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รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด2



สารจากอธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยขอนแก่น

	 เนื่่�องในื่โอกาสท่ี่�สหกรณ์์ออมที่รัพย์ม์หาวิทิี่ย์าลัยั์ขอนื่แก่นื่	จำกัด	จะจัดใหม้ก่ารประชุมุใหญ่ส่ามัญ่

ประจำปี	 2565	 เพ่�อราย์งานื่ผลัการดำเนิื่นื่งานื่ของสหกรณ์์ในื่รอบปีที่่�ผ่านื่มาให้สมาชิุกแลัะผ้้สนื่ใจ 

ได้รับที่ราบ	แลัะเปิดโอกาสให้สมาชุิกได้แสดงควิามคิดเห็นื่	แลัะให้ข้อเสนื่อแนื่ะร่วิมกันื่	ซึ่่�งถื่อได้้ว่ิา 

เปน็ื่การส่งเสริมแลัะสนัื่บสนุื่นื่ให้สมาชิุกได้มส่่วินื่ร่วิมในื่การบริหารงานื่ของสหกรณ์ต์ามหลักัประชุาธิปิไตย์ 

อันื่จะที่ำให้สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	จำกัด	ประสบควิามสำเร็จอย์่างมั�นื่คง	ย์ั�งย์่นื่	 

เป็นื่ไปตามวิิถื่สหกรณ์์อย์่างแที่้จริง

	 การบรหิารงานื่ในื่รอบปท่ีี่�ผา่นื่มา	คณ์ะกรรมการดำเนิื่นื่การไดบ้รหิารงานื่โดย์มุง่เนื่น้ื่ควิามย์ติุธิรรม	

ปลัอดภััย์	 โปร่งใส	สามารถืตรวิจสอบได้	แลัะเกิดประโย์ชุนื่์ส้งสุดต่อสมาชุิกแลัะองค์กร	ส่งผลัให้สหกรณ์์ 

ม่การพัฒนื่าไปอย่์างต่อเนื่่�อง	แลัะพร้อมที่่�จะก้าวิข่�นื่ไปเป็นื่สหกรณ์์ขนื่าดใหญ่่	แลัะเป็นื่สหกรณ์์ชุั�นื่นื่ำ 

ของประเที่ศ

	 กระผมในื่นื่ามมหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	 ขอให้คณ์ะกรรมการ	 ผ้้ตรวิจสอบกิจการ	 เจ้าหน้ื่าที่่�	 

แลัะสมาชุิกสหกรณ์์ทีุ่กที่่านื่พ่งตระหนื่ักถื่งบที่บาที่หนื่้าที่่�ที่่�สำคัญ่ของตนื่เอง	 อดออม	 ม่เหตุม่ผลั	 

ใชุ้ชุ่วิิตอย์่างสมดุลัอย์้่บนื่ที่างสาย์กลัาง	 แลัะร้้จักแบ่งปันื่เก่�อก้ลัซ่ึ่�งกันื่แลัะกันื่	 เพ่�อให้ตนื่สามารถื 

เป็นื่ที่่�พ่�งของตนื่เองแลัะครอบครัวิ	ม่ควิามเชุ่�อมั�นื่	แลัะควิามศรัที่ธิาในื่กันื่แลัะกันื่	ร่วิมกันื่ต่อส้้อุปสรรค 

อย์่างม่สติเพ่�อให้สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	 จำกัด	 ม่ควิามมั�นื่คง	 แลัะเป็นื่ที่่�พ่�งของ 

สมาชุิกต่อไป

	 (รศ.นื่พ.ชุาญ่ชุัย์		พานื่ที่องวิิริย์ะกุลั)

	 อธิิการบด่มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่



สารจากสหกรณ์์จังหวัิดีขอนแก่น

	 เน่ื่�องในื่โอกาสที่่�สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	 จำกัด	 ได้ดำเนิื่นื่กิจการมาเป็นื่ 

ระย์ะเวิลัาย์าวินื่านื่	มส่มาชุกิเพิ�มข่�นื่แลัะมทุ่ี่นื่เรอ่นื่หุน้ื่เพิ�มข่�นื่ตามลัำดบั	สำนื่กังานื่สหกรณ์จั์งหวิดัขอนื่แกน่ื่ 

ขอแสดงควิามชุ่��นื่ชุมแลัะย์ินื่ด่กับควิามสำเร็จของสหกรณ์์	ที่่�ม่ผลัการดำเนิื่นื่การเพิ�มข่�นื่ทุี่กๆ	 ปี	แลัะ 

ในื่ปบีญั่ชุส่ิ�นื่สดุ	31	ธินัื่วิาคม	2565		สหกรณ์์มท่ี่รพัย์ส์นิื่หา้พนัื่ลัา้นื่บาที่ซึ่่�งจะไดร้บัการประกาศเปน็ื่สหกรณ์์

