควร ต้องมีการแก้ไขระเบียบเรื่อง สมาชิกสมทบซึ่งสามารถกู้เงินได้
เฉพาะเงินทุนเรือนหุ้นกับเงินฝาก ที่มีอยู่ห้ามเกิน ทําให้สมาชิกสมทบที่มีอยู่เกือบ 5 พันคน ต้องได้รับความ
เดือดร้อน พอสมควร  สหกรณ์จึงจําเป็นต้องมาแก้ไขข้อบังคับใหม่ เพื่อให้สามารถที่จะกู้เงินได้ตามความเหมาะสม 
และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งจะได้รับฟงัความคิดเหน็จากสมาชิกด้วยว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลเสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีพิจารณาต่อไป  
  อีกเรื่องที่นําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เป็นเรื่อง ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์ประกาศไว้ใน
ระเบียบข้อบังคับ แต่ในทางปฏิบัติการทํางานของเราไม่สามารถทําได้ตามประกาศไว้ เพราะกรมส่งเสริมสหกรณ์
กําหนดว่าต้องมี ผู้ตรวจสอบกิจการ 5 คน แต่มีผู้มาสมัครและสหกรณ์คัดเลือกมาได้แค่ 3 คน ไม่ครบ 5 คน ตาม
ประกาศ จึงได้เปิดรับสมัครเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ก็ไม่มีคนมาสมัคร เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมาขอที่ประชุม ขอ
เปล่ียนระเบียบข้อบังคับในเรื่องนี้ ส่วนรายละเอียดจะได้พิจารณาในวาระต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  2.1 เร่ือง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับจํานวนและวิธีคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์  
  ประธาน  มอบเลขานุการ รายงาน 
  เลขานุการ  ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด ชุด
ที่ 50 ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เกี่ยวกับผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เพื่อให้มีความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ดังนี้ 
  1.  ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560  (แก้ไขข้อ 98 ตามรายละเอียดตารางแก้ไข) 
  2.  ให้ยกเลิกความตามที่กําหนดในข้อ 8 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560  (แก้ไขข้อ 98/1 ตามรายละเอียดตารางแก้ไข) 
  เสนอที่ประชุมตามรายละเอียดร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้ 
 

ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด  
แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
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ข้อ 98 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ท่ีประชุมใหญ่
เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้ท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการ
ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์  และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จํานวนห้าคน
หรือหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อ 98 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ัง
สมาชิ กหรือบุ คคลภายนอกผู้ ท่ี มี คุ ณวุฒิ  ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ี
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการจํานวน
สามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหัวหน้าคณะ
หนึ่งคน ซ่ึงต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มี
หน้าท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้
ตรวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบด้วย 
     คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการทําหน้าท่ีหนึ่ง
ปีทางบัญชี เม่ือพ้นวาระการทําหน้าท่ี หากยังไม่มีการ
เลือกต้ังใหม่ ให้คงทําหน้าท่ีอยู่ต่อไปจนกว่าท่ีประชุม
ใหญ่เลือกต้ังคณะใหม่ 

ให้คณะกรรมการดําเนินการประกาศรับสมัครผู้
ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่ี
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ และนําเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่าน
การคัดเลือกให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธีเปิดเผย 

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะ
เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ย่ืนใบสมัครต่อ
สหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและ
เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ัง  

ท่ีประชุมใหญ่อาจเลือกต้ังคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
เป็นการสํารองไว้เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์
เลือกต้ังสํารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีท่ีคณะ
ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีได้รับเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่
ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 99/1 

กรณี ไม่มีสมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใด
สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือท่ีประชุม
ใหญ่ ไม่ เลือกต้ังผู้สมัครกลุ่มใดให้ ท่ีประชุมใหญ่
เลือกต้ังสมาชิกท่ีสมัครใจตามจํานวนและหลักเกณฑ์
ท่ีกําหนดในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ประกอบเป็น
คณะผู้ตรวจสอบกิจการและให้คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการนั้นเลือกกันเองให้เป็นหัวหน้าคณะหนึ่งคน 

แ ก้ ไ ข จํ า น ว น ผู้
ตรวจสอบกิจการให้
มีความถูกต้องและ
เหมาะสมกับการ
ทํางานของสหกรณ์
ม า ก ย่ิ ง ข้ึ น ต า ม
คําแนะนําของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 
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ข้อ  98/1 ขั ้นตอนและวิธีการเลือกตั ้ง
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ ก ิจ ก า ร  ใ ห ้ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํา เน ิน ก ารป ระก าศ ร ับ สม ัค รผู ้ต รวจสอบ
กิจการ  และพิจารณาคัด เล ือกผู ้ต รวจสอบ
กิจการท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด แล้ว
นํา เสนอชื ่อ ผู ้ต รวจสอบก ิจก ารที ่ผ ่านการ
ค ัด เล ือ ก ให ้ที ่ป ระช ุม ใหญ ่เล ือ ก ตั ้ง โดยว ิธี
ล งค ะแนนล ับ  และ ให ้ผู ้ได ้ร ับ เล ือ ก ตั ้ง ที ่มี
คะแนนสูงสุด ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนด
ในข้อ  98  เป ็นผู ้ต รวจสอบกิจการ  หาก มี
คะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ ่มอีก
หนึ ่ง เส ีย ง  และ ให ้ผู ้ที ่ได ้ร ับ เล ือ ก ตั ้งลําด ับ
คะแนนรองล งมา เป ็น ผู ้ต รวจสอบกิจก าร
สํารองจํานวนสามคน 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุตามข้อ 99/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานได้ทันที
เท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคง
เหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการใหม่ 

 

 

ข้อ  98/1  ขั ้นตอนและวิธ ีการ เล ือก ตั ้ง
ผู ้ต ร ว จ ส อ บ ก ิจ ก า ร  ใ ห ้ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดํา เน ิน ก ารป ระก าศ ร ับ สม ัค รผู ้ต ร วจสอบ
กิจการ  และพิจารณาค ัด เล ือกผู ้ต รวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด แล้ว
นํ า เสนอชื ่อ ผู ้ต ร วจสอบก ิจ ก าร ที ่ผ ่าน ก าร
ค ัด เล ือ ก ให ้ที ่ป ร ะช ุม ใหญ ่เล ือ ก ตั ้ง โด ยว ิธี
ลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มี
คะแนนสูงสุด ตามลําดับตามจํานวนที่กําหนด
ในข ้อ  9 8  เป ็น ผู ้ต รวจสอบก ิจการ  หาก มี
คะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง
เสียง  และให้ผู ้ที ่ได้รับ เลือกตั้งลําดับคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง 

 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้พ้นจากตําแหน่ง
ด้วยเหตุตามข้อ 99/1 (2) (3) (4) (5) ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการสํารองปฏิบัติงานได้ทันที
เท่าระยะเวลาที่ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคง
เหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการใหม่ 

 

เปลี่ยนแปลงวิธีการ
เ ลื อ ก ต้ั ง  แ ล ะ
กําหนดให้ผู้ท่ีได้รับ
เ ลื อ ก ต้ั ง ลํ า ดั บ
คะแนนรองลงมา
เป็ น ผู้ ต ร ว จ ส อ บ
กิจการสํารอง 

