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เรื่อง : ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

เร่ืองที่ 1  ยกเลิกการท้าประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้) 
 

ประธาน  :  ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ก้าหนดให้สมาชิกผู้ใช้บริการเงินกู้
สามัญเพื่อคุณภาพชีวิต เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ และเงินกู้สามัญท่ัวไปที่มีวงเงินกู้มากกว่า 1,000,000 บาท 
ต้องท้าประกันชีวิต และประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้) เพื่อคุ้มครองหนี้และลดความเสี่ยงให้ผู้ค้้าประกัน
หากสมาชิกผู้กู้ไมส่ามารถช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ได้ นั้น 
      เนื่องจากการท้าประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้) ได้สิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่    
1 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา  โดยสหกรณ์ฯ ได้มีการเปิดให้ยื่นซองประกวดราคาเสนออัตราค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้้า
ประกันมาอย่างต่อเนื่อง จ้านวน 3 ครั้งคือ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  วันที่ 29 มกราคม 2559 และวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2559  โดยมีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ้ากัด (มหาชน)  เป็นผู้เสนอราคาอัตราค่าเบี้ยประกันต่้าสุด
คือ 34.06 บาท/เดือน/ทุนประกัน 100,000 บาท  

คณะกรรมการด้าเนินการฯ ได้พิจารณาอัตราค่าเบี้ยประกันดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่ามีอัตราค่าเบี้ย
ประกันเพิ่มขึ้นเป็นจ้านวนมากจากเดิม 21.75 บาท เป็น 34.06 บาท/เดือน/ทุนประกัน 100,000 บาท กอปรกับ
บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เพียงร้อยละ 70 ของทุนประกันเท่านั้น ผู้ค้้าประกันยังคงต้องรับผิดชอบต่อ
ภาระหนี้คงเหลือของผู้กู้ร้อยละ 30 ของทุนประกัน คณะกรรมการด้าเนินการฯ จึงได้น้าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2558  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559  โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกเลิกการท้า
ประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้)  

     ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดท้าประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559  เรื่องยกเลิก
การท้าประกันภัยผู้ค้้าประกัน เพ่ือให้สมาชิกทุกท่านทราบเรียบร้อยแล้ว 

 
 

เร่ืองที่ 2 การจัดตั้งกองทนุช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน 
 

ประธาน  :  สืบเนื่องจากเรื่องที่ 1 การยกเลิกการท้าประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้) ดังกล่าวข้างต้น มีผลให้
การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทที่ต้องท้าประกันภัยผู้ค้้าประกัน  ไม่มีการท้าประกันภัยผู้ค้้าประกันแต่อย่างใด 
หากสมาชิกผู้กู้ไม่สามารถช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ ผู้ค้้าประกันจะต้องรับภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ ซึ่งอาจท้าให้
ผู้ค้้าประกันได้รับความเดือดร้อน 
 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2558  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559  จึงมีมติอนุมัติในหลักการให้สหกรณ์ฯ 
จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน โดยให้คณะกรรมการด้าเนินการไปศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ  ให้แล้ว
เสร็จภายใน 45 ถึง 60 วัน และให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณาในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการ
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2559  ในวันนี้ 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง : พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ          

ผู้ค้้าประกันเงินกู้ 
 

เอกสารประกอบหน้า  5 - 6 
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เรื่อง : พิจารณาจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ 
 

เลขานุการ  : ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ได้มีการยกเลิกการท้า
ประกันภัยผู้ค้้าประกัน (ประกันหนี้) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 จึงท้าให้ขณะนี้สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ 
สามัญเพื่อคณุภาพชีวิต เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ และเงินกู้สามัญทั่วไปที่มีวงเงินกู้มากกว่า 1,000,000 บาท ไม่
มีการท้าประกันภัยผู้ค้้าประกันแต่อย่างใด และที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มี
มติอนุมัติในหลักการให้สหกรณ์ฯ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน โดยให้คณะกรรมการด้าเนินการไปศึกษา
แนวทางในการจัดตั้งกองทุนฯ  ดังความทราบแล้วนั้น 
 ขณะนี้ คณะกรรมการด้าเนินการได้ท้าการศึกษาแนวทาง พร้อมขั้นตอนการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้า
ประกันเรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1   รายละเอียดของกองทุน 

1. วัตถุประสงค์ของกองทุน:  เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ในกรณีที่ผู้กู้ไม่ 
สามารถช้าระหนี้ได้ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบของผู้ค้้าประกันที่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู้ 

