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สารบัญ 

               หน้า 
       

• หนังสือเชิญประชุมใหญวิ่สามัญ ครั้งท่ี 1 ปี 2564       
• ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ปี 2564 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ     
ระเบียบวาระที่ 2  การเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ   
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 
   3.1 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 66 เรื่องอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ ่  

    3.2 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 67 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ 
  3.3 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 71 เรื่อง การนับคะแนนเสยีง 

  3.4 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 78 เรื่อง อำนาจหน้าท่ีของ 
      คณะกรรมการดำเนินการ 

  3.5 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 80 เรื่อง คณะอนุกรรมการ 
 3.6 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 85 เรื่อง การจ้างและแต่งตั้งผูจ้ัดการ 

  3.7 พิจารณาแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 91 ถึง ข้อ 96 และข้อ 98  
                  เรื่อง เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ 

           3.8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 101 เรื่อง ระเบียบของสหกรณ ์
ระเบียบวาระที่ 4 กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 5 การจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2564 
ระเบียบวาระที่ 6 สมาชิกถูกใหอ้อกจาก สอ.กฟภ. ยืน่อุทธรณ์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก     
ระเบียบวาระที่ 7 แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ 

 
ภาคผนวก 

• ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ ์

• การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยน พ.ศ. 2564 
• ระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

กฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2564
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ประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 2 
การเลือกตั้งประธานกรรมการ 
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....................................................................................................................................................................... 
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2 

เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 
เร่ืองท่ี  1 ประธานและกรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 
ประธาน  : ในปี 2564 นี้ มีประธานและกรรมการดำเนินการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอยู่
ครบตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 74 และ 75(1) จำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 2 ท่าน ท่ีต้องพัก 1 ปี ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

1. นางชินเสณ ี อุ่นจิตต ิ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นายปิยพจน ์ รุธิรโก รองประธานกรรมการดำเนินการ   
3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก (พัก 1 ปี) 
4. นายสมศักดิ ์ สุขสลุาภ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ (พัก 1 ปี) 
5. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 
6. นายชาติชาย ภุมรินทร ์ กรรมการดำเนินการ 
7. นายกนก เกิดวัฒนา กรรมการดำเนินการ   
8. นายธนชัย ร้อยศร ี กรรมการดำเนินการ   

 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 

เรื่อง	 ประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการพ้นจากตำาแหน่งตามวาระในปี	2564

ประธาน : ในปี  2564  นี้ มีประธานกรรมการและกรรมการดำาเนินการที่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง  เนื่องจากอยู ่

2 

เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 
เร่ืองท่ี  1 ประธานและกรรมการดำเนินการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 
ประธาน  : ในปี 2564 นี้ มีประธานและกรรมการดำเนินการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอยู่
ครบตามวาระตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 ข้อ 74 และ 75(1) จำนวน 8 ท่าน โดยมีกรรมการ
ดำเนินการ จำนวน 2 ท่าน ท่ีต้องพัก 1 ปี ตามรายชื่อ ดังนี้ 
 

1. นางชินเสณ ี อุ่นจิตต ิ ประธานกรรมการดำเนินการ 
2. นายปิยพจน ์ รุธิรโก รองประธานกรรมการดำเนินการ   
3. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน ์ กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก (พัก 1 ปี) 
4. นายสมศักดิ ์ สุขสลุาภ กรรมการดำเนินการและเลขานุการ (พัก 1 ปี) 
5. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ กรรมการดำเนินการ 
6. นายชาติชาย ภุมรินทร ์ กรรมการดำเนินการ 
7. นายกนก เกิดวัฒนา กรรมการดำเนินการ   
8. นายธนชัย ร้อยศร ี กรรมการดำเนินการ   

 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
การเลือกตั้งประธานกรรมการ 

และกรรมการดำเนนิการ 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................... 
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การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 
 

เลขานุการ :  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 มีจำนวนท้ังสิ้น 15 ท่าน ซึ่งมีประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการอีกจำนวน 7 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากอยู่ครบวาระตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
พ.ศ. 2563 ข้อ 74 และ75(1) ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในระเบียบวาระที่ 1 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอ.กฟภ. จึงกำหนดให้มีการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 67 โดยกำหนดให้สหกรณ์  มีคณะกรรมการ
ดำเนินการประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน การเลือกตั้งในปี      
พ.ศ. 2564 สามารถเลือกประธานกรรมการได้ 1 ท่าน และกรรมการดำเนินการ 7 ท่าน เข้ามาทดแทน
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  โดยเมื่อรวมกับกรรมการ
ดำเนินการที่ยังคงอยู่ จะทำให้มีคณะกรรมการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมีสมาชิกสมัคร          
รับเลือกตั้ งเป็นประธานกรรมการ จำนวน  2 ท่าน และกรรมการดำเนินการ จำนวน 17 ท่าน             
ตามหมายเลขผู้สมัคร ดังนี้ 

 
สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
 

หมายเลข 
ชื่อ-สกลุ 

ผู้สมัคร 

1 นายเสร ี ปรัชญกุล 

2 นางชินเสณ ี อุ่นจิตต ิ
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สมาชิกสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 
 

หมายเลข 
ชื่อ-สกลุ 

หมายเลข 
ชื่อ-สกลุ 

ผู้สมัคร ผู้สมัคร 

1 นายปิยพจน ์ รุธิรโก 10 น.ส.วัชราภรณ ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

2 นายจตุธรรม เรืองจุติโพธ์ิพาน 11 นายวิรัช วังจันทร์ 

3 นายวัฒนา สุขทอง 12 นายสมชาย อักษรภักดิ ์

4 นายวัลลภ กิตติวิวัฒน์ 13 นายมิ่งศักดิ ์ ศุภธาเสฏฐ ์

5 นายรณภา ทองโปร่ง 14 นายจรัมพร เฮงเทียนศร ี

6 นายเสกสรร เสรมิพงศ์ 15 นายกัญจน ์ วงศ์วิวัฒน์ 

7 ดร.ธนชัย ร้อยศร ี 16 นายณรงค ์ ตันตยานนท์ 

8 นายวุฒิไกร บัวสาย 17 นายอลงกรณ ์ พรหมโมปกรณ ์

9 นายบรรจง ลายมะนะตา    
 
  จึงเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำเนินการ ตามระเบียบวาระที่ 2 ต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

นายธนชัย

นายมิ่งศิษฐ์
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ระเบียบวาระที่ 3 
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ สอ.กฟภ. 

พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................... 
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พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 

 
 
เลขานุการ :  ตามกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์      
เครดิตยูเนี ่ยน พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที ่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 และระเบียบ         
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 กำหนดรายละเอียดที่แตกตา่ง
จากข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ประกอบกับ สอ.กฟภ. ยังไม่มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการตรวจสอบ
ภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่    
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล้างสูง 
  ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั ้งที ่ 27/2563 เมื ่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 
คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบในหลักการให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ.2563 โดย ในการ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ มีประเด็นการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับรวม 6 ประเด็น ดังน้ี 
  1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 66 เรื่องอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ 
  2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 67 เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ 
  3. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 71 เรื่อง การนับคะแนนเสียง 
  4. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 78 เรื่อง อำนาจหน้าท่ีของ 
   คณะกรรมการดำเนินการ 
  5. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 80 เรื่อง คณะอนุกรรมการ 
  6. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 85 เรื่อง การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ 
  7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 91 ถึง ข้อ 96 และข้อ 98  

เรื่อง เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ 
  8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 101 เรื่อง ระเบียบของสหกรณ์ 

 
ในการนี้สหกรณ์ฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ดังนี ้

 
                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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 3.1 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 66 กำหนดอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ไว้ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องนำเสนอนโยบายและแผนเกี่ยวกับ  
การฝาก การลงทุน การกู้ยืมและค้ำประกัน ต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจำกดั 

พ.ศ. 2563 

*********************** 
    ข้อ  66  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก สมาชิกสมทบใหม่ และสมาชิก 
สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 34. 
และข้อ 51. และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามข้อ 
43. และข้อ 57. 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 

พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

*********************** 
     “ข้อ  66.  อำนาจหน้าที ่ของที ่ประชุมใหญ่ ที ่ประชุมใหญ่มี
อำนาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องรับสมาชิก สมาชิกสมทบใหม่ และสมาชิก  
สมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 34. 
และข้อ 51. และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตาม
ข้อ 43. และข้อ 57. 

 

 

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำาหนดให้คณะกรรมการต้องนำาเสนอนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมาย 

เชิงกลยุทธในภาพรวมของสหกรณ์ นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝากการลงทุนการกู้ยืมและการคำ้าประกันต้องนำาเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการ

และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร

สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ

สหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จของกรรมการดำเนินการและ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณากำหนดวงเง ินซ ึ ่งสหกรณ์อาจกู ้ย ืมหรือ        
ค้ำประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปี     
ของสหกรณ์ 

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 

(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการ และรายงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จของกรรมการดำเนินการและ
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ ่งสหกรณ์อาจกู ้ยืมหรือค้ำ
ประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ์ 

(8) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(9) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทางและเป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์ของสหกณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวง
กำหนด 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
 
 
 
(9) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู ่

(10) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู ้สอบบัญชีซึ ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 

(11) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(12) คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจ
บัญชีของผู้สอบบัญช ี
 

(10) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู ้ย ืมจากสหกรณ์อื ่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ำประกันของสหกรณ์ 

(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู ่

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียน
สหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการ
สหกรณ์ หรือผู ้สอบบัญชีซึ ่งนายทะเบียนสหกรณ์
แต่งตั้ง 

(13) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(14) คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจ
บัญชีของผู้สอบบัญชี” 

 

 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 3.2 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 67 กำหนดลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการดำเนินการไว้ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการเพิ่มเติม 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
    ข ้ อ   67  คณะกรรมการดำ เน ิ นการ  ให ้ สหกรณ ์มี
คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ์ประกอบด ้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก 

    ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณเ์ลือกตัง้ในระหว่างกันเอง
ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน 
เหรัญญิกหนึ ่งคน เลขานุการหนึ ่งคน นอกนั ้นเป็นกรรมการ
ดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำ
หน้าที่กรรมการดำเนินการ 

 

    ข ้ อ   67  คณะกรรมการดำ เน ิ นก า ร  ให ้ สหกรณ ์มี
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิก 

    ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เลือกตั้งในระหว่างกันเอง
ขึ ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการหนึ ่งคนหรือหลายคน 
เหรัญญิกหนึ ่งคน เลขานุการหนึ ่งคน นอกนั ้นเป็นกรรมการ
ดำเนินการ ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำ
หน้าที่กรรมการดำเนินการ 

 

 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ยูเนี่ยน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำาหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการเพิ่มเติม
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือ
รอลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (2) เคยถ ูกไล ่ออก ปลดออก หร ือให ้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

     (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็น 

ที ่ส ุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง 

กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

     (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม 

มาตรา 89/3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542         

     (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที ่ถูกสั ่งเลิกตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 

     (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก หรือ
รอลงอาญาหรือรอการกำหนดโทษ เว ้นแต่เป ็นโทษสำหรับ
ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

     (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

     (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็น 

ที ่ส ุดให ้พ ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา 22 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

     (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง 

กรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

     (5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตาม 

มาตรา 89/3 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542         

(6) เป็นกรรมการหรือผู้จดัการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ( 7 )  เคยถ ู กธนาคารแห ่ งประ เทศไทย  สำน ั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส ั ่งถอดถอนจากการเป ็นกรรมการ ผู ้จ ัดการ           
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการ
เงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
     (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการ
ดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที ่ม ีล ักษณะเป็นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
     (9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
     (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการ
ของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง  
     (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์ ซึ ่งพ้นจากตำแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี   
 
 

ให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวง
กำหนด 
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    (7 )  เป ็นบ ุคคลท ี ่ ม ี ล ักษณะต ้องห ้ ามตามระเบ ียบที่              
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
    (8) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี ้ ไม่ว ่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ
ของตนเอง 
    (9) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมด
วาระในปีนั้น) 
     (10) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 
 

