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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 24 

ครั้งที่ 31/2563 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 

ณ หองประชุมสหกรณ ช้ัน 1 อาคาร 3 เวลา 13.00 น. 

 

คณะกรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นางชินเสณี  อุนจิตติ   ประธานกรรมการ 

2. นายปยพจน  รุธิรโก   รองประธานกรรมการ 

3. รอยโทสุพจน  ใชบางยาง  กรรมการดำเนินการ 

4. นายธนาเศรษฐ  พงษทรงเสถียร  กรรมการดำเนินการ 

5. นายภาณุมาศ  ลิ้มสุวรรณ  กรรมการดำเนินการ 

6. นายชาติชาย  ภุมรินทร  กรรมการดำเนินการ 

7. นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี   กรรมการดำเนินการ 

8. นายทวีศักดิ์  พรนุเคราะห  กรรมการดำเนินการ 

9. นายจรรยา  วัฒนกุล   กรรมการดำเนินการ  

10. นายวิเชียร  ปญญาวาณิชกุล  กรรมการดำเนินการ 

11. นายธนชัย  รอยศรี   กรรมการดำเนินการ 

12. นายสมศกัดิ์  สุขสุลาภ  กรรมการดำเนินการและเลขานุการ 

13. นายสเฐยีรพงศ  ฤทธิเรืองเดช  กรรมการดำเนินการและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

1. นายพรศักดิ์  จุฑากาญจน  กรรมการดำเนินการและเหรัญญิก 

2. นายกนก  เกิดวัฒนา  กรรมการดำเนินการ 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. นายฉัตรชัย  ทวีโภค   ผูจัดการ สอ.กฟภ. 

2. นายสิทธิพันธ  เลาหโรจนกุล  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

3. นางสาวปณาล ี อุดมทรัพย  รองผูจัดการ สอ.กฟภ. 

 

เปดประชุมเวลา 13.00 น.                   
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ   
 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาการลงทุนในหุนกูของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

วาอาจจะมีการแกไขแผนฟนฟูกิจการของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขยายหนี้หุนกูทุกรุนจากเดิม

สูงสุดไมเกิน 14 ป เปนสูงสุดไมเกิน 16 ป และมีการเพิ่มผูบริหารแผนฟนฟูฯ โดยชุมนุมสหกรณออมทรัพย

แหงประเทศไทย จำกัด จะมีการแตงตั้งกรรมการฝายเจาหนี้ของสหกรณจำนวน 3 คน ประกอบดวย ประธาน

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ  สอ.การไฟฟาฝายผลิต และ สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยจะมีหนาที่ในการ

ติดตามการดำเนินการตามแผนฟนฟูฯ  และมีสิทธิในการเปลี่ยนผูบริหารแผนฟนฟูฯ หากการดำเนินการ       

ไมเปนไปตามแผนฟนฟูฯ  

 สำหรับกระทรวงการคลังการเพิ่มเงินเขาไปในบริษัทการบินไทยฯ หรือไม คงตองรอมติ

คณะรัฐมนตรี และในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 เปนวันที่สหกรณเจาหน้ีจะตองพิจารณาลงมติรับ/แกไข     

แผนฟนฟูฯ  

    

 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 24 ครั้งท่ี 30/2563  

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการฯ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ไดมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 30/2563  

วันอังคารที่  27 เมษายน พ.ศ. 2564  นั้น ฝายเลขานุการฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมดังกลาว ให

คณะกรรมการดำเนินการและผูที่เก่ียวของพิจารณา และแกไขรายงานการประชุมฯ ดังกลาว เรียบรอยแลว 
 

  จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือโปรดทราบและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 30/2563  วันอังคารท่ี 27  เมษายน 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
 

เรื่องที่  3.1       พิจารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย  น.ส. จ. 

           (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย น.ส. จ. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง...............สังกัด..................ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 2,424,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย  คือ  ธนาคารออมสิน จำกัด เปนเงิน 589,941.44 บาท ซึ่งอยูในกระบวนการทางกฎหมาย และชำระ

หนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน เงนิกูสามัญเพื่อซื้อทรัพยสิน  และเงนิกูสามัญทั่วไป รวม

เปนเงินทั้งสิ้น 1,822,120.36 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความอนุเคราะห

กูเงินกูสามัญทั่วไปเพื่อชำระหน้ีดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอ

สมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 23,660 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด โดยจะมีเงินไดราย

เดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  8,043.91 บาท เปนจำนวน 10,003.91 บาทตอเดือน และไมมีหนี้สถาบันการเงิน