2. ที่มาของเงินกองทุน :  มาจากการจัดสรรจากก้าไรสุทธิประจ้าปี 
3. การช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน  :  กองทุนจะรับผิดชอบชดใช้หนี้แทนผู้ค้้าประกันใน 

อัตราร้อยละ 70 ของมูลหนี้คงเหลือสุทธิ ส่วนมูลหนี้ที่เหลืออีกร้อยละ 30 ผู้ค้้าประกันเป็นผู้รับผิดชอบ 
   
 ขั้นตอนที่ 2  แก้ไขข้อบังคับ 

ด้าเนินการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 22 การจัดสรรก้าไรสุทธิ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ที่มาของเงินกองทุน 
 
 ขั้นตอนที่ 3  จัดท้าระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยทุน
ช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน 

ด้าเนินการจัดท้าระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกันให้เป็นไปตาม
รายละเอียดกองทุนตามข้ันตอนที่ 1 และให้สอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ฯ ตามข้ันตอนที่ 2 

 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

พ.ศ. 2549 ข้อ 22 ข้อ 41  
ข้อ 84 และข้อ 85 

 
เอกสารประกอบหน้า  7- 13 
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เรื่อง : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 
ข้อ 22 ข้อ 41 ข้อ 84 และข้อ 85 

 
เลขานุการ  : ในการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549  ในครั้งนี้มีประเด็นการพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมรวม 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. สืบเนื่องจากระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน ในกรณีที่ 
ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน โดยที่มาของเงินกองทุนมาจากการจัดสรรจาก
ก้าไรสุทธิประจ้าปี  จะต้องด้าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ข้อ 22 การจัดสรรก้าไรสุทธิ
ประจ้าป ี

2. คณะกรรมการด้าเนินการ ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ์ ซึ่งมีอ้านาจหน้าที่ในการศึกษาทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกระบวนการ ขั้นตอนแล้วน้าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการด้าเนินการ 
  จากการศึกษาทบทวนข้อบังคับสหกรณ์ พบว่าข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ข้อ 41 เรื่องการให้
ออกจากสหกรณ์ก้าหนดไว้ไม่ถูกต้อง จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ข้อดังกล่าว 
 

3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับค้าแนะน้านายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง     
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2556  ซึ่งได้ให้ค้าแนะน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ตรวจสอบกิจการไว้ดังต่อไปนี้ 

(1) การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
(2) คุณสมบัติและจ้านวนผู้ตรวจสอบกิจการ 
(3) ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง 
(4) อ้านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5) การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
(6) การรายงานการตรวจสอบกิจการ 
(7) จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(8) ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ในการนี้สหกรณ์ฯ จะต้องด้าเนินการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ข้อ 84 เรื่องผู้ตรวจ 
สอบกิจการ และข้อ 85 เรื่องการด้ารงต้าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สอดคล้องกับค้าแนะน้าของนายทะเบียน
สหกรณ์ดังกล่าว 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 
มติที่ประชุม............................................................................................................................................... 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2549 (แบบ ท.ข.2) 
ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ. 2549 

 
*************** 

           ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ้ากัด เมื่อวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้ลงมติเป็นเอก
ฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับโดยยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์เสียทั้งหมด และให้
ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทนและนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความ
ดังนี้ 
           ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ. 2549” 
 
           ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่นายทะเบียนสหกรณ์รับ
จดทะเบียน 
           ให้ยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับสหกรณ์ท่ีใช้บังคับ  
นับแต่วันที่ข้อบังคับฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
 
          “ข้อ 22.การจัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ 
ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี 
ก้าไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบ้ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก้าไร 
สุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ก้าหนด  

ก้าไรสุทธิประจ้าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ 
ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ. 2549 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
*************** 

           ที่ประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ้ากัด เมื่อวันที่3 เดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2559 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 
 
         ข้อ 1.  ข้อบังคับฉบับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ. 2549 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2559” 
         ข้อ 2.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์
รับจดทะเบียน 
         ข้อ 3.  ให้ยกเลิกความตามที่ก้าหนดใน ข้อ 22 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 22. การจัดสรรก้าไรสุทธิประจ้าปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ 
ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี 
ก้าไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนส้ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ และ 
เป็นค่าบ้ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก้าไร 
สุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ก้าหนด  
            ก้าไรสุทธิประจ้าปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง ที่ 
ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2549 (แบบ ท.ข.2) 
ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช้าระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนใน 
อัตราไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส้าหรับปีใดด้วยจ้านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส้าหรับปีนั้นต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวด้วย  