 
  ประธาน  ขอเชิญสมาชิก ให้ข้อเสนอแนะ 

นายพีรพัฒน์  พรสิริเลิศกิจ สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมว่า ท่านประธานการประชุม ท่านสมาชิก
สหกรณ์ ที่เคารพทุกท่าน ส่ิงที่ผมเป็นห่วงคือ แต่เดิม เรากําหนด 5 คน ซึ่งต้องบอกว่าระเบียบนี้ ผมเป็นคนยกร่างเอง 
และที่ยกร่างอย่างนั้น เพราะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ ณ ขณะนั้น แนะนําว่าต้องใส่แบบน้ัน จํานวน 5 คน และพอ 5 
คน แล้ว พอประกาศออกมาแล้ว ก็มีปัญหาในการปฏิบัติ คําถามก็คือว่า ถ้าเราจะเปล่ียนจาก 5 คน เป็น 3 คน ในส่วน
สหกรณ์ สมาชิกของเราที่จะมีคุณสมบัตินั้นจะมีปัญหาหือไม่จํานวน 3 คน ถ้าไม่มีปัญหาในการปฏิบัติ ในการที่จะ
คัดเลือก ผมไม่ขัดข้อง และเห็นด้วย ขออนุญาตให้พิจารณาประเด็นนี้ ถ้าเรามีความพร้อมที่จะสามารถดําเนินการได้ 
ตามนั้น ไม่อย่างน้ันจะติดขัดเหมือนกับ 5 คน ที่ผ่านมา ขออนุญาตเสนอความเห็น ครับ 
  นายบุญธรรม ศรีสมาน ขอขอบคุณครับ อดีตกรรมการหรือประธานที่ให้คําแนะนํา ในช่วงนั้น เรา
จะเห็นได้ว่า อดีตท่านประธานบอกว่า ได้ยกร่าง 5 คน ตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมฯ ซึ่งล๊อคโดย
จํานวนคน ทําให้การบริหารจัดการไม่เกิดการยืดหยุ่นและไม่สามารถทําได้ จึงทําให้ต้องมาเปิดซ้ําถึง 2 รอบ แสดง
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ให้เห็นว่าเจตนาเราไม่ได้ทําให้ขัดกฎหมายที่กรมส่งเสริมฯ บอก เราพยายามปฏิบัติตามข้อบังคับ เปิดรับสมัครจนถึง
วาระน้ี ก็ยังหาไม่ได้ ไม่ครบ ฉะนั้น เพื่อให้เกิดการยืดหยุ่นที่มากขึ้น จริงๆ เราเคยเสนอ แนวคิดเป็น 3 ตัว เวอร์ชั่นแรก
จะเอาแค่ 1 คน มีองค์คณะในการดําเนินการหา เหมือนมารับฟังผู้ที่เข้าร่วมประชุมมาเสนอแนะในการประชุมวิสามัญ 
เสียงทุกท่านคือเสียงที่เรารับฟังเพื่อไปแก้ปัญหาที่บ้านคือสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่พวกเราสร้างมาตั้งแต่บรรพกาล ฉะนั้น 
ในคณะกรรมการชุดนี้ เวลาที่อยู่นี่ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแสดงความคิดเห็น ว่าจะเอาแนวไหนดี ซึ่งความ
คิดเห็นของท่านเป็นคุณูปการอย่างยิ่งที่จะทําให้องค์กรของเราขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จากท่ี
คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาร่วมกัน คิดอยู่ 3 แนวทาง ด้วยกัน แนวทางแรกรัยสมัครา 1 คน และจะกําหนด
ใน TOR ในการที่จะดําเนินการว่ากี่คนที่จะเข้ามาตรวจ เพราะกิจการเราเป็นกิจการใหญ่ แต่หลังจากน้ี ได้พูดคุยกับผู้ที่
รับผิดชอบทางกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการยกร่างเขาบอกว่า กําหนดเป็นคณะกรรมการก็จะดี เนื่องจากว่าเขา
กําลังยกร่างกฎหมายใหม่ให้เป็นคณะกรรมการ ไม่กําหนดเป็นบุคคล คนเดียว เพราะเราเป็นองค์กรใหญ่ และยังต้องมี
การตรวจสอบอย่างแข็งขัน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จริงๆ ไม่ใช่มาทําแค่พฤติกรรม และมาทํางานให้ไม่ได้ 
ฉะนั้นขบวนการน้ี เราก็จึงกําหนดวิธีการว่า ที่ประชุมอาจเสนอเพิ่มได้ 1. ในคณะบุคคลน้ัน 3 คน หรือ 1 นิติบุคคล 
หรือเสนอเพิ่มก็ได้ว่า 1 บุคล 1 คณะบุคคล หรือ 1 นิติบุคคล เสนอ 3 เวอร์ชั่นนี้ได้ไหม อยู่ที่เราจะมาถกกันวันนี้เป็น
การรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสมาชิก มาร่วมด้วยช่วยกัน อยากให้แสดงความคิดเห็นเยอะๆ ช่วยกันครับ   