รายการอื่น  

       เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ น.ส. จ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

เงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญทั่วไป 

เพื่อนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให น.ส. จ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,424,000 บาท ตามท่ีคณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.2 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี รายนาย ป. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ป.  สมาชิกเลขที่................ตำแหนง..............สังกัด กฟอ............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ดังนี้   

(1) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงิน        278,209.29  บาท  

(2) ธ.ออมสิน      จำนวนเงิน         98,947.00  บาท   

       รวม                จำนวนเงิน       377,156.29  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่ มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญท่ัวไป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

1,978,089.50 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญ

ทั่วไปเพ่ือชำระหน้ีดังกลาวขางตน ท้ังน้ี หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมี

ภาระการผอนชำระรายเดือน 32,590 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 97 งวด โดยจะมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

สุทธิจากเดิม 15,418.24 บาท เปนจำนวน 10,318.24 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

226,999.56 บาท ผอนชำระเดือนละ 6,910 บาท ,  ธนาคารออมสิน เปนเงิน 943,322 บาท  หักจากสลิป

เงินเดือน 13,360 บาท ตอเดือน  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,318.24 บาท  และไม

มีภาระหนี้ที่ตองนำสงดวยตนเอง เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นาย ป.  ไมอยูในอำนาจการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเง่ือนไข

การใหเงินกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงนิกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ป. กูสามัญท่ัวไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงิน ตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.3 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย พ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ ดวยสมาชิกราย นาย พ. สมาชิกเลขที่............. ตำแหนง............ สังกัด กฟอ.............ขอกูสามัญ

ทั่วไป จำนวน 2,070,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูท่ีไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย , หนี้คางชำระเกิน 90 วัน  และหน้ีที่อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม  ดังนี้   

(1) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2 บัญชี จำนวนเงิน        160,000.00  บาท  

(2) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                จำนวนเงิน        300,000.00  บาท  

(3) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)  2 บัญชี   จำนวนเงิน         59,000.00  บาท   

(4) ธ.ยูโอบ ี              จำนวนเงิน       100,000.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน       619,000.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูท่ีมีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉินชำระเบี้ยประกัน , เงินกูพิเศษ ATM  และเงนิกู

สามัญทั่วไป รวมเปนเงนิท้ังสิ้น 1,325,947.80 เนื่องจากมีภาระหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 57,230 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 40 งวด โดยจะมีเงินได

รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม  13,224.66 บาท เปนจำนวน 10,394.66 บาทตอเดือน  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ธนาคารออมสิน เปนเงิน 

1,911,391 บาท หักจากสลิปเงินเดือน 10,500 บาทตอเดือน ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปน

เงิน 10,394.66 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหน้ี เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย พ. ไมอยูในอำนาจ

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑ

และเงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย พ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,070,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ            
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เรื่องที่  3.4 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นาย ภ. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท และปดหนี้ท่ีอยูในกระบวนการทางกฎหมาย) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย นาย ภ. สมาชิกเลขที่.................ตำแหนง.................สังกัด กฟย.............ขอกู

สามัญทั่วไป จำนวน 2,500,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหนี้ที่อยูในกระบวนการทาง

กฎหมาย ชำระหนี้ที่อยูอาศัย (บางสวน) และซื้อรถยนต ดังนี้ คือ 

(1) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน          6,100.00  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จำนวนเงิน       100,000.00  บาท  

(3) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)     จำนวนเงิน       500,000.00  บาท   

       รวม                จำนวนเงิน       606,100.00  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่ มีกับสหกรณฯ  ซ่ึงประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญทั่วไป รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

1,540,247.06 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ที่อยูปดชำระหน้ีที่อยูในกระบวนการทางกฎหมาย จึงขอความ

อนุเคราะหกูเงนิกูสามัญทั่วไปเพ่ือชำระหนี้ดังกลาวขางตน ท้ังนี้ หากสมาชิกไดรบัการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงิน

ที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการผอนชำระรายเดือน 46,360  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 63 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้ เงินกูพิเศษ ATM เปนเงิน 

221,932.31 บาท ผอนชำระเดือนละ 6,760 บาท , ธนาคารออมสิน  เปนเงิน 131,937บาท หักจากสลิป

เงินเดือน ๆ ละ 12,200 บาท  และ บ.อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) เปนเงิน 129,414 บาท , ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) จำนวน 2 บัญชี เปนเงิน 852,857 บาท รวมเปนเงนิ 982,271 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 

19,910 บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 28,172.79 บาท ตอเดือน ซึ่งเพียงพอตอการ