ในการค้านวณเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะค้านวณให้เป็นรายวัน  
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น  

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ้านวนรวมแห่งดอกเบี้ย 
เงินกู้ซ่ึงสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งช้าระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส้าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน 
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ 
ก้าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก้าไรสุทธิตาม 
ระเบียบของสหกรณ์  

(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก  
ไม่เกินร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 
 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช้าระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ละคนใน 
อัตราไม่เกินอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4)  ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส้าหรับปีใดด้วยจ้านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส้าหรับปีนั้นต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวด้วย  

ในการค้านวณเงินปันผลตามหุ้น สหกรณ์จะค้านวณให้เป็นรายวัน  
โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้น  

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ้านวนรวมแห่งดอกเบี้ย 
เงินกู้ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งช้าระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส้าหรับปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน 
เรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น  ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้
จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ 
ก้าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์  

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก้าไรสุทธิตาม 
ระเบียบของสหกรณ์  

(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก  
ไม่เกินร้อยละสิบของก้าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(8) เป็นทุนช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้สหกรณ์  ไม่เกินร้อยละห้า 
ของก้าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดตั้งกองทุนชว่ยเหลือผู้
ค้้าประกันเงนิกู้ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2549 (แบบ ท.ข.2) 

 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

(8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส้านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างความ 
มั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(9) ก้าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้าม)ี ให้สมทบเป็นทุนส้ารองทั้งสิ้น” 
 
 
 
 
 
 

         ข้อ 41.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก 
สหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียน 
สมาชิก หรือไม่ช้าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อ 34 
 
                  (1) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้าเนินการ 
                  (2) น้าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
                  (3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส้าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด้าเนินการก้าหนด 
                  (4) ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวดช้าระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราว
ส้าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
                  (5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้
กู้ หรือผู้ค้้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 

(9) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส้านักงานหรือทุนอ่ืน ๆ เพื่อเสริมสร้างความ 
มั่นคงให้แก่สหกรณ์ 

(10)  ก้าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบเป็นทุนส้ารองทั้งสิ้น” 
 

       ข้อ 4.  ให้ยกเลิกความตามท่ีก้าหนดใน ข้อ 41 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ 41.  การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจาก 
สหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                 (1) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก หรือไม่ช้าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือไม่ถือหุ้นครั้งแรกตามข้อ 34 
                  (2) ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาดส่ง
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด้าเนินการ 
                  (3) น้าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
                  (4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส้าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืน
ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด้าเนินการก้าหนด 
                  (5) ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกัน
เป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดส่งเงินงวดช้าระหนี้ดังว่านั้น ถึงสามคราว
ส้าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
                  (6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้
กู้ หรือผู้ค้้าประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้มีความถูกต้อง
และชัดเจน 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2549 (แบบ ท.ข.2) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

                (6) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมี 
พฤติการณ์  ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด้าเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏ 
ว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจ้านวนกรรมการด้าเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุม
แล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก ค้าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 

              ข้อ 84. ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ 
เพ่ือด้าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ้านวนผู้ตรวจสอบกิจการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก้าหนด ที่ประชุมใหญ่จะ
เลือกตั้งกรรมการด้าเนินการ หรือผู้ซึ่งด้ารงต้าแหน่งหน้าที่ประจ้าในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

                (7) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของสหกรณ์ หรือมี 
พฤติการณ์  ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

เมื่อคณะกรรมการด้าเนินการได้สอบสวนพิจารณา ปรากฏ 
ว่าสมาชิกมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม แห่งจ้านวนกรรมการด้าเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุม
แล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
  สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก ค้าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่
ให้เป็นที่สิ้นสุด” 
 

       ข้อ 5.  ให้ยกเลิกความตามท่ีก้าหนดใน ข้อ 84.  แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

         “ข้อ 84.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ
จ้านวนไม่เกิน 5 คน และผู้ตรวจสอบกิจการส้ารองจ้านวน 1คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคล ในกรณีที่
ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นนิติบุคคลให้มีเพียง 1 นิติบุคคล  
ให้สหกรณ์ก้าหนดระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(1) คุณสมบัติ 
(2) ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง 
(3) การพ้นจากต้าแหน่ง 
(4) ความรับผิดชอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค้าแนะน้าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ พ.ศ.2556 
และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
ก้าหนดจ้านวนผู้
ตรวจสอบกิจการ ฉบับ
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม
2556 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2549 (แบบ ท.ข.2) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ข้อ 85. การด้ารงต้าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่
ในต้าแหน่งได้มีก้าหนดเวลาสองปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก้าหนด
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(5) การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 
(6) จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(7) ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง 