ขอตอบคําถามท่านพีรพัฒน์ฯ อดีตผู้บังคับบัญชา ซึ่งเคยเป็นกรรมการว่า กรณี 3 คน ผมมองว่า 
โอเค เนื่องจาก 1. คน หรือ 3 คน เข้ามาทํางานให้เราได้ และองค์กรขนาดนี้ ตอนนี้สินทรัพย์ของเราถูกจัดอยู่ใน
เกณฑ์สหกรณ์ขนาดใหญ่ กฎหมายออกมาใหม่ที่ยกร่างออกมาเพื่อให้สหกรณ์เดินหน้า ผู้ตรวจสอบที่ต้องจบบัญชี ต้อง
เข็มแข็งมาก ซึ่งเราเห็นกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ันเป็นบทเรียน กฎหมายออกมาค่อนข้างหยุมหยิม เป็นปัญหา
กับเราค่อนข้างมากเหมือนกัน ไม่ใช่เฉพาะเราเป็นทุกองค์กรสหกรณ์ ซึ่งเขาจะเอาระบบของธนาคารมาจับ บางคนมี
การคุยกันว่า เราขึ้นอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรฯ เราไม่ใช่ธุรกิจการเงิน มาจับหยุมหยิมมากมาย ซึ่งตรงนี้ คณะ
กรรมการฯ พยายามจะแก้ไขไปเรื่อยๆ 
  ประธาน  การแก้ไขนี้ เราได้ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้ให้คําแนะนํามาโดยตลอด และท่าน
ผู้อํานวยการฯ ก็ได้มาร่วมประชุมในวันนี้  ท่านใดมีข้อสอบถาม ท่านจะได้ชี้แนะได้ว่า จริงๆ ทําอย่างไร มันเสียหาย
ตรงไหนหรือไม่ มันถูกต้องหรือเปล่า เนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราทําไว้มี 5 คน นั้นหาไม่ได้ มีได้แค่ 3 คน เปิดรับสมัคร 2 
ครั้ง แล้ว ก็ยังไม่มีใครมาสมัคร จึงทําให้การดําเนินการของสหกรณ์ไม่สามารถดําเนินการได้ต่อไป เราจึงมาแก้ไขครั้งนี้ 
เพราะว่าจะได้ให้มีผล   ใช้บังคับในปีหน้า ท่านสมาชิกท่านอื่นมีใครสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ส่วนวาระอื่นๆ ขอให้
สมาชิกเขียนคําถามส่งให้ผมดูก่อนได้ครับ ถ้าเป็นประโยชน์และไม่เสียเวลามาก จะได้ชี้แจงในวาระอื่น ๆ 
  นายอัฐกร สยมภาค ขรก.บํานาญ สป. เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์เดิม เห็นด้วยกับผู้ที่
อภิปรายคนแรก จากเดิม 5 คน มาแก้ 1 คน ผมว่าไม่เหมาะสม จํานวน 3 คน น่าจะอยู่ในเกณฑ์พอดีมากกว่า 
เพราะว่าผู้ที่เข้าไปทําผลประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั้น ต้องบริสุทธิ ์หรือผ่องใส บุคคลคนเดียวเข้าไปดําเนินการ 
เงียบๆ ลับๆ อาจมีข้อผิดพลาด หรือมีการทุจริตเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามีบุคคลมีอํานาจคัดคานกันได้ 2-3 คน น่าจะดีกว่า แต่
ในส่วนที่มีความคล่องตัว ผมเห็นด้วยครบั แต่มีหลักประกันอะไรวา่ จะเป็นไปโดยสุจรติใจ ขอให้สมาชิกทบทวนด้วย การที่
บุคคลคนเดียวรวบอํานาจเข้าไป สามารถคิดอะไรออกมาเป็นมติ ผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมของสหกรณ์ได้ ควร
จะเป็น 3 คน คานอํานาจระหว่างกัน 
  นายบุญธรรม  ศรีสมาน  จริงๆ มี 3 เวอร์ชั่น เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาดังนี้ 1. เลือก 1 คน ไม่ได้
หมายความถึงคนๆ เดียว แต่มีการตกลงกันเหมือนการจ้างทําของ คือ จะต้องมีบุคคลที่มีคุณสมบัติที่กําหนดเข้ามาร่วม
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ตรวจสอบแล้วแต่ว่าจะกําหนดอีกกี่คน   2. คือคณะบุคคล เราต้องใช้ศัพท์ว่าคณะ 3 คน  3. คือ นิติบุคคล 1 ท่านพี่
น้องเลือกได้เลยว่าจะเอาแบบไหน ถ้า 1 คน สมมุติ 1 คน ไม่ได้หมายความว่าจะทํางานเพียงคนคนเดียว เป็นแค่ผู้ทํา
สัญญาที่เหมาไปกับเราจ้างทําของ เช่น คุณต้องตรวจได้มาตรฐาน คุณต้องเข้าตรวจกี่หนกี่ครั้ง และคนที่เข้าตรวจต้องมี
คุณสมบัติเหมือนกันต้องเป็นนักตรวจบัญชีไม่ใช่ใครมาตรวจก็ได้ แต่คนที่ทําธุรกรรมกับเราคือคนเดียว แต่ต้องเอา
ความจริงมาตรวจ ตัวที่ 1 ตัวที่ 2 ผมบอกว่าที่เป็นคณะบุคคลเนื่องจากว่า ตอนน้ีกําลังยกร่างกฎหมาย ซึ่งมองว่าคณะ
บุคคลควรจะเหมาะสมกว่านิติบุคคล เหตุผล ประเด็นที่ 1. คือว่า องค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ของเราถือว่าเป็นขนาด
ใหญ่ ที่มี 5 - 6 พันล้าน หมายความว่า นิติบุคคล คือ 1 นิติ มาทํากิจกรรมกับเรา แต่คนเขาจะเอาคนมาตรวจเท่าไรเรื่อง
ของเขา แต่ลักษณะที่เขาตรวจ ต้องตรวจงบดุลให้เรา ฉะนั้น 3 เวอร์ชั่น ท่านเลือกอันไหนก็ได้ แต่ในฐานะที่เป็น 
คณะกรรมการในการดูแลเราไม่ให้สูญเสียและไม่ให้เสียเงินเปล่าที่เราจ้างเขาไป จะจ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ก็ราคา
เหมือนกัน เพราะเราคิดเฉล่ียเป็นความถี่ที่ว่ามาน่ีเป็นเงิน หรือจํานวนสมาชิกในการที่จะตรวจสอบในความจริง ฉะน้ัน 
ขึ้นอยู่กับว่า จะเลือก 1 คน หรือ 1 คณะบุคคล หรือนิติบุคคล หรือจะเอาทั้ง 3 หรือจะเอาแค่ 2 คือ คณะบุคคลหรือ กับ 
1 นิติบุคคล แค่นั้นก็ได้ หรือจะเอาเฉพาะ 1 นิติบุคคล กับ 1 บุคคล ก็ได้ มี 3 เวอร์ชั่น เลือกเลยครับ 3 ช่อง คือ 1 บุคคล 
หรือ 1 คณะบุคคล หรือ 1 นิติบุคคล หรือจะเอาแค่ 1 บุคคล กับ 1 นิติบุคคล ก็ได้ หรือจะเอาเฉพาะ 1 คณะบุคคล
หรือ 1 นิติบุคคล ก็ได้ การที่เข้ามาแก้วันนี้เพื่อให้มีความคล่องตัวในการบริหารเปิดช่องทางใหม่ ให้คนได้เข้ามา
ตรวจสอบเราได้ 
  เลขานุการ สําหรับร่างข้อบังคับที่คณะกรรมการดําเนินการฯ นําเสนอในเอกสารใช้คําว่า คณะผู้
ตรวจสอบกิจการจํานวนสามคนหรือหน่ึงนิติบุคคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
  นายอัฐกร สยมภาค ขรก.บํานาญ สป. การที่พูดถึงนิติบุคคล ก็เห็นด้วยครับน่าจะดี เพราะว่าเขา
ทํางานเป็นระบบ และมีเป็นองค์กร แต่ถ้าเป็นบุคคล 1 เดียว มันไม่น่าจะเหมาะสมเท่าไร ถ้าเป็นองค์กร เป็นนิติบุคคล 
เห็นด้วย ขอบคุณครับ 
  ประธาน  ขออนุญาต ท่านสมาชิกพิจารณาข้อความในหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 4 ในประเด็น ให้ที่ประชุม
ใหญ่ เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย ซึ่งแต่เดิมใช้วิธีลับหย่อนบัตรเลือกตั้ง จึงขอถามสมาชิกว่าจะใช้วิธีเลือกตั้งแบบเปิดเผย 
หรือแบบลับ  ถ้าลับคือ หย่อนบัตรแบบปีที่แล้ว ถ้าเปิดเผยก็ให้สมาชิกในที่ประชุมยกมือเลือกกัน ท่านใดมีข้อเสนอ
อย่างไรไหม ต้องการให้เป็นแบบเปิดเผยหรือลับ ครับ 
  นายพีรพัฒน์  พรสิริเลิศกิจ ควรจะเปิดเผยดีกว่า เพราะจะได้ไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก ในวันที่ประชุม
ใหญ่ทุกปี จะมีการเลือกตั้งกรรมการ ถ้ามีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการอีกคงยุ่งยากพอสมควร และการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่ใช่การเลือกซับซ้อนอะไร และผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะทําหน้าที่นี้ ถ้าพูดโดยรวมในส่วนของกระทรวง
แรงงานก็มีค่อนข้างจํากัด จะต้องผ่านการอบรม และต้องมีคุณวุฒิที่จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้ มันไม่ใช่ว่าเรามี
ทั้งหมด 3 - 4 พันคน เรามีคนค่อนข้างจะจํากัด ผมขอเสนอให้เลือกด้วยวิธีเปิดเผย 
  ประธาน  ท่านอื่นมีอะไรแนะนําไหม หรือเห็นด้วยตามที่ท่านเสนอมา  
  นางนงเยาว์ฯ ขรก.บํานาญ สป. เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันเสนอให้เลือก
ในที่ประชุมใหญ่ โดยวิธีเปิดเผย เพราะจะได้ทราบกันเลยว่าใครได้คะแนนเสียงเท่าใด  
  ประธาน มีสมาชิกท่านอื่นเสนอความเห็นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติจากที่ประชุมว่า เห็นชอบให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 98 ให้เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจํานวนสามคนหรือ
หน่ึงนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ ข้อ 98/1 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธี
ลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังลําดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง รายละเอียด
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การแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารท่ีคณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือให้ความเห็นชอบ  ท่าน
ใดไม่เห็นชอบขอให้ยกมือ เสียงส่วนใหญ่ให้ความเห็นชอบ ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 
98 ให้เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการจํานวนสามคนหรือหน่ึงนิติบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ ข้อ 
98/1 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ โดยวิธีลงคะแนนเปิดเผย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังลําดับคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมตามเอกสารที่คณะกรรมการดําเนินการนําเสนอ  
 

 2.2 เร่ือง พิจารณาคุณสมบัติสมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
     ประธาน  มอบให้เลขานุการ รายงาน 
     เลขานุการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2562  ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ ตามมาตรา 41 ดังนี้ 

ฯลฯ 
 สมาชิกสมทบต้องมีความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศกําหนด 
 คุณสมบัติอื่น วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ ให้
เป็นไปตาม   ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการ
ประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใดๆ การเป็นกรรมการดําเนินการ หรือกู้ยืมเงินเกินกว่าเงินฝากและทุนเรือนหุ้นของ
ตนเองจากสหกรณ์ 
 คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้มีการประชุมพิจารณาหลายครั้ง เกี่ยวกับผลกระทบจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่นี้ และที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2562 จึงมีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสมาชิกสมทบท่ีถูกจํากัดสิทธิ และเห็นชอบให้รับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวของสมาชิกสมทบต่อไป 

ประธาน ตาม พ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมา ทําให้สมาชิกสมทบมีผลกระทบพอสมควร เช่น เงินกู้ และ
อนาคตข้างหน้าอาจต้องเช็ค เครดิตบูโร เป็นต้น เงินเหลือจ่าย เงินเดือนต้องเหลือไม่น้อยกว่า 30 % ซึ่งตอนนี้ สหกรณ์
ทุกแห่งกําลังสู้กับ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการได ้มีหลายอย่างที่ส่งผลกระทบกับสหกรณ์ สมาชิกสมทบไม่
สามารถกู้เงินได้ตามจํานวนที่เคยกู้ เราประชุมเพื่อหาช่องทางแก้ไขปัญหากันหลายครั้ง พิจารณาเห็นว่าควรต้องหาทาง
เยียวยา สมาชิกสมทบ    ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานประกันสังคม และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงแรงงาน ตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนพอสมควร ต้องนําเข้าที่ประชุม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะเปล่ียน
สถานะ สมาชิกสมทบ เป็น สมาชิก ท่านใดมีอะไรที่จะช้ีแนะหรือทักท้วงหรือแสดงความเห็นอะไรขอเชิญได้ 
 เลขานุการ ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมทบได้รับจากการเปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิก ดังน้ี 
 

สิทธขิองสมาชกิสมทบภายหลงัแก้ไขกฎหมาย สิทธขิองสมาชกิ 
1. สิทธิกู้ยืมเงินจากสหกรณ ์
   กู้ได้ไม่เกินทนุเรือนหุ้นและเงินฝากรวมกัน 
 

1. สิทธิกู้ยืมเงินจากสหกรณ์  
   ไม่ถูกจํากัดสิทธิการกู้ สามารถกู้ได้ตามหลักเกณฑ์เดิม  
   หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดําเนินการ 
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    เห็นสมควร 

สิทธขิองสมาชกิสมทบภายหลงัแก้ไขกฎหมาย สิทธขิองสมาชกิ 
2. เข้ารว่มประชุมและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมใหญ ่
   แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 
 
3. ไม่มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการดําเนินการ 
   และไม่มีสิทธิเป็นกรรมดําเนนิการสหกรณ์ 
4. ไม่มีสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

2. เข้ารว่มประชุมและแสดงความคิดเห็นใน 
   ที่ประชุมใหญ่ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน 
   ที่ประชุมใหญ่ 
3. มีสิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการดําเนินการ และ 
   มีสิทธิเป็นกรรมดาํเนินการสหกรณ ์
4. มีสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