     (12) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี ้ยเกินกว่า 90 วัน       
กับนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปีก่อน
วันที ่ได้ร ับการเลือกตั ้งเป็นกรรมการ หรือในขณะที ่ดำรง
ตำแหน่ง  
     13)  เป ็นบ ุคคลท ี ่ ม ี ล ักษณะต ้องห ้ามตามระเบ ียบที่              
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  
     (14) ผิดนัดชำระเง ินต้นหร ือดอกเบ ี ้ยก ับสหกรณ์ใน
ระยะเวลา 2 ปีทางบัญชี ก่อนวันที ่ได้ร ับการเลือกตั ้งเป็น
กรรมการ หรือในขณะที่ดำรงตำแหน่ง  
     (15) ผู้ตรวจสอบกิจการ (ยกเว้นผู้ตรวจสอบกิจการที่จะหมด
วาระในปีนั้น) 
     (16) เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ 

ทั้งนี้ คณะกรรรมการดำเนินการต้องมีกรรมการซึ่งเป็นผู้มี
คุณวุฒิ ด้านการเงิน  การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ 
หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว หรือด้านอื่น
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด อย่างน้อย 
3 คน 

 
 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ( 7 )  เคยถ ู กธนาคารแห ่ งประ เทศไทย  สำน ั ก งาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ส ั ่งถอดถอนจากการเป ็นกรรมการ ผู ้จ ัดการ           
ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการทางการ
เงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่
จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว หรือ
ได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี 
     (8) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการ
ดำเนินกิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที ่ม ีล ักษณะเป็นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 
     (9) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
     (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์อื่น เว้นแต่เป็นกรรมการ
ของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง  
     (11) เป็นกรรมการของสหกรณ์ ซึ ่งพ้นจากตำแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี   
 
 

ให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวง
กำหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการดําเนินการตองมีกรรมการซึ่งเปนผูมี
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 3.3 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 71 กำหนดเกี่ยวกับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์      
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งต้องจัดทำหนังสือรับรอง
ตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     “ข้อ 71. การนับคะแนนเสียง ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดย
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) 
ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื่องลงคะแนนดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์
ประกอบได้   
     เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียง
ตามลำดับจากคะแนนมากที่สุด 
     กรณีประธานกรรมการ ให้ผู ้ที ่มีคะแนนมากที่ส ุดที่สมัครเป็น
ประธานกรรมการ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หากมี
คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 

 

     “ข้อ 71. การนับคะแนนเสียง ให้ดำเนินการนับคะแนนเสียงโดย
ใช้เครื ่องคอมพิวเตอร์ ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) 
ให้นับคะแนนโดยผ่านเครื ่องลงคะแนนดังกล่าว และ/หรืออุปกรณ์
ประกอบได้   
      เมื่อนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นให้ประกาศผลการเลือกตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการดำเนินการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยเรียง
ตามลำดับจากคะแนนมากที่สุด 
     กรณีประธานกรรมการ ให้ผู ้ที ่ม ีคะแนนมากที ่ส ุดที ่สมัครเป็น
ประธานกรรมการ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ หากมี
คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     กรณีกรรมการดำเนินการ ให้ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดและผู้ที่
ได้คะแนนเรียงลำดับถัดลงไปตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการ
ดำเนินการตามตำแหน่งที่ว่างลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการดำเนินการ หากในลำดับสุดท้ายที่ต้องการมีคะแนน
เท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก 

     กรณีกรรมการดำเนินการ ให้ผู ้ที ่ได้คะแนนมากที่สุดและผู้ที่ได้
คะแนนเร ียงลำดับถัดลงไปตามลำดับจนครบจำนวนกรรมการ
ดำเนินการตามตำแหน่งที่ว่างลง เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ หากในลำดับสุดท้ายที ่ต้องการมีคะแนนเท่ากันให้ใช้         
วิธีจับฉลาก 

     ทั้งนี ้ ผู ้ซึ ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องจัดทำหนังสือ
พร้อมลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 67 และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง และให้สหกรณ์ดำเนินการ
ตรวจสอบการมีลักษณะต้องห้ามและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการภายใน 7 วัน นับแต่
วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้บุคคลดังกล่าวส่ง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น 

     ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมีลักษณะ
ต้องห้ามเป็นกรรมการ  ให้คณะกรรมการดำเนินการแจ้งเหตุที ่มี
ลักษณะต้องห้ามให้กรรมการรายนั้นทราบ เพื่อหยุดปฏิบัติหน้าที่
และพ้นจากตำแหน่งทันที 

 

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวง
กำหนด 

 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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 3.4 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 78 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพิ่มเติม 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     “ข ้อ 78. อำนาจหน ้าท ี ่ของคณะกรรมการดำเน ินการ     
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที ่ดำเนินการทั ้งปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่
ประชุมใหญ่ กับทั ้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์      
ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

 

     “ข ้อ 78.  อำนาจหน ้าท ี ่ ของคณะกรรมการดำเน ินการ     
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการทั้งปวงของสหกรณ์
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และตามมติของที่ประชุม
ใหญ่ กับทั้งในทางอันจะทำให้เกิดความเจริญแก่สหกรณ์ทุกประการ   
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
      (1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใน
ภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง
กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      (2) จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของสหกรณ์ 
      (3) จัดให้มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน   
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง      
ด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ รวมทั้งจัดให้มี 

 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวง
กำหนด 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
      การทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี ่ยงอย่าง

สม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบ 
      (4) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้จัดการงานของสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
      (5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่
มีประสิทธิภาพ 
      (6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องที่สำคัญของสหกรณ์
ต่อคณะกรรมการอย่างรวดเร็วและมีกระบวนการนำเสนอข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตาม
อำนาจหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 
     (7) กำหนดนโยบายและแผนเกี ่ยวกับการฝาก การลงทุน      
การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และการค้ำประกันเพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
     (8) พิจารณาแต่งตั ้ง ถอดถอน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำเป็น เพื ่อประโยชน์ใน        
การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
     (1) ดำเนินการในเรื ่องการรับ และการออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้
เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 
     (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบ
การเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่    

     (9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดทำและเก็บรักษาบัญชีและ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่
แท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้สมาชิกได้  รับทราบและ
สามารถตรวจสอบได้ 
     (10) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มีการจัดส่งข้อมูลและรายงานต่าง ๆ 
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
     (11) ปฎิบัติตามและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ดำเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
     (12) ดำเนินการในเรื ่องการรับ และการออกจากสหกรณ์ของ
สมาชิกและสมาชิกสมทบตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่างๆ ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ 
     (13) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝาก การกู้ยืมเงิน การให้
เงินกู้ และการฝากหรือการลงทุนเงินของสหกรณ์ 
     (14) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่และเสนองบ
การเงินประจำปีกับรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่    
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     (4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (5) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพื่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติถ้าในปีใดที ่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสำหรับ    
ปีก่อนไปพลาง 
     (6) พิจารณากำหนดค่าเบี ้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที ่พัก และ     
ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ      
เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที ่สหกรณ์ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 
     (8) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้ตรวจสอบภายใน   
     (9) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (10) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 