ขนื่าดใหญ่่	จากสำนื่ักงานื่สหกรณ์์จังหวิัดขอนื่แก่นื่	กรมส่งเสริมสหกรณ์์

	 อย์า่งไรกต็ามแมว้ิา่สหกรณ์	์จะประสบปญั่หาดา้นื่สถืานื่การณ์ก์ารแพรร่ะบาดของเชุ่�อไวิรสัโคโรนื่า	

2019	แลัะปญั่หาเศรษฐกจิที่่�ย์งัไมม่ค่วิามชุดัเจนื่วิา่จะสิ�นื่สุดลังเม่�อใด	สหกรณ์จ์ะตอ้งมก่ารปรบัแผนื่บรหิาร

ควิามเส่�ย์งแลัะกำหนื่ดมาตรการต่างๆ	โดย์ย์่ดหลัักประหย์ัดเป็นื่สำคัญ่	แลัะเชุ่�อมั�นื่ได้วิ่าในื่ปี	2566	แลัะ 

ปตีอ่ๆ	ไป	หากสหกรณ์ไ์ดด้ำเนิื่นื่การตามหลักัการอุดมการณ์ส์หกรณ์แ์ลัว้ิ	สหกรณ์ต์อ้งสามารถืผา่นื่อปุสรรค

แลัะย์่นื่หย์ัดได้อย์่างมั�นื่คง

	 ณ์	โอกาสนื่่�	กระผม	นื่าย์ณ์ัฐพลั		แป้นื่นื่อก	สหกรณ์์จังหวิัดขอนื่แก่นื่	ขออวิย์พรให้การดำเนื่ินื่งานื่

ของสหกรณ์์ม่ควิามมั�นื่คงก้าวิหนื่้า	แลัะเจริญ่รุ่งเร่อง	เป็นื่ที่่�พ่�งของมวิลัสมาชุิกแลัะสังคม	ส่บต่อไป

	 (นื่าย์ณ์ฐัพลั		แปน้ื่นื่อก)

	 สหกรณ์จั์งหวิดัขอนื่แกน่ื่



สารจากหัวิหน้าสำานักงานตรวิจบัญชีีสหกรณ์์ขอนแก่น

	 เนื่่�องในื่โอกาสที่่�สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	จำกัด	 ได้ดำเนื่ินื่กิจการมาครบรอบ 

ปบีญั่ชุ	่2565	ดฉิันัื่ขอชุ่�นื่ชุมการบรหิารงานื่ของสหกรณ์ใ์นื่แตล่ัะรอบปบีญั่ชุท่ี่่�ผา่นื่มา	ดงัจะเหน็ื่วิา่สหกรณ์์

ม่การเติบโตอย่์างต่อเนื่่�อง	 ถื่งแม้วิ่าในื่สถืานื่การณ์์ท่ี่�ทัี่�วิโลักประสบกับปัญ่หาโรคระบาด	COVID-19	 

ส่งผลัให้เศรษฐกิจชุะลัอตัวิ	สหกรณ์์ก็สามารถืประคับประคองชุ่วิย์เหลั่อแลัะบรรเที่าควิามเด่อดร้อนื่ 

ให้กับสมาชุิก	ส่งเสริมการสร้างวิินัื่ย์ที่างการเงินื่แลัะส่งเสริมการออม	จะนื่ำมาซ่ึ่�งควิามมั�นื่คงในื่ระย์ะย์าวิ

ให้กับสมาชุิกเป็นื่ไปตามวิัตถุืประสงค์ของการจัดตั�งสหกรณ์์

	 	 สำนื่ักงานื่ตรวิจบัญ่ชุ่สหกรณ์์ขอนื่แก่นื่	ขอแสดงควิามยิ์นื่ด่กับควิามสำเร็จของสหกรณ์์	

แลัะ	พร้อมเป็นื่ส่วินื่หนื่่�งในื่การร่วิมม่อพัฒนื่าระบบบัญ่ชุ่	 แลัะระบบการควิบคุมภัาย์ในื่ของสหกรณ์์ 

ให้เกิดควิามเข้มแข็งโปร่งใส	 เนื่่�องในื่โอกาสที่่�สหกรณ์์จัดให้ม่การประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี	 2565	 

ขออวิย์พรให้การดำเนื่ินื่งานื่ของสหกรณ์์ม่ควิามมั�นื่คง	ก้าวิหนื่้า	แลัะเจริญ่รุ่งเรอ่งย์ิ�งๆ	ข่�นื่ไป	เพ่�อสามารถื