           (8) ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ” 
 
 

      ข้อ 6.  ให้ยกเลิกความตามท่ีก้าหนดใน ข้อ 85.  แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ 
1020000825509 เสียทั้งหมด และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 

 

          “ข้อ 85. การด้ารงต้าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ
อยู่ในต้าแหน่ง ได้มีก้าหนดเวลา 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าเมื่อครบก้าหนด
แล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
เหมาะสมกับความเปน็
จริง 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง : พิจารณาแก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ.  

ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์   
 
 

เอกสารประกอบหน้า  14 - 25 
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เรื่อง : พิจารณาแก้ไขระเบียบ สอ.กฟภ. 
ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  

 
เลขานุการ  : สืบเนื่องจากระเบียบวาะที่ 3 ข้อ 3. แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ให้สอดคล้องกับค้าแนะน้า
นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2556 ในกรณี        
ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 ข้อ 84 และข้อ 85 แล้ว สหกรณ์ฯ 
จะต้องด้าเนินการจัดท้าระเบียบ สอ.กฟภ. รองรับมติที่ประชุมตามระเบียบวาระท่ี 3  

ทั้งนี้ ในการจัดท้าระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ก้าหนดไว้ในหมวดที่ 9 
ข้อ 87 ว่า “ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการด้าเนินการ มีอ้านาจก้าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อด้าเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
  (2)  ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  
  (3)  ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  
            (4)  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้  
            (5)  ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์  
            (6)  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน  
            (7)  ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเก่ียวกับการท้างานของเจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์  
            (8)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์  
            (9)  ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น  

           (10)  ระเบียบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการด้าเนินการเห็นสมควรก้าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  

เฉพาะระเบียบตาม (1)(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเมื่อคณะกรรมการด้าเนินการก้าหนดใช้แล้วให้ส่ง
ส้าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ” 

 

ดังนั้น สหกรณ์ฯ จะต้องด้าเนินการจัดท้าร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณา เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ท่ีก้าหนด  

 
จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................... 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 

 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2545   

*********************** 
 อาศัยอ้านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ.2543 ข้อ 59 (9) และข้อ 74 (3) และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ ครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2545  
          จึงได้ก้าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2545 โดยความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ้าปี 2544 เมือ่วันที่ 8 มีนาคม 2545 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2545” 
  
          ข้อ 2.  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2545 เป็นต้นไป 
  
 

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559   

*********************** 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
พ.ศ. 2545 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2549 
จึงอาศัยอ้านาจตามความในข้อบังคับข้อ 72 (9) และข้อ 87 (3) แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด พ.ศ. 2549 และมติที่
ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ ชุดที่  20  ครั้งที่......../2559   เมื่อวันที่
...................... จึงมีมติให้ก้าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ้าปี 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 
2559” 
 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ รวมถึงบรรดาระเบียบ ประกาศ มติและค้าสั่งอื่นใด ในส่วนที่
ก้าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบใหม่ดังต่อไปนี้แทน  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

          ข้อ 3.  ในระเบียบนี้ 
                     “การเลือกตั้ง”         หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
  “สหกรณ”์       หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
  “สมาชิก”         หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
                     “ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 
 

 
 

          “สหกรณ”์              หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

 

“สมาชิก”               หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

 
 

 “คณะกรรมการ”           หมายถึง  คณะกรรมการ 
ด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

“กรรมการ”                  หมายถึง  กรรมการด้าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

“ประธานกรรมการ”        หมายถึง ประธานกรรมการ 
ด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
                         “การเลือกตั้ง”                หมายถึง การเลือกตั้งผู้ตรวจ 
สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 
  “ผู้ตรวจสอบกิจการ”         หมายถึง ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด 

“ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง” หมายถึง ผู้ตรวจสอบ 
กิจการส้ารองสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

ข้อ 4. การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
จากสมาชิกสหกรณ์ หรือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือบุคคลภายนอกที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมจ้านวน 1 คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการ
เสนอรายชื่อในที่ประชุมใหญ่ และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 
ทั้งนี้ ให้มีประกาศให้สมาชิกและบุคคลภายนอกทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 15 วัน 
 
           ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
                   5.1 ต้องไม่เป็นกรรมการด้าเนินการสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่
สหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืนใด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            หมวดที่ 1 
                        คุณสมบัติผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 ข้อ 5. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือ 
นิติบุคคล 

(2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ 
บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

(3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อ่ืน 
(4)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือ 

สหกรณ์อ่ืน 
(5)  ไม่เคยได้รับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ 

จ้าคุก หรือรอลงอาญาหรือรอการก้าหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(6) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ  
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(7) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต้าแหน่งกรรมการหรือมีค้า 
วินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต้าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 

(8) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก 
ต้าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ค้าแนะน้าของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
การตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ พ.ศ.2556 
และประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
ก้าหนดจ้านวนผู้
ตรวจสอบกิจการ ฉบับ
ลงวันที่ 3 กรกฏาคม
2556 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 
 
 
 
 

                    5.2  ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี การเงิน 
การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ 
 
                  5.3  เป็น หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต หรือเป็นหรือเคยเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่
ด้ารงต้าแหน่งหรือเคยด้ารงต้าแหน่งผู้ช่วยผู้อ้านวยการกองข้ึนไป 
                  5.4  ไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระท้าการใด ๆ อัน 
เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือประโยชน์ของสหกรณ์ 
                 5.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
 
 
 
 

(9) ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน 
หรือดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท้าของ
ตนเอง 
                (10) ไม่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระติดต่อกัน 
เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต้าแหน่ง 
                (11) เป็นบุคคลที่มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา  
และมีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมาย 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์  
 
 

 
(12) ไม่แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระท้าการใด ๆ อัน 

เป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือประโยชน์ของสหกรณ์     
 
 
 
 

                หมวดที่ 2 
   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ตรวจสอบกิจการส้ารองสหกรณ์ 

ข้อ 6. ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการจ้านวน 2 คน หรือหนึ่ง 
นิติบุคคล 

ข้อ 7. ให้คณะกรรมการอ้านวยการเลือกตั้ง ตามระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วย การ
เลือกตั้งประธานกรรมการด้าเนินการและกรรมการด้าเนินการ พ.ศ. 2557 
เป็นคณะกรรมการด้าเนินการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

            ข้อ 6. วิธีการเลือกตั้ง ให้ใช้วิธีลงคะแนน โดยเปิดเผยในที่ประชุม 
ใหญ ่
            ข้อ 7. ในการด้าเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ให้
ประธานในที่ประชุมใหญ่ เป็นผู้ด้าเนินการเลือกตั้งและประกาศชื่อผู้ตรวจสอบ
กิจการ และพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคท้ังปวงที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้
การเลือกตั้งด้าเนินการไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 8. ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ 
ด้าเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ้ากัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการด้าเนินการและกรรมการ
ด้าเนินการ พ.ศ. 2557ข้อ 7 (7.1-7.6) โดยอนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการ
รับสมัครให้ประกาศให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 ข้อ 9. ในกรณีที่มีสมาชิกสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเกินกว่า
จ้านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่ก้าหนด ตามข้อ 6 ให้คณะกรรมการอ้านวยการ
เลือกตั้งไม่รับสมัครบุคคลภายนอก  
 ข้อ 10. วิธีการเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ 
 

 
ข้อ 11. ในการด้าเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ให้

ประธานในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ด้าเนินการเลือกตั้งและประกาศชื่อผู้ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยปัญหาหรืออุปสรรคทั้ง
ปวงที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้าเนินการไป
ด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม 

ข้อ 12. ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สมาชิก
เสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 

ข้อ 13. ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องมากกว่าจ้านวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่ก้าหนด ให้เลือกตั้งลงคะแนน โดยเปิดเผยในที่ประชุม
ใหญ ่

ให้ผู้ที่ได้คะแนนล้าดับ 1 ถึงล้าดับที่ต้องการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ส่วนผู้ที่ได้คะแนนถัดจากล้าดับที่ต้องการให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส้ารองใน
กรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารองไม่ขอรับต้าแหน่งหรือลาออกให้เลื่อนผู้ที่ได้
คะแนนล้าดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 ข้อ 14. ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเท่ากับจ้านวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่ก้าหนด ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกใน
ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ 
เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง    และ/หรือรับรอง 

ข้อ 15. ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องน้อยกว่าจ้านวนผู้
ตรวจสอบกิจการที่ก้าหนด ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีอยู่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้สมาชิกใน
ที่ประชมุใหญ่ทราบ  