     (15) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
     (16) เสนอประมาณการรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เพื ่อที่
ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมัติถ้าในปีใดที่ประชุมใหญ่ยังมิได้อนมุตัิ
ประมาณการรายจ่ายประจำปี ก็ให้ใช้ประมาณการรายจ่ายสำหรับ      
ปีก่อนไปพลาง 
     (17) พิจารณากำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ     
ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ             
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (18) พิจารณาดำเนินการแต่งตั ้ง หรือจ้าง และถอดถอนหรือ      
เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที ่สหกรณ์ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นการถูกต้อง 
     (19)  พิจารณาดำเน ินการแต ่งต ั ้ ง  ถอดถอน และกำหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน   
     (20) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (21) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี
เอกสารต่างๆ และอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
      (11) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
      (12) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะอนุกรรมการ 
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
      (13) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (14) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั ่วไป เพื ่อให้กิจการของสหกรณ์
ดำเนินไปด้วยดี 
      (15) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ 
      (16) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา 
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ของคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
 

      (22) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
และออกจากการเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ 
       
 
      (23) พิเคราะห์และปฏิบัติตามข้อบันทึกของนายทะเบียนสหกรณ์ 
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
      (24) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำเนิน
ไปด้วยดี 
      (25) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้จัดการหรือสมาชิก เกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ 
      (26) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษา 
และที ่ปรึกษากิตติมศักดิ ์ของคณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
 

 
 
ยกเลิก โดยนำไป
กำหนดรวมไว้ในข้อ 
78 (8) 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
       (17) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
      (18) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี     
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ                                                     
      (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
เพื่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ ่งสหกรณ์เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และ/หรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว้ 
      (20) พิจารณามอบอำนาจหน้าที ่ ในการดำเนินงานให้แก่    
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
 

       (27) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
      (28) เสนอแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี        
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญอนุมัติ                                                     
      (29) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนของสหกรณ์
เพื ่อเข้าประชุมใหญ่ และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและ/หรือชุมนุมสหกรณ์ ซึ ่งสหกรณ์เป็น
สมาชิก ทั้งนี้ ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และ/หรือชุมนุมสหกรณ์กำหนดไว ้
      (30) พิจารณามอบอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ ประธาน
กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือเจ้าหน้าที่
แห่งสหกรณ์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
      
 

 

 
 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 3.5 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 80 กำหนดให้สหกรณ์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่าง ๆ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดให้สหกรณ์ต้องมีคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะอนุกรรมการการลงทุน 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     ข้อ 80  คณะอนุกรรมการ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจการ
ให้คณะกรรมการ ดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์นี้ เป็นคณะอนุกรรมการต่าง ๆ   

 

     “ข้อ 80 คณะอนุกรรมการ เพื่อความสะดวกในการดำเนินกจิการ
ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการดำเนินการของ
สหกรณ์นี ้ เป็นคณะอนุกรรมการต่าง  ๆ โดยอย่างน้อยจะต้องมี
คณะอน ุกรรมการอำนวยการและบร ิหารความเส ี ่ ยง และ
คณะอนุกรรมการบริหารการเงินและการลงทุน โดยมีอำนาจหน้าที่ 
ดังนี้ 
      คณะอนุกรรมการอำนวยการและบริหารความเสี่ยงมีอำนาจ
หน้าที่ 
     (1) ต ิดตาม ด ูแล การดำเน ินงานเก ี ่ ยวก ับการบร ิ หาร            
ด้านการเงิน การลงทุนและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ์ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายที่
กำหนด 

เพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงกำหนด 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
           (2) จ ัดทำกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร ์ แผนกลยุทธ์   

แผนปฏิบัติประจำปีของสหกรณ์ เพื ่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
     (3) พิจารณาให้ความเห็นในการกำหนดมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์     
     (4) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ 
สหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา 
     (5) กำก ับ ด ูแล และติดตามการดำเน ินการตามนโยบาย 
แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีความเหมาะสมกับสถานการณ์    
     (6) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ   
     (7) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
     (8) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      คณะอนุกรรมการบริหารการเงินและการลงทุน มีอำนาจหน้าที ่
     (1) ควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารการเงิน การลงทุน และสภาพ
คล่องทางการเงินของสหกรณ์ 
     (2) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ 
รายได้ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวที่มี
ความสำคัญ 
     (3) จัดทำนโยบายและแผนการลงทุน แผนงานและประมาณ
การรายจ่ายประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา
นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (4) กำหนดแนวทางและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการลงทุน
หรือจัดหาผลประโยชน์ รวมทั ้งกำกับ ดูแลและติดตามความมี
ประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผลจากการลงทุนหร ือการจ ัดหา
ผลประโยชน์ 
     (5) จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันและ
แก้ไขเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน 
     (6) พิจารณาและอนุมัตินำเงินไปลงทุน ตามประเภทและกรอบ
วงเงินที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
                

 

 

 

 

 
     คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีกรรมการอย่างน้อยสามคนแต่
ต ้องไม ่เก ินเก ้าคนโดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง            
รองประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายกิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ 
     คณะอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดอายุของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น แต่คณะกรรมการดำเนินการ
อาจถอดถอนอนุกรรมการทั้งคณะหรือรายตัวหรือ ถอดถอนอำนาจ
หน้าที่ซึ่งได้มอบหมายไว้นั้นทั้งหมด หรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้ตามที่
เห็นสมควร 

 

     (7) พ ิจารณาการจ ั ดสรรกำไรส ุ ทธ ิ ประจำปี  เสนอ ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที ่ประชุมใหญ่
อนุมัติ 
     (8) จัดทำ ทบทวน และการแก้ไขระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน และการลงทุน 
     (9) ดำเนินการอื่นของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย  
 