อำนื่วิย์ประโย์ชุน์ื่ให้มวิลัสมาชิุกส่บต่อไป

	 (นื่างหวิานื่ใจ		สาแก่งที่ราย์)

	 หวัิหนื่า้สำนื่กังานื่ตรวิจบัญ่ชุส่หกรณ์ข์อนื่แก่นื่
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 สหกรณ์์ออมที่รัพย์์มหาวิิที่ย์าลััย์ขอนื่แก่นื่	จำกัด	 เป็นื่สถืาบันื่การเงินื่ที่่�ที่ำหน้ื่าที่่�ชุ่วิย์เหลั่อสมาชุิก 

ที่ั�งที่างด้านื่การออมที่่�ให้ผลัตอบแที่นื่ส้งกว่ิาธินื่าคารแลัะการก้้ย์่มเงินื่ท่ี่�ม่ดอกเบ่�ย์ต�ำกว่ิาสถืาบันื่การเงินื่อ่�นื่ๆ	 

ตลัอดจนื่สวัิสดิการแลัะผลัประโย์ชุน์ื่ต่างๆ	เพ่�อให้สมาชิุกม่ควิามเป็นื่อย์้ท่ี่่�ดต่ามหลักัการแลัะอดุมการณ์์สหกรณ์์	

จากการดำเนิื่นื่งานื่ในื่รอบปีบญั่ชุ	่2565	ที่่�ผ่านื่มา	คณ์ะกรรมการดำเนิื่นื่การ	ชุดุที่่�	43	ได้ร่วิมกนัื่พฒันื่าแลัะ 

บริหารงานื่สหกรณ์์ให้ประโย์ชุน์ื่ส้งสุดของสมาชุิกเป็นื่หลัักมาโดย์ตลัอด	 ด้วิย์จากสถืานื่การณ์์ท่ี่�เปลั่�ย์นื่แปลัง 

อย่์างรวิดเรว็ิ	แลัะควิามผนัื่ผวินื่จากหลัาย์ปัจจยั์ที่ั�งที่างเศรษฐกจิแลัะอตัราดอกเบ่�ย์ที่่�มม่าอย่์างต่อเนื่่�องในื่ปี	2565	

โดย์เฉัพาะอย่์างย์ิ�งการแพร่ระบาดของเชุ่�อไวิรัส	COVID-19	ที่่�เกิดข่�นื่มากว่ิาสามปี	ซึ่่�งนื่ับว่ิาม่ควิามท้ี่าที่าย์ 

ในื่การบริหารงานื่สหกรณ์์ออมที่รัพย์์เป็นื่อย่์างมาก	 ดังนื่ั�นื่	คณ์ะกรรมการดำเนิื่นื่การชุุดปัจจุบันื่	จ่งได้ม่ 

ควิามระมัดระวัิง	แลัะม่ควิามรอบคอบในื่การบริหารงานื่	แลัะเนื่่�องจากสหกรณ์์ของเราจะเข้าส้่สหกรณ์์ 

ขนื่าดใหญ่่	 (ที่รัพย์์สินื่มากกว่ิา	5	พันื่ล้ัานื่บาที่)	จ่งได้ม่การแก้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ	แลัะแก้ไขระเบ่ย์บต่าง	ๆ	 

ของสหกรณ์์เพ่�อให้สอดคล้ัองกบั	พ.ร.บ.สหกรณ์์	กฎกระที่รวิงฯ	แลัะระเบย่์บนื่าย์ที่ะเบย่์นื่สหกรณ์์	อก่ที่ั�งได้ม ่

การจัดสวิัสดิการต่างๆ	ให้กับสมาชุิกเพิ�มมากข่�นื่	บริหารจัดการเงินื่ทุี่นื่เพ่�อชุะลัอการข่�นื่ดอกเบ่�ย์เงินื่ก้้ซึ่่�งเป็นื่ 

ภัาระของสมาชิุกส่วินื่ใหญ่่	แลัะชุ่วิย์ให้บคุลัากรมหาวิทิี่ย์าลัยั์ขอนื่แก่นื่ประเภัที่ใหม่ๆ	เข้าถืง่สวัิสดกิารของสหกรณ์์

ได้มากข่�นื่	ม่การศ่กษาแลัะตั�งงบประมาณ์สำหรับแอปพลิัเคชัุนื่สำหรับใชุ้บริการธุิรกรรมสหกรณ์์ผ่านื่ม่อถ่ือ 

เพ่�ออำนื่วิย์ควิามสะดวิกสมาชิุกให้รวิดเร็วิย์ิ�งข่�นื่แลัะลัดควิามแออัดการมาใชุ้บริการที่่�สำนัื่กงานื่	นื่อกจากนื่่� 