  
 ทั้งนี้ คํานิยามของคําว่า สมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่ จะหมายถึงเครือญาติของ
สมาชิก เช่น บิดา มารดา ภรรยาและบุตร ซึ่งจะเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ในอนาคต  
 สําหรับพนักงานประกันสังคม พนักงานราชการ และลูกจ้างส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน เช่น 
พนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน หากปรับให้เป็นสมาชิกสามัญ การกู้เงินยังอยู่ในกรอบหรืออาจจะปรับวงเงินไปตามที่
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ แต่ไม่เท่ากับสมาชิกสามัญเดิมที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา 
ผลกระทบในปัจจุบันคือสมาชิกสมทบที่กู้เงินไปในขณะนี้เกินวงเงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่ จึงมีส่วนให้สหกรณ์ 
มีเงินที่ไม่สามารถปล่อยกู้ได้อยู่ค่อนข้างมาก เพราะสมาชิกสมทบต้องหยุดกู้ไป เนื่องจากมีเงินฝากกับทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 
ตามหลักเกณฑ์การให้กู้ 4 แสนบาทเดิม และไม่ใช่ทุกคนจะกู้ได้ 4 แสนบาท เนื่องจาก สมาชิกใหม่ หรือมีอายุการเป็น
สมาชิกไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กําหนดก็จะกู้ได้ไม่ถึง 4 แสนบาท แต่ความสามารถในการผ่อนชําระเงินคืนให้กับสหกรณ์ 
สหกรณ์ยังคงเรียกเก็บได้อยู่ 
  นายบุญธรรม  ศรีสมาน  กรรมการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ออกมาเพื่อจะดูแลความมั่นคง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในขณะเดียวกัน ไม่ได้มองถึงเรื่องคนอยู่ในบ้านของเรา เป็นบ้านที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขา 
หมายความว่าเรามีสมาชิกสมทบเป็นทั้งพนักงานราชการ และเป็นพนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ
ประมาณ 4 พันกว่าคน เมื่อกฎหมายนี้ออกมามีผลกระทบทันที เพราะให้กู้ได้เฉพาะหุ้นและเงินฝากของตนเอง และ
ต้องมีเงินคงเหลือ อีกทั้งกําลังถกกันอยู่ว่าจะต้องมีเงินคงเหลือ 30% เพื่อความม่ันคงขององค์กร ฉะนั้น คนที่ได้รับ
ผลกระทบครั้งแรก คือ สมาชิกสมทบ ตอนนี้ทุกอย่างถูกล็อคหมด สมาชิกสมทบที่กู้ไปแล้วไม่เป็นไร แต่กู้ใหม่ไม่ได้ 
เพราะจะขัดกฎหมาย พ.ร.บ. เป็นกฎหมายที่ประกาศแล้ว ถ้าสหกรณ์หนึ่งสหกรณ์ใดทําผิดกฎหมาย ก็จะมีโทษ
เหมือนกัน เพื่อความมั่นคงขององค์กร  ฉะนั้น สมาชิกสมทบของเราที่ กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน เขาเรียกว่าวนทั้งชีวิต มนุษย์
เราอยู่ได้เพราะว่าเงินเดือนหลักอยู่ไม่ได้ เอาเงินอนาคตมาใช้ ได้รับความเดือดร้อนมาก เราได้ยินข้อทักท้วงมา 
คณะกรรมการฯ รับฟังรอบด้านฟังให้ครบ 360 องศา เราไปดูงานไปดูเพื่อนบ้านที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน แต่เขาก็
ไม่ได้อินแพ็คมากเท่ากับเรา ที่มีสมาชิกสมทบเป็นจํานวนมาก  ดังนั้น กระบวนการคือต้องดูแลคนในบ้านใหด้ี ประกอบ
กับว่าคนในบ้านก็ต้องมีความมั่นคงในการที่จะจ่ายให้เราได้ เพราะบางท่านเท่าที่เห็นบางคนไม่มีความม่ันคง ต่อไปก็
ต้องตามหนี้เช่นกัน  ฉะนั้น เพื่อความรอบคอบ ในการมารับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ในฐานะท่านเป็นเจ้าของเงิน 
และเป็นของสมาชิกด้วย จะได้ร่วมด้วยช่วยกันในเชิงวิเคราะห์ จะได้นําความรู้นี้ไปประมวลผล และเข้าคณะกรรมการฯ 
เป็นสมาชิกสามัญ ถัดไปว่าควรจะยกไหม ยกแน่ แต่จะยกอย่างไรอย่างนี้ ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขทั่วไป เช่น ข้อมูลของ 
กรมส่งเสริมฯ เข้าเป็นสามัญเมื่ออายุเข้า 8 ปี บางที่ 6 ปี แต่ถ้าเราจะนําเข้าอายุ 8 ปี ตามข้อมูลเบื้องต้น จะมีจํานวน 
2 พันกว่าคน ที่จะได้ประโยชน์ และขณะเดียวกันเราปล่อยเงินได้ด้วย นี่ข้อดี  ขณะเดียวกันนอกจากปล่อยเงินกู้แล้ว
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กลุ่มนี้จะสามารถกู้ได้สิทธิเดิม มิฉะนั้น จะมีปัญหาในเรื่องของระบบหนี้สูญ  ฉะนั้น เราจะต้องประคองๆ กันไป นี่เป็น
ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับมวลสมาชิกที่มารับฟังวันนี้  สิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับเพิ่มเติม คือ 1) เมื่อเป็นสมาชิกสามัญ 
ลงสมัครเลือกตั้งได้ แต่เราจะกําหนดในกรอบที่พอเหมาะ จะเขียนข้อบังคับให้สมดุล ไม่ถึงกับต้องให้ครอบงํากิจการ  
2) จะเลือกสมาชิกได้ ลงเลือกตั้งได้ เลือกผู้ตรวจสอบได้ ขั้นพื้นฐานได้เหมือนกัน แต่สิทธิบางสิทธิ เช่น กู้ยืมเงินไม่ได้ 
เราต้องให้ตามสิทธิ ซึ่งสามารถทําได้ตามกฎกติกาตามข้อบังคับที่เราเขียนไว้ ตามที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณา ซึ่ง
สามารถออกแบบได้ ในฐานะที่ผมเป็นกรรมการที่จบกฎหมาย นําเอาความรู้มาแจ้งเพิ่มเติมให้ท่านสมาชิกประกอบการ
พิจารณา 
  ประธาน  เชิญท่านสมาชิก มีข้อเสนอแนะอะไรที่จะเปล่ียนสมาชิกสมทบ เป็น สามัญ เชิญครับ 
  นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ สมาชิกเลขที่ 5795 ขออนุญาตท่านประธานและที่ประชุม การพิจารณา
ประเด็นนี้จะได้มีความเร็วมากขึ้นขอตั้งเป็นตุ๊กตา ซึ่งไม่ทราบว่าในทางปฏิบัติสามารถเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน 
คือ คิดแบบง่ายๆ และต้องพูดข้อเท็จจริงว่า ปัจจุบันสมาชิกสมทบของเราไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ และจริงๆ 
ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะคํานิยามคําว่าสมาชิกสมทบ คือ พ่อ แม่ คู่สมรสและบุตร ของสมาชิก เรียกว่าสมาชิก
สมทบ แต่ของเราไม่ใช่ เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นพนักงานประกันสังคม พนักงานราชการ เหมือนกับสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการ โดยกฎหมาย จะต้องปรับพวกนี้ให้เป็นสามัญให้หมด ขอตั้งเป็นตุ๊กตาเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาว่า 
เป็นสมาชิกสามัญ 1 กับสมาชิกสามัญ 2 ได้หรือไม่ 1 คือข้าราชการ เหมือนเดิม ส่วนสามัญ 2 คือ พนักงาน
ประกันสังคมและพนักงานราชการ ส่วนสิทธิและหน้าที่ เราก็มีระเบียบกําหนดไป รวมทั้งสิทธิการกู้เงิน เราก็มีระเบียบ
แต่ละตัวกํากับไป จะได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และโดยหลักการสหกรณ์แล้ว ก็คือหลักการประชาธิปไตย หลักพื้นฐาน
ของสหกรณ์ ก็คือ หลักของประชาธิปไตย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
  ประธาน เรื่องนี้เราได้หารือกันหลายครั้งแล้ว และ ผอ.พิสิฎฐ์ฯ ได้ให้ความคิดเห็นไว้มากพอสมควร 
ขอเชิญ ผอ. ช่วยชี้แจงว่า จะทําได้ไหม กําหนดให้เป็นสมาชิก สามัญ 1 สามัญ 2  
  นายพิสิฎฐ์  พิมพานนท์ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตครับ วันนี้ยินดีมากที่ได้เข้า