ชำระหนี้ เนื่องจากคำขอกูเงินสามัญทั่วไปของ นาย ภ. ไมอยูในอำนาจการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู  

จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและเงื่อนไขการใหเงินกูสามัญท่ัวไป เพ่ือนำ

เงินกูที่ไดรับไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม อนุมัติให นาย ภ. กูสามัญทั่วไปเปนจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ตามที่คณะอนุกรรมการ

เงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับสถาบันการเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตาม

ยอดท่ีผูกูไปเจรจาลดหนี้จากสถาบันการเงนิมาประกอบ           
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เรื่องที่  3.5 พจิารณาการใหเงินกูสามัญทั่วไปใชบุคคลค้ำประกัน กรณี ราย นางสาว น. 

  (ไมเกิน 2.5 ลานบาท กรณีลาออกจาก กสช. และชำระหนี้ กยศ.) 
 

เลขานุการ  ดวยสมาชิกราย น.ส. น. สมาชิกเลขท่ี............ตำแหนง...............สังกัด กฟอ.............ซึ่งลาออก

จาก กสช.  ขอกูสามัญทั่วไปจำนวน 1,849,000 บาท  มีวัตถุประสงคเพ่ือนำเงินกูที่ไดรับไปปดชำระหน้ี ดังน้ี คือ 

(1) กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    จำนวนเงิน       144,493.21  บาท  

(2) บ.บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   จำนวนเงิน        40,000.00  บาท  

       รวม                จำนวนเงิน      184,493.21  บาท 

และชำระหนี้เงินกูที่มีกับสหกรณฯ  ซึ่งประกอบดวยเงินกูฉุกเฉิน  , เงินกูพิเศษ ATM และเงินกูสามัญท่ัวไป    

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,522,225.60 บาท เนื่องจากมีภาระหนี้ กยศ.  จึงขอความอนุเคราะหกูเงินกูสามัญท่ัวไปเพ่ือ

ชำระหนี้ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ หากสมาชิกไดรับการอนุมัติเงินกูตามจำนวนเงินที่รองขอสมาชิกจะมีภาระการ

ผอนชำระรายเดือน 18,050  บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 144 งวด  

          แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวา สมาชิกรายดังกลาวมีภาระหนี้  ธ.กรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) เปนเงิน 250,413 บาท  และ ธนาคารอาคารสงเคราะห (อยูระหวางชำระหนี้ตามคำพิพากษาตาม

ยอม) เปนเงิน 928,594 บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,179,007.00 บาท  ผอนชำระดวยตนเอง เดือนละ 7,809 

บาท  ในขณะที่มีเงินไดจาก กฟภ. คงเหลือสุทธิเปนเงิน 10,002.66 บาท ตอเดือน และคาลวงเวลา เดือนละ 

4,000 บาท ซึ่งเพียงพอตอการชำระหนี้  เน่ืองจากคำขอกูเงินสามัญท่ัวไปของ นางสาว น. ไมอยูในอำนาจการ

พิจารณาของคณะอนุกรรมการเงินกู จึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาผอนปรนหลักเกณฑและ

เงื่อนไขการใหเงนิกูสามัญทั่วไป เพ่ือนำเงินกูที่ไดรบัเปนไปชำระหนี้ดังกลาวขางตน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 

มติที่ประชุม อนุ มัติ ให  นางสาว น . กู สามัญ ท่ั วไป เป นจำนวน เงิน  1 ,849,000 บาท  ตามที่

คณะอนุกรรมการเงินกูเสนอ และให สอ.กฟภ.ชำระหนี้ใหกับกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา และสถาบัน

การเงินตามที่สมาชิกรองขอโดยสั่งจายเปนดราฟท  ตามยอดที่ผูกูไปเจรจาลดหน้ีจากสถาบันการเงินมา

ประกอบ           
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
 

เรื่องที่  4.1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ

หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 
 

เลขานุการ นำเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอน วิธีการ  

ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการย่ืนอุทธรณของสมาชิก กรณี 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ดวยระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการ 

หรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีมติ 

ใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564  โดยระเบียบ 

ดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยสรุปประเด็นอันเปนสาระสำคัญดังนี้ 

  1. เพ่ือใหสหกรณดำเนินกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมเกิดขอขัดของในการ

ดำเนินการตามขอบังคับ กรณีสหกรณใดที่ไดกำหนดแนวทางตามระเบียบนี้หรือเรื่องอ่ืนใดไวในขอบังคบัไวแลว 

ใหถือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการตามที่กำหนดในขอบังคับ แตกรณีสหกรณใดไมไดกำหนดแนวทางตาม

ระเบียบนี้และเรื่องอื่นใดไวในขอบังคับ ใหรับบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยสหกรณ ตลอดจน

คำแนะนำ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณเพ่ือใชเปนสวนหนึ่งแหงขอบังคับดวย 

  2. การถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ 

   2.1 ที่ประชุมใหญอาจพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการ

สหกรณได เมื่อมีเหตุปจจัย ดังนี้ 

    (1) กระทำโดยทุจริตตอหนาที่ 

    (2) จงใจกระทำการใดโดยผิดกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ กระทำ 

หรือละเวนกระทำโดยประมาทเลินเลออันเปนเหตุใหสหกรณไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

    (3) กระทำการใดอันเปนการประกอบธุรกิจ ซึ่งมีลักษณะแขงขันกับกิจการ

ของสหกรณ   

    (4) กระทำการใดอันเปนปฏิปกษตอสหกรณหรือกิจการของสหกรณ 

   2.2 การย่ืนขอกลาวหา 

    ผูใดกลาวหาวาคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการกระทำการตามขอ 

2.1 และสมควรใหที่ประชุมใหญพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหนง ใหย่ืนหนังสือขอถอดถอนพรอมสำเนา

เอกสารที่ใชเปนพยานหลักฐาน หรือพยานหลักฐานอ่ืนตอผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

   2.3 การดำเนินการกอนการพิจารณาของที่ประชุมใหญ 

    (1) เมื่อผูตรวจสอบกิจการไดรับหนังสือแลว ตองแจงขอกลาวหาให

คณะกรรมการหรือกรรมการที่ถูกกลาวหาทราบ เพ่ือใหชี้แจงขอกลาวหาภายใน 5 วัน นับแตวันท่ีรับขอ

กลาวหา พรอมทั้งสำเนาใหสหกรณทราบดวย 

    (2) ผูที่ถูกกลาวหาตองชี้แจงแกขอกลาวหาพรอมแสดงพยานหลักฐานสงให

ผูตรวจสอบกิจการภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับแจงขอกลาวหา 
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   (3) เมื่อผูตรวจสอบกิจการไดรบัคำชี้แจงขอกลาวหาแลว ตองแจงคำชี้แจงนั้นใหผูถูก

กลาวหาทราบภายใน 5 วันนับแตวันรับคำชี้แจง 

   (4) ถาผูกลาวหาไมพอใจคำชี้แจง หรือไมไดรับคำชี้แจงมาภายใน 30 วันนับแตวันท่ี

ยื่นขอกลาวหา และจะดำเนินการถอดถอนตอไป ผูกลาวหาตองใหสมาชิกรวมลงชื่อกันตามขอบังคับสหกรณ

หรือกฎหมายวาดวยสหกรณ ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญพิจารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการ

ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรอง

ขอใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 

   (5) กรณีสหกรณไดกำหนดจัดประชุมใหญสามัญประจำปไวกอนแลว ภายใน 60 วัน

นับแตวันท่ีไดรับหนังสือรองขอ จะไมเรียกประชุมใหญวิสามัญก็ได แตคณะกรรมการตองกำหนดวาระการถอด

ถอนไวในระเบียบวาระการประชุมใหญสามัญนั้นดวย 

   หากไมไดกำหนดใหผูตรวจสอบกิจการสามารถนำเรื่องการถอดถอนไปพิจารณาในที่

ประชุมใหญสามัญประจำป โดยสามารถนำเสนอเรื่องการถอดถอนดังกลาวเปนวาระแรกของการประชุม 

  2.4. วิธีพิจารณาของท่ีประชุมใหญ 

   (1) เมื่อถึงวาระการพิจารณา ใหผูตรวจสอบกิจการเปนประธานการ 

พิจารณา โดยเสนอขอกลาวหาตามที่ผูกลาวหาไดยื่นหนังสือและพยานหลักฐานไวใหที่ประชุมใหญรับทราบ 

และเปดโอกาสใหผูกลาวหาแถลงสนับสนุนขอกลาวหาของตนตอที่ประชุมใหญได  1 ครั้ง หลังจากนั้นผู

ตรวจสอบกิจการตองนำคำชี้แจงของผูถูกกลาวหาแจงตอท่ีประชุมใหญ และเปดโอกาสใหผูถูกกลาวหาแถลง

สนับสนุนแกขอกลาวหาของตนได 1 ครั้งเชนกัน  การแถลงขอกลาวหา หามไมใหผูกลาวหาแถลงต้ังขอ