คณ์ะกรรมการย์งัได้ศ่กษาแลัะนื่ำวิิธ่ิการลังคะแนื่นื่เลัอ่กตั�งที่่�มค่วิามทัี่นื่สมยั์แลัะรวิดเรว็ิย์ิ�งข่�นื่มาใชุ้ในื่ปีนื่่�	แลัะ 

จากการร่วิมมอ่	ร่วิมแรงแลัะร่วิมใจของคณ์ะกรรมการดำเนื่นิื่การ	ผ้ต้รวิจสอบกจิการ	เจ้าหน้ื่าที่่�	แลัะสมาชุกิ	ที่ำให้

ผลัการดำเนิื่นื่งานื่ในื่รอบปี	2565	ในื่ภัาพรวิมเป็นื่ที่่�น่ื่าพอใจ	ที่ำให้สหกรณ์์มค่วิามมั�นื่คง	แลัะเจริญ่ก้าวิหน้ื่าย์ิ�งข่�นื่	

	 สุดที่้าย์นื่่�	ในื่นื่ามคณ์ะกรรมการดำเนื่ินื่การ	ชุุดที่่�	43	ประจำปี	2565	ต้องขอขอบคุณ์สมาชิุกทีุ่กที่่านื่

ที่่�ได้มอบควิามเชุ่�อถื่อ	ไวิ้วิางใจ	แลัะสนื่ับสนืุ่นื่กิจการสหกรณ์์ด้วิย์ด่มาตลัอด	ที่ำให้การดำเนื่ินื่งานื่สำเร็จลัุลั่วิง

ไปด้วิย์ด่	ขออำนื่าจคุณ์พระศร่รัตนื่ตรัย์	จงคุม้ครองแลัะดลับันื่ดาลัให้ทีุ่กท่ี่านื่มค่วิามสุข	ควิามเจริญ่	ตลัอดไป	

	 (รองศาสตราจารย์	์ดร.สทุี่นิื่		เวิย่์นื่วิวิิฒัน์ื่)

	 ประธิานื่คณ์ะกรรมการดำเนิื่นื่การ
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รศ.ดร.สุุทิิน  เวีียนวีิวีัฒน์รศ.ดร.สุุทิิน  เวีียนวีิวีัฒน์

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการประธานคณะกรรมการดำาเนินการ

ประธานคณะกรรมการอำำานวียการประธานคณะกรรมการอำำานวียการ

รศ.สุุธา  ภู่่�สุิทิธิศักดิ�รศ.สุุธา  ภู่่�สุิทิธิศักดิ�

ประธานคณะกรรมการเงิินก่�ประธานคณะกรรมการเงิินก่�

ผศ.ดร.ชู่ศักดิ�  พู่นสุวีัสุดิ�ผศ.ดร.ชู่ศักดิ�  พู่นสุวีัสุดิ�

รอำงิประธานกรรมการ คนทีิ� 1รอำงิประธานกรรมการ คนทีิ� 1

นางินิลมัย  ศรีวีิไลลักษณ์นางินิลมัย  ศรีวีิไลลักษณ์

กรรมการกรรมการ

นายแดน  แสุนมีนายแดน  แสุนมี

กรรมการและเหรัญญิกกรรมการและเหรัญญิก

นางิสุาวีจุุรีพูร  อำุ�นบุุญเรือำงินางิสุาวีจุุรีพูร  อำุ�นบุุญเรือำงิ

กรรมการกรรมการ

รศ.วีิภู่าพูร  วีรหาญรศ.วีิภู่าพูร  วีรหาญ

กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

นางิจุุฬารักษ์  ขันทิะชูานางิจุุฬารักษ์  ขันทิะชูา

กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

นายบัุญชูา  พูระพูลนายบุัญชูา  พูระพูล

รอำงิประธานกรรมการ คนทีิ� 2รอำงิประธานกรรมการ คนทีิ� 2

นายสุมเกียรติิ  แพูทิย์ประดิษฐ์์นายสุมเกียรติิ  แพูทิย์ประดิษฐ์์

กรรมการกรรมการ

• คณะกรรมการอำำานวียการ •

• คณะกรรมการเงิินก่� •
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รศ.ดร.มนติรี  บุุญเสุนอำรศ.ดร.มนติรี  บุุญเสุนอำ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาประธานคณะกรรมการการศึกษา

และประชูาสัุมพูันธ์และประชูาสัุมพูันธ์

รศ.อำัมพูน  ห�อำนาครศ.อำัมพูน  ห�อำนาค

หัวีหน�าคณะผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการหัวีหน�าคณะผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการ

นายศิริพูร  ศรีอำุ�นนายศิริพูร  ศรีอำุ�น

กรรมการกรรมการ

ผศ.ดร.กลมเกลียวี  มาเวีียงิผศ.ดร.กลมเกลียวี  มาเวีียงิ

ผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการ

นางิสุกาวีรัติน์  สุุขโขนางิสุกาวีรัติน์  สุุขโข

กรรมการกรรมการ

นายปัญญา  คนลำ�านายปัญญา  คนลำ�า

กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ

นายวีิศิษฎ์์  บุุญสุุชูาติินายวีิศิษฎ์์  บุุญสุุชูาติิ

กรรมการกรรมการ

นางิสุาวีมารศรี  เติียสุวีัสุดิ�นางิสุาวีมารศรี  เติียสุวีัสุดิ�

ผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการ

• คณะกรรมการการศึกษาและประชูาสัุมพัูนธ์ •

• ผ่�ติรวีจุสุอำบุกิจุการ •



เจ้าหน้าที�สหกรณ์์ออมทรัพย์มหาวิิทยาลััยขอนแก่น จำากัดี

นางิศิรดา  บุุบุผานางิศิรดา  บุุบุผา

ผ่�จุัดการผ่�จุัดการ

นางิสุุทิธิกานติ์  ธรรมวีงิษ์นางิสุุทิธิกานติ์  ธรรมวีงิษ์

รอำงิผ่�จุัดการรอำงิผ่�จุัดการ

นายสุ�งิศักดิ�   โสุดากุลนายสุ�งิศักดิ�   โสุดากุล

ผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายการเงิินผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายการเงิิน

นางิสุาวีพัูชูรินทิร์  รัตินประพัูนธ์     นางิสุาวีพัูชูรินทิร์  รัตินประพูันธ์                               

ชู�วียผ่�จัุดการฝ่่ายทิะเบีุยนและ ชู�วียผ่�จัุดการฝ่่ายทิะเบีุยนและ 

ประมวีลผลประมวีลผล

นางิสุาวีษิญาภู่า  กาญจุนางิก่รนางิสุาวีษิญาภู่า  กาญจุนางิก่ร

ผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายสุวัีสุดิการผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายสุวัีสุดิการ

และสุมาชิูกสัุมพูันธ์และสุมาชิูกสุัมพูันธ์

นางิสุาวีรัศมี  ศรเสุนานางิสุาวีรัศมี  ศรเสุนา

ผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายสิุนเชู่อำผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายสิุนเชู่อำ

นางิพูานิชู  โคติรพูันธ์นางิพูานิชู  โคติรพัูนธ์

ผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายธุรการผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายธุรการ

นายประเวีศ  นาคโนนหันนายประเวีศ  นาคโนนหัน

ผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายบัุญชูีผ่�ชู�วียผ่�จุัดการฝ่่ายบัุญชูี



นางิสุาวีฐ์านิติา  กอำงิโคติรนางิสุาวีฐ์านิติา  กอำงิโคติร

เจุ�าหน�าทีิ�ธุรการเจุ�าหน�าทีิ�ธุรการ

นายวีีรชัูย  ขันนอำกนายวีีรชัูย  ขันนอำก

เจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำเจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำ

นางิสุาวีอัำญชูลี  ดวีงิจุันทิอำงินางิสุาวีอัำญชูลี  ดวีงิจุันทิอำงิ

เจุ�าหน�าทีิ�การเงิินเจุ�าหน�าทีิ�การเงิิน

นายทิศพูร  พูรหมพูิทิักษ์ นายทิศพูร  พูรหมพูิทิักษ์ 

เจุ�าหน�าทีิ�เร�งิรัดหนี�สิุนเจุ�าหน�าทีิ�เร�งิรัดหนี�สุิน

นางิหทิัยธิดา  ขานทิะราชูานางิหทิัยธิดา  ขานทิะราชูา  

เจุ�าหน�าทีิ�การเงิินเจุ�าหน�าทีิ�การเงิิน

นายสุุขเกษม  ทิอำงินำา นายสุุขเกษม  ทิอำงินำา 

เจุ�าหน�าทีิ�ทิะเบุยีนและประมวีลผลเจุ�าหน�าทีิ�ทิะเบุยีนและประมวีลผล

นางิสุาวีสุุนิชูฎ์า  ศรีวิีชูานางิสุาวีสุุนิชูฎ์า  ศรีวีิชูา

เจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำเจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำ

นางิสุาวีฐ์ิติิรัติน์  คลังิแสุงินางิสุาวีฐ์ิติิรัติน์  คลังิแสุงิ

เจุ�าหน�าทีิ�สิุนเชู่อำเจุ�าหน�าทีิ�สิุนเชู่อำ

นางิสุาวีอัำมภู่าภู่รณ์  โสุดอำน นางิสุาวีอัำมภู่าภู่รณ์  โสุดอำน 

เจุ�าหน�าทีิ�บุัญชีูเจุ�าหน�าทีิ�บุัญชีู

นายสุมพูร  พูิมพูา              นายสุมพูร  พูิมพูา              

เจุ�าหน�าทีิ�บุริการทัิ�วีไป                                 เจุ�าหน�าทีิ�บุริการทัิ�วีไป                                                                                                                   