มาร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อให้สหกรณ์ท่านได้พัฒนาต่อไป วันนี้เห็นความเป็นประชาธิปไตย ในบ้านของ
กระทรวงแรงงาน ประธานให้สมาชิกอภิปราย ประชาธิปไตยในสหกรณ์ถือเสียงข้างมาก แต่ไม่เคยละเลยสิทธิข้างน้อย 
ประธานเปิดโอกาสทุกวาระให้สมาชิกนําเสนอ คําถามเรื่องของแบ่งสามัญ กฎหมายไม่ได้กําหนด สมาชิก คือ สมาชิก 
เสมอภาค กับสมาชิกสมทบ มี 2 ตัว ณ วันนี้ ในวาระการพิจารณาเรื่องของคุณสมบัติสมาชิกสมทบ เป็นเพียงการ
สอบถามขอความเห็นว่าท่านเห็นด้วยไหม ถ้าจะเปลี่ยนจะปรับ ซึ่งมีสิทธิในทางปฏิบัติ ที่จะปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ 
ในข้อบังคับได้ ส่วนการจะปรับเปลี่ยนได้มากน้อยเท่าไร เมื่อท่านมีการประชุมใหญ่ มีมติ ขั้นตอนต่อไปคือการนําเสนอ
ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ก็อยู่ที่นายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งตรงนี้ขอตอบว่า แบ่งเป็น สามัญ 1, 2, 3 ไม่ได้ 
กฎหมายกําหนดไว้เพียง สามัญ กับ สมทบ เท่านั้น 
  ขออนุญาตให้ข้อสังเกตเรื่องของการดําเนินกิจกรรม ตอนน้ีท่านเป็นทั้งเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการ 
ในฐานะสมาชิกส่ิงสําคัญสหกรณ์จะรวมคน และมารวมเงิน คําถามคือท่านมีวิธีการ ท่านเลือกคณะกรรมการฯ มาเพื่อ
บริหารจัดการ ส่ิงที่จะเป็นความเส่ียงของท่านมากที่สุด คือ เมื่อไรที่คณะกรรมการฯ บริหารจัดการมีมติแล้วฝ่ายจัดการ
เอื้อมมือไปไม่ถึงสมาชิก สมมติ สมาชิกมาใช้บริการ ผมเป็นสมาชิกสมทบบ้านแรงงาน บอกให้ผมกู้ ผมกู้แล้ว ฝ่ายจัดการ
เอื้อมไม่ถึงนี่ ผมหลุดเลยนะ อันนี้เป็นตุ๊กตา เพราะฉะน้ัน ส่ิงที่ต้องการ กรรมการจะต้องพิจารณาคือ ความรอบคอบ
รัดกุม เพื่อป้องกันความเส่ียงไว้ทุกด้าน  ต้องถามว่าปัจจุบันนี้ สถานะของการใช้บริการของสมาชิก ทั้งสมาชิกหลัก
สมาชิกสมทบเป็นอย่างไร แน่นอนเราต้องดูแล แต่ส่ิงที่จะดูแล อาจจะดูแลได้หลายช่องทาง ฝากกรรมการพิจารณาครับ 
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  ประธาน  ขอบคุณ ผอ.   สรุปแล้ว ใช้ 2 ชื่อไม่ได้ แต่ต้องกําหนดเงื่อนไขอีกว่า สมาชิกสมทบ เป็น 
สามัญ จะได้สิทธิอะไรบ้างแค่ไหน สามัญเดิมได้สิทธิแค่ไหน จะขอนําเสนอในท่ีประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ว่าเห็นด้วยไม่ 
ว่าจะเปล่ียนจากสมทบเป็นสามัญ และวันนั้นจะพิมพ์เอกสารแจกว่า สมทบจะได้อย่างนี้ สามัญจะได้อย่างนี้ ท่านเห็น
ด้วยไหม หรือมีข้อขัดแย้ง หรือมีข้อเสนอแนะ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ครับ 
  นายอัถกร สยมภาค สมาชิกเลขที่ 7472 สยมพรฯ ขอนําเสนอ เรื่องนี่ สมาชิกสมทบ น่าเห็นใจ คือ
สิทธิไม่เท่ากับสามัญ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการองค์กรเรื่องทรัพย์สินก็เป็นเรื่องสําคัญ การปล่อยให้สมาชิก
สมทบมีสิทธิเท่าเทียมกับสมาชิกสามัญ อันตรายเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ส่ิงที่จะช่วยสมาชิกสมทบ ให้มีสิทธิเท่าเทียม
กันได้ ต้องไปดูข้อบังคับ คือให้สมาชิกสมทบ มีหลักประกันที่มั่นคงก่อน อาจจะทํางานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี มีทุนเรือนหุ้น
เท่าน้ันเท่านี้ เป็นหลักประกันที่มั่นคงแล้วก็จะให้เข้าไปอยู่ในบัญชีประเภทสมาชิกสามัญ ตรงน้ี ต้องไปดูข้อบังคับก่อน 
เพราะว่าการปล่อยให้สมาชิกสมทบเข้าไปเป็นสมาชิกสามัญ สิทธิเท่าเทียมกันทุกอย่าง อันตราย เพราะฉะนั้นควรเปิด
โอกาสให้เขามีสิทธิที่สามารถก้าวข้ามไปเป็นสมาชิกสามัญเท่าเทียมกันได้ ตรงนี้ อาจไปแก้ข้อบังคับหรือว่า ทําประการ
ใดได้ เพราะสิทธิของคนไม่ควรจะมีการเหล่ือมลํ้าเป็นหลัก แต่ว่า ในขณะเดียวกัน การบริหารจัดการองค์กรเรื่อง
ทรัพย์สินก็สําคัญ เพราะว่าถ้าพัง ก็พังทั้งระบบ มีสิทธิขั้นตอนง่ายขึ้นที่จะก้าวขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญ 
  นางชวนชม  เทพสุนทร สมาชิกสมทบเลขที่ 90211 เป็นตัวแทนของสมาชิกสมทบ จาก สํานักงาน
ประกันสังคม ขอบพระคุณมากๆ เพราะเห็นว่ามีข้อนี้ขึ้นมาแล้ว รู้สึกอุ่นใจและรู้สึกดีใจที่สหกรณ์เป็นห่วงเป็นใย
สํานักงานประกันสังคม ซึ่งมีสมาชิก 3 พันคน และเห็นด้วยกับพี่ท่านเมื่อกี้ที่บอกว่า ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นสมาชิกสามัญ 
ควรที่จะมีอะไรสักนิดหน่ึง อย่างน้อยๆ ควรอยู่ในระบบของสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่ากี่ปี ซึ่งท่านเป็นห่วงดิฉันเองก็ห่วง 
เพราะเวลากู้เงินเราต้องคํ้าประกัน เมื่อคํ้าประกันแล้ว สหกรณ์เรียกเก็บเงินงวด เพื่อนที่กู้เงินชิ่งหนี้ เราต้องเป็นคนจ่าย 
เพราะสหกรณ์ไม่ได้จ่ายด้วย เราก็จ่ายเอง เพราะฉะนั้น พอจะรับใครเข้ามาอยู่ในกลุ่ม หรือจะคํ้าประกันให้ใครต้อง
พิจารณาแล้วพิจารณาอีก คือวันนี้ที่มาอยากจะบอกและอยากจะขอบคุณจริงๆ ว่าเพื่อนๆ บอกเลยว่า สมมติว่าได้เข้า
วาระน้ีแล้ว พอมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี เราจะได้เห็นการเปล่ียนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งของสหกรณ์ที่ให้กําลังใจ
และสนับสนุนให้สมาชิกสมทบเข้าเป็นสมาชิกสามัญ ขอบคุณทุกท่านมากๆ วันนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือและจะได้
คําตอบที่ดีกลับไปฝากเพื่อนๆ ที่สํานักงานประกันสังคม ขอบคุณทุกท่านค่ะ 
  ประธาน ฝากน้องไปบอกเพื่อนๆ ด้วย  
  นางชวนชม  เทพสุนทร สมาชิกเลขที่ 90211 เรื่องนี้เข้าใจค่ะท่าน เพราะว่าเป็น พ.ร.บ. เราทํา
อะไรไม่ได้จริงๆ แต่ว่าเราเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ปกติแล้วกดเงินกู้ 3 พันบาทได้ตลอด แต่ตอนนี้กดเงินกู้ไม่ได้ คือ
บอกเลยว่าเดือดร้อนจริงๆ ขอบคุณคะ 
  ประธาน  ให้ไปขอบคุณกรรมการผู้แทนจากประกันสังคม ที่ช่วยสู้ให้น้องๆ เพราะเป็นเรื่องของ
กฎหมาย 
  นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการสหกรณ์ ขออธิบายให้ฟัง ถ้าไม่ยกเป็นสถานะสามัญ สิทธิทุกตัว
ถูกล็อคหมด คนในบ้านของเรามีหมื่นกว่าคน และคนเกือบครึ่งหนึ่ง 3 พันกว่าคน เป็นสมทบ ซึ่งจะมีทั้งพนักงาน
ราชการ และพนักงานประกันสังคม ทีนี้กระบวนการอย่างที่ท่านกังวล คณะกรรมการคิดรอบด้าน มิใช่ที่จะให้ยกทันที 
ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขถึงจะไปฟังในกระบวนการ 1, 2, 3, 4  และสิทธิในการกู้ไม่ไปทําให้เสียหายจนต้องทําให้เราต้องล่มจม
ไม่เอา  ผมได้โทรศัพท์สอบถาม ตามที่ท่านพีรพัฒน์ฯ เสนอ นักกฎหมายคิดมักจะคิดในทางเดียวกัน เพราะแผ่นเสียง
จะไม่ไปร่องอื่นจะอยู่ในร่องเดียวกัน และถามทันทีว่าทํา สามัญ 1 สามัญ 2 ได้ไหม ซึ่งได้รับคําตอบจากนักกฎหมาย
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขาบอกว่า ไม่ได้ เพราะจะขัดหลักเสรีภาพ สิทธิในบ้านนั้นจะทําอย่างนี้ไม่ได้ ฉะนั้น แต่เมื่อ