กลาวหาเปนประเด็นใหมอีก 

    (2) เมื่อที่ประชุมใหญรับทราบขอกลาวหาและคำชี้แจงแกขอกลาวหาแลว 

หากผูเขาประชุมใหญคนใดมีขอสงสัยประเด็นใด ยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามผูกลาวหาหรอืผูถูกกลาวหาได 

    (3) ผูตรวจสอบกิจการ เมื่อเห็นวาที่ประชุมใหญไดรับทราบขอเท็จจริงทั้ง

จากผูกลาวหาและผูถูกกลาวหามากพอสมควรแลว ก็ใหปดการอภิปราย และใหท่ีประชุมใหญออกเสียงลงมติ 

การลงมติใหถือเสียงขางมากของท่ีประชุมใหญเปนเกณฑตัดสิน 

  3. การยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิก

ภาพ 

   3.1 สมาชิกที่คณะกรรมการมีมติใหออกจากสหกรณ อาจยื่นอุทธรณตอที่ประชุม

ใหญได โดยย่ืนอุทธรณเปนหนังสือตอผูตรวจสอบกิจการภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจาก

สหกรณ หนังสืออุทธรณตองมีรายละเอียดอันแสดงไดวาตนถูกใหพนจากสมาชิกภาพโดยไมเปนธรรมอยางไร 

และขอเท็จจริงในเรื่องนั้นมีอยางไร ทั้งนี้ ผูตรวจสอบกิจการอาจเรียกผูอุทธรณมาใหคำชี้แจงเพิ่มเติมก็ได 

   3.2 เมื่อมีสมาชิกย่ืนหนังสืออุทธรณ ผูตรวจสอบกิจการตองแจงใหคณะกรรมการ

ทราบ และคณะกรรมการตองกำหนดวาระการวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิกไวในระเบียบวาระการประชุม

ใหญที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ถาคณะกรรมการไมกำหนดวาระ ใหถือเอาวาระอ่ืน ๆ เปนวาระการวินิจฉัยขอ

อุทธรณของสมาชิก 
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   3.3 วิธีพิจารณาวินิจฉัยขออุทธรณของสมาชิก ใหผูตรวจสอบกิจการเสนอหนังสือ

อุทธรณของสมาชิกใหท่ีประชุมใหญพิจารณา ผูเขาประชุมใหญยอมมีสิทธิอภิปรายซักถามขอเท็จจริงจาก

คณะกรรมการและผูตรวจสอบกิจการ เม่ือที่ประชุมใหญหมดประเด็นซกัถามแลวใหที่ประชุมใหญลงมติ การลง

มติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน 
   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอน 

คณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ และการยื่นอุทธรณของสมาชิก กรณคีณะกรรมการ 

ดำเนินการสหกรณ มีมติใหพนจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

เรื่องที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 32/2563   

เลขานุการ กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24  ครั้งที่ 32/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.  ทั้งนี้ ฝายเลขานุการฯ จะดำเนินการแจงระเบียบวาระการประชุมและ

สถานที่ประชุมใหทราบตอไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 32/2563   
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เรื่องที่ 5.2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค ขอเชิญชวนรวมบริจาคเงินเพื่อรวม

สมทบทุนจัดทำอาหารกลองสนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร รังสิต 
 

เลขานุการฯ ดวยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค ไดตระหนักถึงสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ระลอกใหม จึงขอเชิญชวนรวมบริจาคเงินเพื่อเปนการแสดงน้ำใจ   

ใหกำลังใจและชวยเหลือสมทบทุนจัดทำอารหารกลองสนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร รังสิต  

  จึงขอเชิญชวนสหกรณฯ รวมบริจาคเงินชวยเหลือสมทบทุนจัดทำอาหารกลองสนับสนุน

โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร รังสิต 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบสมทบทุนจัดทำอาหารกลองสนับสนุนโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร รังสิต โดยให

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธพิจารณาจากงบประมาณการจัดทำโครงการ CSR ประจำป 2564 เปนจำนวน

เงิน 25,000 บาท  และคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณาจากทุนสาธารณประโยชนเปนจำนวนเงิน 

5,000 บาท 

 

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

 

          ลงชื่อ     ประธานในที่ประชุม 

            (นางชินเสณี  อุนจิตติ) 

                       ประธานกรรมการ 

 

 

        ลงชื่อ                ผูจดรายงานการประชุม 

                      (นายสมศักดิ์   สุขสุลาภ) 

               กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ 

 

                                                                                                        