นายพิูสุิฐ์ภู่พู  วีชูิราเจีุยรนนทิ์             นายพูิสิุฐ์ภู่พู  วีชูิราเจีุยรนนทิ์             

เจุ�าหน�าทีิ�เร�งิรัดหนี�สุินเจุ�าหน�าทีิ�เร�งิรัดหนี�สุิน

นางิสุาวีณัฐ์พูัชูร์  สุละนางิสุาวีณัฐ์พัูชูร์  สุละ

เจุ�าหน�าทีิ�สุวีัสุดิการและเจุ�าหน�าทีิ�สุวีัสุดิการและ

สุมาชิูกสุัมพูันธ์สุมาชิูกสุัมพัูนธ์

นางิสุาวีเมษ์ญาวีี โกมลบุ่รพู์นางิสุาวีเมษ์ญาวีี โกมลบุ่รพู์

เจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำเจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำ

นางิสุาวีศศิชูา รติิเฉลิมวีงิศ์นางิสุาวีศศิชูา รติิเฉลิมวีงิศ์

เจุ�าหน�าทีิ�สุินเชู่อำเจุ�าหน�าทีิ�สิุนเชู่อำ

นายวีิชูชูา  คำาแพูงิ นายวีิชูชูา  คำาแพูงิ 

เจุ�าหน�าทีิ�บุัญชูี   เจุ�าหน�าทีิ�บุัญชูี   

นางิสุาวีอำารีรัติน์  จัุนทิร์ขันธ์นางิสุาวีอำารีรัติน์  จุันทิร์ขันธ์

แม�บุ�านแม�บุ�าน

นางิสุาวีจิุติติิมา  ศิลปไชูย    นางิสุาวีจิุติติิมา  ศิลปไชูย    

นิติิกร  นิติิกร  

เจ้าหน้าที�สหกรณ์์ออมทรัพย์มหาวิิทยาลััยขอนแก่น จำากัดี
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วาระ
1.1 เจ้าหน้าที่ดีเด่น	ประจำาปี	2565

 ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ และเจ้าหน้าที่ได้ท�าการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น ประจ�าปี 2565 

จากจ�านวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 25 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมบัติดังนี้

 1. การครองตน หมายถึง ความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  

และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงาน ในองค์กรและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรมควรแก่การยกย่อง  

มีความขยัน หมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

 2. การครองคน หมายถึง เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องจากสังคมและเพื่อนร่วมงาน 

อย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิด 

การยอมรับและให้ความร่วมมือ

 3. การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม�่าเสมอ เต็มใจ  

มีจิตมุ ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป ็นประโยชน์อย่างยิ่งต ่อองค์กร  

มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

เจ้าหน้าที่ดีเด่น	ประจำาปี	2565

นางศิรดา		บุบผา

ตำาแหน่ง	ผู้จัดการสหกรณ์
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วาระ
1.2 รายงานผลการดำาเนินคดีของสหกรณ์

1.	คดีแพ่ง

คดีที่ คดีแพ่ง จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณ์ฟ้องสมาชิกที่ผิดนัด 
ช�าระหนี้ (ขาดส่งช�าระหนี ้
เกิน 3 เดือนขึ้นไป)

  6  คดี คดีหมายเลขแดง  6  คดี

2.	คดีอาญา

คดีที่ คดีอาญา จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. สหกรณ์ฟ้องผู้ที่ท�าให้สหกรณ ์
เสียหาย 

1 คดี คดีหมายเลขแดง 1 คดี ศาลจ�าหน่ายคดี
ชั่วคราว โดยออก
หมายจับจ�าเลย 
ท่ี 1 และถอนฟ้อง
จ�าเลยที่ 2

3.	การบังคับคดี	(คดีแพ่ง)

คดีที่ คดีแพ่ง จำานวน ผลการดำาเนินคดี หมายเหตุ

1. คดีผิดนัดช�าระหนี้ ที่มีการสืบ
ทรัพย์บังคับคดี และเจ้าพนักงาน
บังคับคดี ประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์

 49 คดี คดีหมายเลขแดง 49 คดี

4.	คดีที่สหกรณ์ถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี	

	 4.1	คดีถึงที่สุดศาลฎีกา	สอ.มข.	ชดใช้ค่าเสียหาย	จำานวน	1	คดี

					 	 อดีตสมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกทรัพย์คืน คดีหมายเลขด�า 