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มาถึงตอนนี้จะกรองเอาเฉพาะคนที่ไว้ใจถึงบอกหลักการว่าไว้ใจหมายถึงว่าอายุถึง 8 ปี หรือ 10 ปี และที่ประชุมวันนี้ 
ต้องการที่จะระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะว่าจะเอาแบบไหน แต่เรื่องเงินกู้ท่านไม่ต้องห่วง เพราะเรื่องน้ีกู้ได้ไม่
เท่ากับสมาชิกสามัญแน่นอน เพราะตัวนี้เป็นเงื่อนไข เป็นความเส่ียง เพราะน้องที่อยู่ประกันสังคมเด่ียวออกเดี่ยวไม่
ออก ที่น้องพูดผู้คํ้าฯ ต้องรับสภาพ เราก็ไม่อยากทําคนท่ีอยู่ในบ้านให้เดือดร้อน ต้องพอเหมาะพอควรตามวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพ่อหลวง ร.9 ท่านได้ให้คําแนะนําไว้ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อดูแลกันไม่ได้ให้กู้ไปจนทําให้เสียหายกับ
องค์กรด้วยตัวเขาเอง สหกรณ์จะไม่ทําร้ายกัน โดยให้เขากู้ จนเขาไม่ดูแลกัน เขาต้องกู้ในลักษณะที่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิต บรรพกาลของเราทําไว้ตั้งแต่กรมแรงงานเก่า เพื่อให้ช่วยเหลือระหว่างพี่น้อง ส่ิงที่บ้านหลังที่สองคือ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ เราก็พยายามที่จะออกแบบที่จะดูแลกันซ่ึงกันและกัน แต่ไม่ให้ทําให้เกิดความเสียหายกับองค์กร 
ที่นี้ต้องรับฟังความคิดเห็นกันและกัน คณะกรรมการฯ ชุดนี้หารือกันตลอด และพยายามที่จะถกกัน บางครั้งหลาย
เรื่อง บางครั้งก็เห็นด้วยบางครั้งก็ไม่เห็นด้วย แต่ในเงื่อนไขนั้น ในฐานะที่เราเป็นคณะกรรมการฯ ก็จะดูในข้อกฎหมาย
ว่าอะไรทําได้ ถ้าสิทธิทําได้ ทําเพื่อไม่ให้กระทบจะดูอย่างรอบคอบ และทุกครั้งที่จะทําถ้าบางเรื่องจะกระทบส่วนรวม
อย่างแรง ต้องมาถามในที่ประชุมใหญ่ แล้วก็ต้องมาแก้ไขข้อบังคับจะทําโดยลําพังโดยคณะกรรมการฯ ทําไม่ได้ ต้องมา
ฟังเสียงของประชาชนคนแรงงานด้วยกัน นี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมครับ 
  ประธาน มีท่านอื่นจะเสนอแนะเพิ่มเติมไหมครับ ส่ิงที่ท่านฝากไว้อยู่ในส่ิงที่เราคิดไว้อยู่แล้ว กี่ปี เงิน
เท่าไร ได้กู้เท่าไร  
  นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134 กราบเรียนท่านประธาน คณะกรรมการสหกรณ์และ
สมาชิก เห็นด้วยเกี่ยวกับการให้พนักงานประกันสังคม หรือลูกจ้าง พนักงานราชการ เป็นสมาชิกสามัญ เราก็จะสกรีน
เอา ว่า จํานวนปี อย่างน้อยเป็นพนักงาน 5 ปีขึ้นไปแล้ว คือความม่ันคงมีมากขึ้น ประเด็นที่ 1 และการให้เงินกู้ได้เท่าไร
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าจะให้เท่าไร เพื่อที่จะได้ดูเกี่ยวกับวงเงินของเราว่าจะรักษาให้มีเสถียรภาพ 
  ประธาน ขอรับไว้ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ขอวาระนี้ก่อน วาระสมาชิกสมทบ สมาชิกท่านใดมีอะไรจะ
เพิ่มเติมให้สหกรณ์รับไว้พิจารณาไหมครับ จะได้ไปตั้งเป็นเงื่อนไข 
  นางสาวสุกัญญา  เวชนุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 9907  ในเรื่องของการเป็นสมาชิกสมทบ คงต้อง
เป็นไปตามที่ท่านบอกว่าเราไม่สามารถทําเป็นสมาชิกสามัญ 1, 2 ได้ นั้นเห็นด้วย แต่จริงๆ จุดที่อยากจะพูดอย่างหนึ่ง
คือว่า เราเน้นในเรื่องของเงินกู้ตลอดเวลา แต่ถ้าเรามองอีกอันหนึ่งก็คือส่ิงหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ คือการที่จะให้
สมาชิกสมทบน้ันก็มีสิทธิในเรื่องที่ว่าถ้าหากเขาเกษียณแล้ว เพราะบางคนรอจนกว่าจะเป็นข้าราชการก็ไม่ได้เป็น แต่
เขาเป็นสมาชิกสมทบของเราอยู่ตลอดเวลา และเม่ือไรที่เขาอายุ 60 ซึ่งคงไม่นาน ตรงนี้เราจะให้สิทธิเขาอย่างไร 
อยากจะให้บอกตรงน้ี เพื่อที่ว่าจะได้สนับสนุนว่าสมควรไหม ไม่ใช่ที่จะมุ่งว่าเราจะเพิ่มเงินในเรื่องการกู้ไหม เมื่อสักครู่นี้
ถามดูแล้วว่าในเรื่องของการกู้ฉุกเฉิน มีฉุกเฉินโอดี ซึ่งตัวนั้นเกือบ 4 แสนบาท ค่อนข้างจะสูงก็ไม่ต้องไปพูดถึงกู้สามัญ 
เพราะฉะนั้น ถึงบอกว่าถ้าอยากจะให้เปล่ียน อยากจะให้เขารู้สึกภูมิใจ จงให้สิทธิในอนาคตว่า ถ้าเขาอยู่กับเราต่อไป 
เขาเป็นสมาชิกสมทบที่เขาได้รับเกียรติอย่างไรบ้าง เพราะบางคนส้ินสุดการเป็นพนักงานราชการ แล้ว อายุ 60 ปีแล้ว 
เขาได้อะไรจากสหกรณ์อีกไหมหรือว่าหมดสิทธิ หรือว่าอย่างไร ความชัดเจนน้ี ไม่แน่ใจว่า สหกรณ์ ได้เคยบอกกับ
สมาชิกแค่ไหนอย่างไร ขอให้เพิ่มตรงน้ี ขอบคุณค่ะ 
  ประธาน สิทธิของสมาชิกสมทบและสามัญ จะได้สิทธิเหมือนสมาชิกสามัญทั่วๆ ไป สามัญได้อย่างไร 
สมาชิกสมทบที่เปล่ียนมาเป็นสามัญก็ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่มีการแบ่งแยกสิทธิได้เท่ากัน ได้รับทราบความคิดเห็น
ของสมาชิกแล้วก็ขอรับไปประกอบการพิจารณา และขอมติจากที่ประชุมว่าเห็นชอบให้เปล่ียนสถานะสมาชิกสมทบ 
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เป็นสมาชิกสามัญ ท่านใดเห็นชอบขอให้ยกมือขึ้น ท่านใดไม่เห็นชอบมีหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดไม่เห็นชอบ ถือว่ามีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เปล่ียนสถานะสมาชิกสมทบ เป็นสมาชิกสามัญ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบความคิดเห็นของสมาชิกในที่ประชุมที่เห็นชอบให้เปลี่ยนสถานะจาก สมาชิกสมทบ เป็น 
สามัญ โดยมีกรอบเงื่อนไขกําหนดสิทธิและหน้าที่ตามสถานะได้พอเหมาะพอควร 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองอื่นๆ 
  ประธาน  สําหรับวาระอื่นๆ เชิญสมาชิกครับ ใครมีเรื่องอื่นๆ จะแจ้งไหมครับ  
  นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134 กราบเรียนท่านประธาน คณะกรรมการสหกรณ์และ
สมาชิก ขออนุญาตเสนอเรื่องอื่นๆ คือ เรื่องการลดค่าหุ้น จาก 5 พันบาท เหลือ 3 พันบาท เมื่อสมัย 40 ปีที่แล้วก็ใช้
อย่างนี้ ตอนน้ีผ่านมา 4 ปี 5 ปีแล้ว ทําไมไม่ดูหุ้นกู้นําไปลงทุนบ้าง เรื่องการซ้ือหุ้นกู้ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่เราก็
ต้องดูว่า 1 ปี หรือว่า 2 ปี ให้ดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 จนถึง 5.75  
 ประธาน ผมขอรับไว้ หากหลักเกณฑ์นําไปฝากได้  มีท่านอื่นอีกไหมครับ 
 นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134 ประชุมสามัญปีนี้เดือนพฤศจิกายน  อยากขอมติที่ประชุม 
ว่าจะขอขึ้นค่าพาหนะเข้าร่วมประชุมจาก 500 บาทเป็น 700 บาท และในปี 2563 จะขอขึ้นเป็น 1,000 บาท 
เพราะว่าสหกรณ์อื่นให้ได้ เช่น สหกรณ์ฯ กระทรวงศึกษาฯ สหกรณ์ฯ คุรุสภา สหกรณ์ฯ กรมทางหลวง และสหกรณ์
ฯ ครูนนทบุรี เขาทําได้ ขอมติที่ประชุมว่าเห็นด้วยไหม ปี 2562 จาก 500 บาทเป็น 700 บาท และปี 2563 เป็น 
1000 บาท ให้เท่ากับสหกรณ์อื่นๆ  
 ประธาน  ขอปีเดียวก่อน ทีละปีไปครับ 
 นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134  เห็นด้วยไหมคะ  ถ้าเห็นด้วยยกมือค่ะ 