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยู่และผู้ตรวจสอบกิจการส้ารองให้
สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง และ/หรือ
รับรอง 

หมวดที่ 3 
การพ้นจากต้าแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 ข้อ 16. การพ้นจากต้าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ต้อง 
พ้นจากต้าแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้  
             (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
             (2)  ลาออก โดยแสดงความจ้านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด้าเนินการ  
    (3) ขาดจากการเป็นสมาชิก 
    (4) เข้ารับต้าแหน่งหน้าที่ประจ้าในสหกรณ์นี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

  (5) ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งของการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์  
 (6)  ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 
 (7)  นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก 
 

หมวดที่ 4 
ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ข้อ 17. ให้ผู้ตรวจสอบกิจการด้าเนินการตรวจสอบกิจการทั้งปวง
ของสหกรณ์ตามอ้านาจหน้าที่ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 86โดยเคร่งครัด
หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการด้าเนินการทราบ เพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้นรวมทั้งใน
กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหรือประพฤติผิด
จริยธรรมในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้
ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุ
นั้น  
 

หมวดที่ 5 
การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 18. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเข้าตรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  ตามอ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ก้าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ รวมทั้งในเรื่องต่อไปนี้ 

(1) สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม 
ภายในของสหกรณ์ว่าเหมาะสมและเพียงพอส้าหรับการด้าเนินงานและการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมินความเสี่ยง แล้วพิจารณา  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 ก้าหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 
(2) ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใน 

ด้านต่าง ๆ  เช่น การให้สินเชื่อ การให้บริการ การรับฝากเงิน เป็นต้น 
(3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ 

ทรัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
(4) ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ 

ด้าเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

      (5) จัดท้ารายงานการตรวจสอบกิจการให้ครอบคลุมเรื่องที่
ตรวจสอบ ตาม (1) – (4) 

      (6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้าเนินการเป็นประจ้า 
ทุกเดือน และเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบ
กิจการที่น้าเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ  
 

หมวดที่ 6 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ 

ข้อ 19. ผู้ตรวจสอบกิจการควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 

19.1ความรับผิดชอบ 
- มีความตระหนักและความรับผิดชอบใน 

หน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและ 

ธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มี
ประสิทธิภาพ  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

 - ให้ความส้าคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและ 
รายการที่ผิดปกติ 

- ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กับการ 
บริหารจัดการสหกรณ์ 

  19.2 ความซ่ือตรง 
- มีความซ่ือสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจาก 

อคติส่วนตัว 
- ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ 

มิชอบให้ตนเองและผู้อ่ืน 
19.3 มีความเป็นกลาง 

- พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระท้า 
การใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

- ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 
                   19.4 ความรู้ ความสามารถ 

- รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
ที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

- พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
                   19.5 การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ เว้นแต่ เพื่อ
ประโยชน์ต่อสหกรณ์ หรือเป็นการด้าเนินการตามที่กฎหมายก้าหนด 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ้ากัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (แบบ ท.ข.3) 
 

ข้อความเดิม ข้อความขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 

                    19.6 ไม่พึงเรียกร้องหรือรับสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ 
เกินควรจากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่
สหกรณ์ก้าหนด 
 

หมวดที ่7 
   ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง 

ข้อ 20. ผู้ตรวจสอบกิจการส้ารอง ให้ปฏิบัติหน้าที่เมื่อผู้ตรวจสอบ 
กิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากต้าแหน่งก่อนวาระ  
ทั้งนี้ให้อยู่ในต้าแหน่งได้เพียงเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงท่ีตนแทน 
 

หมวดที่ 8 
              ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 21. ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ ก้าหนดจ่ายเป็นราย 

เดือนๆ ละ 6,000 บาท (หกพนับาทถ้วน) ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน 
หากในเดือนใดด้ารงต้าแหน่งเกินกว่า 15 วัน ให้ค้านวณเป็นหนึ่ง

เดือน ส่วนเดือนใดด้ารงต้าแหน่งน้อยกว่า 15 วัน ไม่ให้ค้านวณค่าตอบแทน
ในเดือนนั้น 

หมวดที่ 9 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 22. ผู้ตรวจสอบกิจการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ 
ให้ยังคงเป็นผู้ตรวจสอบกิจการจนกว่าจะครบวาระ 

ข้อ23.ให้ประธานกรรมการด้าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ
นี้ 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง : อื่น ๆ  

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