ท่ี ผบ.1744/2559 คดหีมายเลขแดงที ่ผบ.1227/2560 ทนุทรัพย์ ทีย่ืน่ฟ้อง 1,339,987.83 บาท ศาลฎกีา

พิพากษาให้สหกรณ์ (จ�าเลย) ช�าระเงิน 667,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน

ดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 21 กันยายน 2559) จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และดอกเบี้ยอัตรา

ร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป คดีถึงที่สุดศาลฎีกา ที่ประชุม
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีมติให้ชดใช้เงิน  

จ�านวน 939,391.95 บาท ตามค�าพิพากษาของศาลฎีกา

 4.2	คดีถึงที่สุดศาลอุทธรณ์	จำานวน	1	คดี

						 	 อดีตสมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกทรัพย์คืน คดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.2099/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.1445/2563 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 942,322.50 บาท ศาลชั้นต้น

และศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ คดีถึงที่สุดศาลอุทธรณ์

	 4.3	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา	จำานวน	1	คดี

					 	 สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.1682/2562 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.457/2563 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 2,778,000 บาท ศาลชั้นต้น 

และศาลอุทธรณ์ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ยื่นค�าร้องขอฎีกา คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลฎีกา

	 4.4	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ	์จำานวน	4	คดี

						 	 4.4.1	สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�า  

ผบ.1588/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ.730/2564 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 1,038,468.75 บาท ศาลชั้นต้น

พิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 627,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว 

นับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 18 กันยายน 2563) เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์... สหกรณ์จ�าเลย 

ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

					 	 4.4.2	สมาชิก ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกทรัพย์คืน คดีหมายเลขด�า 

ที ่ผบ.1831/2563 คดหีมายเลขแดงที ่ผบ.257/2565 ทนุทรพัย์ทีย่ืน่ฟ้อง 6,177,726.66 บาท ศาลชัน้ต้น

พิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 1,885,315.25 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงิน

ดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 24 พฤศจกิายน 2563) เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสรจ็แก่โจทก์... สหกรณ์

จ�าเลยยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

					 	 4.4.3	สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแขวงขอนแก่นข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.109/2565 คดีหมายเลขแดงท่ี 376/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 230,250 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษา 

ให้จ�าเลยช�าระเงิน 112,300 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่

วันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 15 มีนาคม 2565) เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์... สหกรณ์จ�าเลยยื่นอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์

 	 4.4.4	สมาชิก ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�าที่  

ผบ. 12/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 892,425 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จ�าเลยช�าระเงิน 489,000 บาท 

แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (ฟ้องวันท่ี 12 มกราคม 

2565) เป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์...คดีอยู่ระหว่างสหกรณ์จ�าเลยยื่นอุทธรณ์
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 4.5	คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังคำาพิพากษา	จำานวน	3	คดี

						 	 4.5.1	สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�าที่  

ผบ.49/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 861,000 บาท คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังค�าพิพากษาวันที่ 12 

มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

					 	 4.5.2	อดีตสมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�า 

ที่ ผบ.867/2564 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 1,050,000 บาท คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังค�าพิพากษาวันที่  

19 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

					 	 4.5.3	อดีตสมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกเงินคืน คดีหมายเลขด�า 

ที่ ผบ.65/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 491,062 บาท คดีอยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังค�าพิพากษาวันท่ี  

1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.

	 4.6	คดีอยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานโจทก์-จำาเลย	จำานวน	4	คดี

						 	 4.6.1	สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกทรัพย์คืน คดีหมายเลขด�า 

ท่ี ผบ.464/2565 ทนุทรพัย์ทีย่ืน่ฟ้อง 498,680 บาท คดีอยูร่ะหว่างศาลนดัสืบพยานโจทก์-จ�าเลย วนัที ่16 

มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

						 	 4.6.2	สมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเรียกทรัพย์คืน คดีหมายเลขด�า 

ที่ ผบ.463/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 495,937 บาท คดีอยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานโจทก์-จ�าเลย วันที่  

23 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.

						 	 4.6.3	อดตีสมาชกิ	ยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลจงัหวดัขอนแก่น ข้อหาติดตามเรียกเงนิคนื คดีหมายเลข

ด�าที่ ผบ.269/2565 ทุนทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง 1,501,900 บาท คดีอยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานโจทก์-จ�าเลย  

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น.