     คณะอนุกรรมการแต่ละคณะให้มีกรรมการอย่างน้อยสามคนแต่
ต ้องไม ่เก ินเก ้าคนโดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่ ง            
รองประธานอนุกรรมการคนหนึ่ง และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อมอบหมายกิจการเฉพาะเรื่องให้ปฏิบัติ 
     คณะอนุกรรมการอยู่ในตำแหน่งได้ตลอดอายุของคณะกรรมการ
ดำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการนั้น แต่คณะกรรมการดำเนินการอาจ
ถอดถอนอนุกรรมการทั้งคณะหรือรายตัวหรือ ถอดถอนอำนาจหน้าที่
ซ ึ ่ งได้มอบหมายไว้นั ้นทั ้ งหมด หรือบางส่วนเมื ่อ ใดก็ได้ตามที ่
เห็นสมควร 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     ให้คณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการ
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
      ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จำนวนของอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบ คณะอนุกรรมการต้องกระทำ
ตามข ้อบ ังค ับและระเบ ียบของสหกรณ์  ตลอดจนคำส ั ่ งของ
คณะกรรมการดำเนินการทุกประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ ระเบียบหรือ
คำสั่งดังว่านั ้น ก็ต้องกระทำตามทางอันสมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่
สหกรณ์ 
     ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 

 

     ให้คณะอนุกรรมการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมี
การประชุมเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการ
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
      ในการประชุมคณะอนุกรรมการต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
จำนวนของอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ ่งได้รับมอบ คณะอนุกรรมการต้องกระทำ   
ตามข ้อบ ั งค ับและระเบ ียบของสหกรณ ์  ตลอดจนคำส ั ่ งของ
คณะกรรมการดำเนินการทุกประการ ถ้าไม่มีข้อบังคับ ระเบียบหรือ
คำสั่งดังว่านั ้น ก็ต้องกระทำตามทางอันสมควรเพื่อให้เกิดผลดีแก่
สหกรณ์ 
     ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 
 

 

 

 
 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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 3.6 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 85 กำหนดเกี่ยวกับการจ้างและแต่งตั ้งผู ้จัดการ แต่ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์         
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้จัดการเพิ่มเติม 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     “ข้อ 85 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการ
อาจพิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที ่มีความซื ่อสัตย์สุจริต          
มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อจ้างเป็นผู้จัดการ     
ในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน 
และคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันตามสมควร 
      ในการจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือ
คำสั่งแต่งตั ้งผู ้จัดการและต้องให้ผู ้จ ัดการรับทราบ และรับรองที่       
จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 87. เป็นลายลักษณ์อักษร 
     ให้ผู้จัดการที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี 
และสามารถว่าจ้างบุคคลเดิมซ้ำได้อีกแต่ต้องไมเ่กินสองวาระติดตอ่กัน 
ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนนิการ 
โดยอาจพิจารณาจ้างต่อได้อีกไม่เกิน 1 ปี 
     ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธ ีการสรรหา     
หรือคัดเลือกผู ้จัดการ การกำหนดเงินเดือน การประเมินผลงาน
ประจำปีและการให้สวัสดิการแก่ผู้จัดการ 
      

     “ข้อ 85 การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการ
อาจพิจารณาสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสม เพื่อจ้างเป็นผู้จัดการ  ในการจ้าง 
ผู ้จ ัดการสหกรณ์ต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน และ
คณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกให้มีหลักประกันตามสมควร 
     ในการจ้างผู้จัดการให้ประธานกรรมการดำเนินการทำหนังสือคำสั่ง
แต่งตั้งผู้จัดการและต้องให้ผู้จัดการรับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 87. เป็นลายลักษณ์อักษร 
     ให้ผู้จัดการที่ได้รับการว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งในวาระไม่เกิน 4 ปี 
และสามารถว่าจ้างบุคคลเดิมซ้ำได้อีกแต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 
โดยอาจพิจารณาจ้างต่อได้อีกไม่เกิน 1 ปี 
     ให้คณะกรรมการดำเนินการกำหนดระเบียบวิธีการสรรหา หรือ
คัดเลือกผู้จัดการ การกำหนดเงินเดือน การประเมินผลงานประจำปี
และการให้สวัสดิการแก่ผู้จัดการ 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

     คุณสมบัติผู้จัดการให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

     นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของ
สหกรณ์แล้ว ผู้จัดการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
     (1) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ 

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงาน
คณะกรรมการกำก ับและส ่งเสร ิมการประกอบธ ุรกิจ
ประกันภัย สั ่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู ้จ ัดการ      
ผู ้มีอำนาจในการจัดการ หรือที ่ปรึกษาของผู ้ให้บริการ
ทางการเงินซึ ่งอยู ่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน
ดังกล่าว เว้นแต่จะพ้นระยะเวลาที่กำหนดห้ามดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว หรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงานกำกับดแูล 
แล้วแต่กรณี 

     (2) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการดำเนิน
กิจการใด ๆ อันผิดกฎหมาย ที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน 

     (3) เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย 
     (4) เป็นผู ้จ ัดการสหกรณ์ ซึ ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการของ

สหกรณ์ไม่เกิน 1 ปี  
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
      

 

     (5) ผิดนัดชำระเง ินต้นหรือดอกเบ ี ้ยเก ินกว ่า  90 วัน กับ         
นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา 2 ปี
ก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที ่ดำรง
ตำแหน่ง 

     (6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ในระยะเวลา 2 ปี
ทางบัญชีก่อนวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ หรือในขณะที่   
ดำรงตำแหน่ง  

     ทั้งนี้ ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการต้องจัดทำหนังสือพร้อม
ลงลายมือชื่อยื่นต่อสหกรณ์เพื่อรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง
ประกอบภายใน 7 วันนับแต่วันที ่ได้รับแต่งตั ้ง และให้สหกรณ์
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และเอกสาร
หลักฐานที่เกี ่ยวข้องของบุคคลซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งเป็นผู ้จัดการ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐาน หากเห็นว่าเอกสาร
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้
บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งนั้น 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
      

   
 
  การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
(4) ถูกเลิกจ้าง 
(5) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้

เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำ
การซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 

 

     ในกรณีที ่ปรากฏว่าผู ้ซึ ่งได้รับการแต่งตั ้งเป็นผู ้จ ัดการขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้จัดการ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการมีหนังสือแจ้งเหตุในการเลิกจ้างผู้จัดการทันที 

     การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยทำเป็นหนังสือ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบสหกรณ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
(4) ถูกเลิกจ้าง 
(5) ถูกลงโทษให้ออก ไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้

เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำ
การซึ่งขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการ 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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 3.7 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ข้อ 91-96 และข้อ 98 กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ แต่ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้กำหนดรายละเอียดของผู้ตรวจสอบกิจการที่แตกต่างกันไป และเห็น
ควรกำหนดเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบกิจการ ตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม     
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     ข้อ 91. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือ นิติบุคคล 
กรณีเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ให้มีจำนวน 2 คน กรณี
เลือกตั้งจากนิติบุคคล ให้มีจำนวน 1 นิติบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

 

 

     สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ จำนวน 
2 คน หรือ 1 นิติบุคคล ก็ได้แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่
สหกรณ์เล ือกตั ้งสำรองไว้สามารถปฏิบัต ิงานทันทีในกรณีที ่ผู้
ตรวจสอบกิจการที ่ได้ร ับการเลือกตั ้งจากที ่ประชุมใหญ่พ้นจาก
ตำแหน่งตาม ข้อ 93. 

     “ข้อ 91 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลกรณี
เลือกตั้งจากนิติบุคคลให้มจีำนวน 1 นิติบุคคล กรณีเลือกตั้งจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ให้มีจำนวน 3 คน  เรียกว่า “คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ” และให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการคน
หนึ ่งคนใดทำหน้าที ่ประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการ คณะผู้
ตรวจสอบกิจการต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์  

     สหกรณ์อาจเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้ก็ได้เพื่อให้
ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์เลือกตั้งสำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันที
ในกรณีที ่ผู ้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่     
ขาดคุณสมบัต ิตามข้อ 92. หรือมีเหตุต ้องขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการตามข้อ 93” 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

     ข้อ 92. ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1)    เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก  
       หรือนิติบุคคล 
(2)    ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(3)   เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น   
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

(4) ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้าน
การเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการ
ตรวจสอบกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อให้การ
ปฏ ิบ ัต ิ งานตรวจสอบก ิจการเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

     “ข้อ 92  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก  
       หรือนิติบุคคล  
(2) ผ่านการอบรม หลักส ูตรที ่ เก ี ่ยวข้องกับการ

ตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ
หน่วยงานอื ่นที ่ได้ร ับการรับรองหลักสูตรจาก    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

(3) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น 
การเงิน การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 

 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

(5)    ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องไม่ม ีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ 
ก. เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ

บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 

ข. เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เว้น
แต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีบัญชีของสหกรณ์ 

ค. เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ 

ง. เป็นผู ้จ ัดการหรือเจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื ่นหรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(4)  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม    
    ดังต่อไปนี้ 
      (4.1)   เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ 
               ความสามารถ  

                               (4.2)   เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล  
                                        ล้มละลายทุจริต 

(4.3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

(4.4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที ่

(4.5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่น 
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
จ. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคล

ล้มละลายฐานทุจริต 
ฉ. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

ให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

ช. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจาก
ราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

ซ. เคยถ ูกให ้พ ้นจากตำแหน ่ งกรรมการ
ดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการหรือมีคำ
ว ิน ิจฉ ัยเป ็นท ี ่ส ุดให ้พ ้นจากตำแหน่ ง
กรรมการดำเนินการ หร ือผ ู ้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

ฌ. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากตำแหน่งกรรมการดำเนินการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

(4.6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือ
ขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี
คำวินิจฉัยเป็นที ่ส ุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

(4.7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก
จากตำแหน่งกรรมการหรือ ผู ้ตรวจสอบ
กิจการเพราะเหตุท ุจร ิตต ่อหน้าท ี ่ของ
สหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น 

(4.8) เป็นผู ้จ ัดการหรือเจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื ่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(4.9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

(4.10) เป็นกรรมการของสหกรณ์ เว้นแต่ได้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
บัญชีของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ญ. เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

หรือสหกรณ์อื่น 
ฎ. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน 

ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ฏ. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน

ชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  

ฐ. เป ็นคนไร ้ความสามารถ คนเสม ือนไร้
ความสามารถ  
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

ฑ. เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

ฒ. เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 

ณ. แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระทำการใดๆ 
อ ันเป ็นเหต ุให ้ เส ื ่อมเส ียช ื ่อเส ียงหรือ
ประโยชน์ของสหกรณ์   

(4.11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือ
บุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้
พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี หรือลาออกจากนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชีสหกรณ์มาแล้ว ไม่น้อย
กว่า 1 ปี 

(4.12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

(4.13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อ
ออกจากทะเบียนรายชื ่อผู ้สอบบัญชีรับ
อนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

(4.14) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงิน
ต้นหรือดอกเบี้ยก็ตาม เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

(4.15) เป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่อยู่ในวาระ 2 วาระ
ติดต่อกัน เว้นแต่ได้เว้นวรรคมาแล้วอย่าง
น้อย 1 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
  

 
 
 
     ข้อ 93. การพ้นจากตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจาก
ตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 

          (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื ่นต่อประธาน

กรรมการสหกรณ์ 
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบ 

กิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ตำแหน่งทั้งคณะ หรือรายบุคคล 

(5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตาม        
ข้อ 92. 

 
 

(4.16) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์ หรือกระทำการใดๆ 
อ ันเป ็นเหต ุให ้ เส ื ่อมเส ียช ื ่อเส ียงหรือ
ประโยชน์ของสหกรณ์”   

      
     “ข้อ 93  การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจ- 
สอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
(2) ตาย 
(3) ลาออก  
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอน 

 
 

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว ่าขาด
คุณสมบัติตาม ข้อ 92   

 

 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
 
 
 
 

 
     ข้อ 94. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

(1) ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย     
การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ 
เป็นคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ 

(2) ขั้นตอนและวิธีการรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
ดำเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและ
กรรมการดำเนินการ โดยอนุโลม และภายหลังสิ้นสุดการรับสมัครให้
ประกาศให้สมาชิกทราบก่อนการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 

     ผู้ตรวจสอบกิจการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบ
วาระ ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการสหกรณ์ การลาออก  
มีผลนับแต่วันที่ที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการมีมติรับทราบ
หนังสือลาออก” 

 
“ข้อ 94. ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้

เป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด” 
 

 
 
 
 