 ประธาน มีสมาชิกยกมือกันน้อย  
 นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134  ไม่ต้องการเพิ่มขึ้นหรือ  
 ประธาน ไม่เป็นไร ถ้าอยากได้เป็นค่าแท็กซ่ีมาประชุมใหญ่สามัญ จาก 500 บาท ขอขึ้นเป็น 700 บาท 
ท่านสมาชิกเห็นด้วยไหม ผมขออนุญาต เป็นอํานาจของ คณะกรรมการฯ แล้วกันนะครับ ที่ประชุมในน้ียกมือหลายคน
เหมือนกัน ก็ขอรับไว้ไปพิจารณา 
 นางนงเยาว์  รีเจริญ สมาชิกเลขที่ 2134 ที่ดิฉันกล้าเสนอเพราะว่าเสนอแนะให้ คณะกรรมการฯ ได้
ไปจัดการเรื่องเงิน เพราะมีเงินเหลือเยอะแยะสภาพคล่องมีมาก แนะนําให้ไปซ้ือหุ้นกู้ คือถ้าเขาให้แต่รายย่อยซ้ือจะไม่
มาเสนอขอให้สหกรณ์ไปซื้อ อีกประเด็นหนึ่งคืออยากให้สหกรณ์อํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกที่เป็นข้าราชการ
บํานาญ คือเวลาฝากเงินหรือส่งเงินค่าหุ้น สามารถทําผ่านธนาคารได้ เช่น ธนาคาร กรุงไทย ออมสิน กรุงศรีอยุธยา แต่
พอเราจะถอนเงินของเรา ถ้าไม่เกิน 5 หมื่นบาท น่าจะให้เราถอนกับธนาคารได้  ขอเสนอให้จัดการดําเนินการด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 ประธาน ขอรับไว้พิจารณาครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ  
 นางวิรดา  ยูวะเวส กรรมการสหกรณ์ ขอตอบคําถาม สาเหตุว่าทําไมถึงลดหุ้น เพราะอะไร เพราะ
ต้องการรักษาเสถียรภาพในการจ่ายเงินปันผล ขณะนี้เงินล้น คนที่กู้คือคนกู้เดิมๆ คนมีสตางค์ไม่กู้ ปีที่ผ่านมาแล้วให้ลง
ถือหุ้นถึง 2 หมื่นบาท ขณะนี้ทุกสหกรณ์ลดลงเหลือ 2 พันบาท ปีที่ผ่านมาเราลดเหลือ 5 พันบาท จาก 2 หมื่นบาท 
เหลือ 5 พันบาท ปีที่แล้วจะขอลดเหลือ 2 พันบาทแล้ว แต่เป็นคนเสนอด้วยตนเองว่าการที่จะลดหุ้นจาก 2 หม่ืนบาท 
ให้เหลือ 2 พันบาท 3 พันบาท จะเอาหลักอะไรคิดน่าจะมีคําตอบให้แก่สมาชิก เพราะฉะนั้นในคณะกรรมการฯ ลงมติ 
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ดิฉันเสนอว่าน่าจะเป็นจํานวน 1 ใน 4 เพราะฉะนั้นจาก 2 หมื่นบาท จึงเหลือ 5 พันบาท ปีที่แล้วมีเงินคงเหลือ 
ประมาณ 400 กว่าล้านบาท ซึ่งปล่อยให้กู้ไม่หมด โดยเฉพาะปีนี้พนักงานสมทบไม่สามารถกู้เงินได้ตามกฎหมายที่
ออกมา เงินจึงมีเหลือเพิ่มขึ้นอีก จึงได้มีการประชุมบริหารจัดการว่าจะทํากันอย่างไร ดิฉันเสนอว่าน่าจะลดหุ้นลงอีก 
หุ้นเป็นต้นทุนที่สูงจะต้องจ่ายเงินปันผลถึงร้อยละ 6 แต่ขณะเดียวกันเงินฝากร้อยละ 3.25 ดิฉันเสนอว่า ให้ลดหุ้นด้วย
ลดเงินฝากด้วยแต่ไม่ได้ลด คือเดิมฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ได้ 1 แสนบาทต่อเดือน ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษได้ไม่
เกิน 3 หมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ลดลงมา เงินส่วนอื่นจะได้ลดลงบ้าง แต่ว่าในที่ประชุมให้ลดอย่าง
เดียวคือลดแค่หุ้น ส่วนเงินฝากให้ชะลอไว้ก่อนก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นมติของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องบริหารงาน 
เพราะฉะนั้น กรรมการทุกคนเห็นประโยชน์พยายามจะรักษาเงินของสมาชิกให้อยู่ได้ และหากสงสัยว่าสหกรณ์จะล้ม
หรือไม่ ไม่ต้องกลัวว่าสหกรณ์จะล้มไม่ต้องกลัว มั่นคงแน่นอน และพยายามจะรักษาระดับปันผลให้อยู่ในระดับร้อยละ 
6 แต่คิดว่าอาจจะลดไปหน่อย ถ้าเราไม่เปล่ียนแปลงตอนนี้ ปีหน้ารับรองจะเหลือร้อยละ 5.5 ซึ่งถามว่าสมาชิกยอม
หรือไม่ ปันผลเหลือร้อยละ 5.5 ทุกคนอยากได้เงินปันผลเยอะ เพราะฉะน้ันกรรมการพยายามมองในจุดนี้ว่าทําอย่างไร
ถึงจะมีรายได้เพิ่ม เงินสดที่ล้นออกมาก็พยายามดูว่าจะเอาเงินนี้ไปไว้ที่ไหนได้บ้าง เห็นว่านําไปฝากสหกรณ์ที่มีความ
เส่ียงน้อย ตัวอย่างสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนฯ ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดปัญหาอะไร ส่วนของเราจะสืบหาข้อมูลทุก
สหกรณ์ว่านําไปลงทุนตรงไหนบ้าง เรานําไปฝากได้ผลตอบแทนถึงร้อยละ 3.40 แต่ไม่ได้กําไรอะไรมาก ขาดทุนตรงค่า
การบริหารจัดการด้วยซ้ํา แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ขาดทุนเยอะ และการฝากสหกรณ์ต่างๆ ได้มีการสืบหาข้อมูลแล้วว่ามี
ความมั่นคงจึงได้นําไปฝาก และปัจจุบันได้นําไปฝากกับ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จํานวน 300 ล้านบาท แต่ชุมนุม
สหกรณ์ที่นี่เปิดใหม่ มีความเส่ียงไหม ดูจากข้อมูลของงบการเงินมีความมั่นคงจึงนําไปลงทุนไว้จํานวน 300 ล้านบาท 
และได้ดอกเบี้ยร้อยละ 3.40  ทําไมถึงคํานึงถึงตรงน้ี พยายามมองเพื่อให้ได้กําไรมากขึ้น นี้คือมติคณะกรรมการฯ และ
มีสมาชิกที่บอกว่าทําไมไม่ไปซื้อหุ้นกู้ ดิฉันไปสืบหาข้อมูลมาแล้วเรื่องหุ้นกู้ การซื้อหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่
ด้อยสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ พวกนี้ถ้ามีผลตอบแทนสูงความเส่ียงก็สูง ผลตอบแทนน้อยความเส่ียงน้อย 
เพราะฉะนั้นดูแล้ว ดอกเบ้ียหุ้นกู้ไม่ได้มากไปกว่าที่สมาชิกเสนอเลย บางบริษัทให้ไปลงทุนถามว่าบริษัทนั้นมั่นคงไหม 
เราไม่กล้าเส่ียง ถ้าจะเส่ียง เส่ียงกับธนาคารไม่ดีหรือ เพราะธนาคารยังมีหลักประกัน ขอตอบสมาชิกที่ถามว่า ทําไม
กรรมการถึงได้บริหารจัดการลดหุ้นทําไมไม่ไปซื้อหุ้นกู้ ตรงน้ีก็ขอช้ีแจงให้สมาชิกท่านอื่นได้ทราบด้วย 
 ประธาน ขอบคุณท่านวิรดาฯ จริงๆ ที่เราลดก็เพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยทุกที่ลดกันหมด และเราก็จะ
แบกภาระไว้จะเกิดอันตราย เงินของสมาชิกเราดูให้ดีที่สุด เราจะป้องกันเงินของท่านให้ปลอดภัย ได้ดอกเบี้ยที่คุ้มทุน 
ที่ท่านไว้วางใจสหกรณ์  ปีหน้าจะมีโครงการใหม่ๆ เช่น เงินกู้เพื่อเอนกประสงค์ กู้ไปเที่ยวต่างประเทศ ผ่อนระยะส้ันๆ 
ดอกเบ้ียถูกๆ และกู้เพื่อการเคหะบ้านหลังใหม่ ปีหน้าจะออกโครงการเราได้ทําแล้ว ตอนน้ีเราทําเรื่องกู้บ้านรีไฟแนนซ์ 
ใครกู้ธนาคารไว้แล้วนํามารีไฟแนนซ์กับเราคิดดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคาร มีสมาชิกมากู้กับเราพอสมควรแล้ว ปีหน้าเราจะ
เปิดกู้ ให้เงินกู้เอนกประสงค์ ซื้อคอมพิวเตอร์ ไปเที่ยว กําลังคิดอยู่ว่าจะคิดดอกเบี้ยเท่าไร ผ่อนกี่เดือน และกู้บ้านหลัง
ใหม่ เราก็จะเปิดปีหน้า แจ้งให้ท่านทราบไว้ ใครสนใจก็เตรียมตัวได้ครับ 
 นางชวนชม  เทพสุนทร สมาชิกเลขที่ 90211  เคสนี้ได้รับความสนใจจากพนักงานประกันสังคม 
เยอะ เพราะจ่ายมา 5 พันต่อเดือนคือสะสมแล้วอยู่ๆ ลดเหลือ 3 พันบาท เป็นไปได้ไหมถ้าสมมุติว่าในอนาคตสมาชิก
สมทบกลับมาเป็นประเภทสามัญแล้วกู้ได้เท่าเดิม แล้วจะกลับไปเป็น 5,000 บาท เหมือนเดิมได้หรือไม่ค่ะ เป็นไปได้ใช่
ไหมค่ะ 

ประธาน  ได้มีประกาศไว้ขอทดลองก่อนในเวลา 6 เดือน แล้วหากว่าไม่มีอะไรที่ทําให้มีผลเสียมาก
หรือว่าไม่ทําให้สมาชิกเดือดร้อน จะเปล่ียนกลับมาเหมือนเดิม หรือว่าถ้าจะทําให้มีผลเสียมากกว่าอาจจะเพิ่มเวลา