 
เพื่อความสะดวกใน
การประกาศให้
สมาชิกทราบถึง
ขั้นตอนและวิธีการ
เลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการ 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(3)     วิธีการเลือกตั้งให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยในที่

ประชุมใหญ่หรือโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง)  

(4)     ในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
ประธานในที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งและประกาศชื่อผู้
ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาหรืออุปสรรคทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการดำเนินการไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์และยุติธรรม 
     ในกรณีที่ลงคะแนนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรอง) ให้นับคะแนน
โดยผ ่านเคร ื ่องลงคะแนนดังกล ่าว และให ้ประธานกรรมการ
อำนวยการเลือกตั้งเป็น ผู้ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5)     ในกรณีที ่ไม่มีผู ้สมัครเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ      
ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่ เพื ่อให้ที ่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
และ/หรือรับรอง 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

46

การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(6)     ในกรณีที่มีผู้สมัครและมคีุณสมบัตถิูกต้องมากกวา่ 

จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้เลือกตั้งลงคะแนนตามวิธีที่
สหกรณ์กำหนด โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนลำดับ 1 ถึงลำดับที่ต้องการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนถัดจากลำดับที่ต้องการให้เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 

ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการสำรองไม่ขอรับตำแหน่งหรือ 
ลาออกให้เลื่อนผู้ที่ได้คะแนนลำดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สำรอง 

(7)     ในกรณีที่มีผู้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องเท่ากับ
จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดได้รับการ
เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการและให้ประธานในที่ประชุมประกาศให้
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบและรับรอง 

สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง ให้สมาชิกเสนอชื่อในที่ 
ประชุมใหญ่ เพื่อให้ทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งและ/หรือรับรอง 

(8)     ในกรณีที่มีผู ้สมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องน้อย
กว่าจำนวนผู้ตรวจสอบกิจการที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครที่มีอยู ่ได้รับ
การเลือกตั ้งเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ และให้ประธานในที ่ประชุม
ประกาศให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ทราบ และรับรอง 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังขาดอยู่และผู้ตรวจสอบกิจการ

สำรองให้สมาชิกเสนอชื ่อในที่ประชุมใหญ่ เพื ่อให้ที ่ประชุมใหญ่
เลือกตั้ง และ/หรือรับรอง 

 
     ข้อ 95. การดำรงตำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ถ้าเมื่อ
ครบกำหนดแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

 

 
 
 
      
     “ข้อ 95 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู ้ตรวจสอบ-
กิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุม
ใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ เมื่อพ้นวาระการดำรงตำแหน่ง 
หากยังไม่มีการเลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุม
ใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ 
     ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อน
ครบวาระ และสหกรณ์ไม่มีผู ้ตรวจสอบกิจการสำรอง หรือมีผู้
ตรวจสอบกิจการสำรองแต่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 91      
ให้กำหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบ
กิจการใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการ
ขาดจากการเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ และให้นับวาระการดำรง
ตำแหน่งของผู้มาแทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหน่งแทน” 

 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
     ข้อ 96. อำนาจหน้าที ่ของผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้ตรวจสอบ
กิจการมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์   
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
 
 
 

(1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและ
การเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สิน ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื ่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนิน
ธ ุรก ิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื ่อประเมินผลและอาจให้
ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่แห่งสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ 

(3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่แหง่สหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้
จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์ 

     “ข้อ 96 หน้าที่ของผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมี
หน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ทั้งด้านการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจ 
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน  การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ 
ดังนี้ 
     (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
     (2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ 
 
     (3) สอบทานระบบปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของ
สหกรณ์ รวมถึงคำสั่งของส่วนราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้อง
ปฏิบัต ิ    

เนื่องจากหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกจิการที่
กำหนดโดยระเบียบ 
นายทะเบียนฉบับใหม่ 
ครอบคลมุหน้าที่ของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ฉบับปัจจุบัน สำหรับ
หน้าที่ที่เพิ่มเติมจะ
เป็นไปตามที่ระเบียบ
นายทะเบียนฯ 
กำหนด 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(5)  ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับและระเบียบ ตลอดจน
มติต่างๆ ของคณะกรรมการดำเนินการ 
 (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบมติและ
คำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะ
ก่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 

 
 

      (4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและคุ้มค่า 
      ผู้ตรวจสอบกิจการนอกจากจะต้องตรวจสอบภายใต้ข้อกำหนด
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู ้ตรวจสอบกิจการต้องกำหนดขอบเขต              
การตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะด้าน        
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
     (1) ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการเปิดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้อง และได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำรายการย่อแสดง 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

 
 

สินทรัพย์และหนี้สินครบถ้วนและได้เปิดเผยให้สมาชิกได้รับทราบ
เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่งข้อมูลรายงานทางการเงิน
ตามแบบและรายการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
     (2) ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบการวางกลยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์การบริหารความ
เส ี ่ยง เช ่น ความเส ี ่ยงด้านสินเชื ่อ ความเส ี ่ยงด้านการลงทุน       
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ เป็นต้น 
เพื ่อให้การบริหารความเสี ่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายที่
กำหนดไว ้
     (3) ตรวจสอบการบริหารด้านสินเชื่อ ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ
ประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้  
สามารถประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่
ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการ
วางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายด้านสินเชื่อและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

 
 

     (4) ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนด
นโยบายด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่ภายใต้นโยบาย
ที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
     (5) ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
หรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
     (6) ตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง ให้ผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนวปฏิบัติ 
หรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 

 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

 

 
 
 
 
 
 
 

     ข้อ 98 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไข
ของสหกรณ์ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการ ข้อ 97. และให้จดัส่ง
สำเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของ          
ผู้ตรวจสอบกิจการต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานคร   

     กรณีพบการทุจริต การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสิ่ง
ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การ
ฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้อง การฝ่าฝืน
ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเปิดเผย
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรมมการดำเนินการและที่ประชุมใหญ่” 
 
     “ข้อ 98 ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไข 
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกต และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่อง ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการ” 
       

 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการ
ตรวจสอบกจิการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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การประชุมใหญ
่วิสามัญ

 ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2564



 3.8 ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อ 101 กำหนดให้ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ แต่ในการเสนอแก้ไข
ข้อบังคับข้อ 91 ถึงข้อ 96 และข้อ 98 ตามวาระที่ 3.7 ได้นำรายละเอียดที่สำคัญไปไว้ในข้อบังคับแล้ว เหลือเพียงรายละเอียดเรื่องขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง            
ผู้ตรวจสอบกิจการที่จะนำไปกำหนดเป็นระเบียบ ซึ่งไม่มีสาระสำคัญที่ต้องพิจาณาในที่ประชุมใหญ่ 
 จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ สอ.กฟภ. ในข้อดังกล่าว 
 

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
    “ข้อ 101.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจกำหนดระเบ ียบต่าง  ๆ เพ ื ่อดำเน ินการให ้เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
  (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (3) ระเบียบว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้

  (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

(7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
               แห่งสหกรณ์ 
  (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

        “ข้อ 101.  ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ 
มีอำนาจกำหนดระเบียบต่าง  ๆ เพื ่อดำเนินการให้เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
  (2) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
  (3) ระเบียบว่าด้วยขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ 
  (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้
  (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
  (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 
  (7) ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 
                 แห่งสหกรณ์ 
  (8)  ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
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่วิสามัญ
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
(9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 

  (10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
กำหนดไว้ให้มี เพื ่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ ระเบียบตาม (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมใหญ่ จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื ่อคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให้ส ่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์        
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 

  (9) ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น 
  (10) ระเบียบอื่นๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร
กำหนดไว้ให้มี เพื ่อสะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบตาม (1),(2) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนดใช้แล้ว ให ้ส ่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์         
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

 

 

 
 
มติที่ประชุม...................................................................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 4 
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน  

ประจำปี 2564 
 

มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................... 
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กำหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 

 
 
เลขานุการ : ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563        
 
หมวดที่ 4 
   ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน
สำหรับปีหนึ ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ ่งกำหนดดังว่านี ้ต้องได ้รับ          
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
   ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน
กู้ยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 
   ข้อ 19 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน   
หรือตราสารทางการเงิน หรือโดยวิธีอื ่นใดสำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี ้จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู ้ยืม หรือการค้ำประกันประจำปี       
ตามข้อ 18 
 
หมวดที่ 6 

 ข้อ 66 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ 
    (6) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที ่ 21/2563 เมื ่อวันที่        
29 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรให้กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้ำประกันสำหรับปี 2564    
ในวงเงิน 15,000.00 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) เพื่อให้คณะกรรมการสามารถบริหารกิจการ
สหกรณ์ได้ตามแผนงานท่ีกำหนดและเสริมสภาพคล่องได้ตามความจำเป็น  
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

พิจารณาจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระ
การดำรงตำแหนง่ในปี 2564 

 
 

มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

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

................................................................................................................................................................... 
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พิจารณาการจำหน่าย Tablet ให้กรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2564 

 

 
เลขานุการ : ตามวิธีปฏิบัติของ สอ.กฟภ. จะจัดหาเครื่อง Tablet ให้กับกรรมการดำเนินการที่ได้รับ
การเลือกตั้ง ใช้ในการรับข้อมูล เอกสารวาระการประชุมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็ว
ในการจัดส่งข้อมูลและสะดวกในการเข้าประชุม และจะขายเครื่อง Tablet ให้กับกรรมการที่ได้รับเครือ่ง 
Tablet ใช้งานเมื่อครบวาระที่ดำรงตำแหน่งตามมูลค่าคงเหลือตามบัญชีหลังหักค่าเสื ่อมราคาตาม
ผลรวมจำนวนปี (Sum of the year digits Method)  โดยในปี 2564 มีกรรมการที ่จะครบวาระ      
การดำรงตำแหน่งจำนวน 8 ท่าน 
   ตามกฎกระทรวง “การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 หมวด 4 การกำกับ
ดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 18 (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สินใดๆ แก่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการ  
รับซื ้อ หรือเช่าทรัพย์สินใดๆ จากบุคคลดังกล่าวหรือผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็น            
การดำเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของสหกรณ์นั้นหรือ
ราคาตลาดตามมาตรฐานการบัญชีของทรัพย์สินนั้น แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนดำเนินการดังกล่าว” 
   จากการสอบถามราคาซื ้อ Tablet (Mini 5 Wi-f + Cellular 64 GB ) ร ุ ่นปี 2019        
ในท้องตลาดจำนวน 5 ร้านค้า มีราคารับซื้อเฉลี่ยที่ 7,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตามมูลค่า 
ทางบัญชี ที่มีราคาอยู่ที่ 3,486.99 บาท (ณ วันที่  7 พฤษภาคม 2564) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการ    
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนด คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 
27/2563 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้จำหน่าย Tablet ให้แก่กรรมการที่หมดวาระ     
ในราคาเครื่องละ 7,500 บาท โดยมีกรรมการต้องการซื้อ Tablet จำนวน 7 เครื่อง 

 
 จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 

wifi

8
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ระเบียบวาระที่ 6 
สมาชิกถูกใหอ้อกจาก สอ.กฟภ. ยื่นอุทธรณ์

ขอกลับเข้าเปน็สมาชิก 
มติที่ประชมุ........................................................................................................................................... 

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

....................................................................................................................................................................... 
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สมาชิกถูกให้ออกจาก สอ.กฟภ. ยื่นอุทธรณ์ขอกลบัเข้าเป็นสมาชิก 

 
 

เลขานุการ : ตามข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563        
   ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่ง   
อย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึง 2 เดือน
  หรือผิดนัดส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  

 
  สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่      
ให้เป็นท่ีสิ้นสุด  

  เนื ่องจากมีสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นจำนวน 2 ท่าน     
ยื่นอุทธรณ์ รายละเอียดตามนำเสนอ 

 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม..................................................................... ......................................................... 

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

ค้างส่งเงินงวดชำาระหนี้ ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน
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ระเบียบวาระที่ 7 
แจ้งผลการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 
 
มติที่ประชมุ....................................................................................................................................... 

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

.................................................................................................................................................................... 
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แจ้งผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 

 
 

เลขานุการ  : สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ 
ประจำปี 2564 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้ง โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)) เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการดำเนินการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นแล้ว  
 
 จึงขอให้ประธานกรรมการรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 8 
เรื่องอื่นๆ 

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 

▪ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามญัประจำปีของสหกรณ์ 

▪ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 

194 
 

ภาคผนวก 

▪ ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามญัประจำปีของสหกรณ์ 

▪ การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
▪ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 

 

กฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	2564
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