						 	 4.6.4	อดีตสมาชิก	 ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่น ข้อหาเพิกถอนนิติกรรม ฉ้อฉล  

ผดิสญัญา-ยกเลกิสญัญา คดหีมายเลขด�าที ่ผบ.587/2547 คดีหมายเลขแดงท่ี 193/2548 คดีไม่มทุีนทรัพย์

ที่ยื่นฟ้อง คดีอยู่ระหว่างศาลนัดสืบพยานโจทก์-จ�าเลย วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 เวลา 9.00 น.

รวมทั้งสิ้น	14	คดี	เป็นทุนทรัพย์ที่โจทก์ยื่นฟ้องสหกรณ์จำาเลย	จำานวน	15,801,242.74	บาท
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วาระ
1.3 รายงานรายได้ของกรรมการและผู้จัดการ



รบัรองรายงานการประชุม
2.1	รับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจำาปี	2564	

	 เม่ือวันเสาร์ที	่29	มกราคม	2565

2.2	รับรองรายงานการประชมุใหญ่วสิามัญครัง้ที	่1/2565	

	 เม่ือวันเสาร์ที	่23	กรกฎาคม	2565

ระเบียบวาระที ่2

บันทึก
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วาระ
2.1

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	2564	
เมื่อวันเสาร์ที่	29	มกราคม	2565

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564

วันเสาร์ที่	29	มกราคม	2565

ณ	ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส	์ณ	ห้องประชุมอเนกประสงค	์NK2217	อาคารเรียนรวม													

และปฏิบัติการ	1	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิทยาเขตหนองคาย

ผู้มาประชุม		

 1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	จำานวน	6,728	คน	จากสมาชิก

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	จำานวน	7,756	คน

 2.  ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์  ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42  

 3   ผศ.ดร.ชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 4   นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 5.  นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ต�าแย กรรมการและเหรัญญิก

 6.   รศ.ดร.มนตรี  บุญเสนอ กรรมการ

 7.   รศ.สุธา     ภู่สิทธิศักดิ์ กรรมการ

 8.   นางจุฬารักษ์  ขันทะชา กรรมการ

 9.   นายศิริพร  ศรีอุ่น  กรรมการ

 10. นายสาธิต  มั่งคั่ง  กรรมการ

 11. นายวิศิษฎ์  บุญสุชาติ กรรมการ

 12. นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ์ กรรมการ

 13. นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง กรรมการ

 14. นางสกาวรัตน์ สุขโข  กรรมการ

 15. รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 2. ส.อ.เสาวศักดิ์ ชินโชติกร รักษาการผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

 3. นางสาวเอื้ออารี บุญรักษ์ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ช�านาญงาน

 4. นางสาวสุกัญญา ผุยน้อย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
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 5. นายรณฤทธิ ์ มุกดาม่วง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

 6. รศ.อัมพน ห่อนาค ผู้ตรวจสอบกิจการ

 7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 8. นางสาวมารศรี เตียสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

 9. นางสาวสุกัญญา พัชรีกร ผู้ตรวจสอบบัญชี

 10. ดร.ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

 11. นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ

 12. นางพานิช โคตรพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

เริ่มประชุมเวลา	09.00	น.

 เม่ือทีป่ระชมุครบองค์ประชมุ รศ.นพ.ชาญชยั พานทองวริยิะกุล อธกิารบดมีหาวทิยาลยัขอนแก่น 

กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความว่า กระผมรู้สึกเป็นเกียรต ิ

อย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 ในวันนี้ จากการรายงาน 

ของท่านประธานกรรมการ  ได้รายงานให้ทราบนั้น จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ�ากัด ของเราเป็นองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง ด�าเนินธุรกิจมาเข้าปีที่ 45 แล้ว  

การจดัล�าดบัสหกรณ์อยูใ่นกลุม่สหกรณ์ขนาดใหญ่ และยงัเป็นองค์กรทีจ่ดัสวสัดกิารส่วนหน่ึงให้กบับคุลากร

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ มีการบริหารงาน

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ คือการช่วยเหลือตนเอง และการ 

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ไม่แสวงหาผลก�าไรเป็นหลกั การด�าเนนิงานได้มกีารก�าหนดนโยบายในการบริหาร

งานที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก ซ่ึงผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564 น้ี  

ถือว่าเป็นผลการด�าเนินงานท่ีน่าพอใจ แม้จะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน เนื่องจากการแพร่ระบาด 

ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 ก็ตาม โดยในปี 2564 สหกรณ์มีผลก�าไรสทุธ ิจ�านวน 125.73	ล้านบาทเศษ  

ส่งผลให้มีการจัดสรรเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 5.00 บาท แห่งค่าหุ้นที่ช�าระแล้วของสหกรณ์คิดให ้

ตามสัดส่วนของระยะเวลา เป็นเงินจ�านวน 97.46 ล้านบาทเศษ และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 5.33 บาท  

ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับระหว่างปี จ่ายคืนแก่สมาชิก เป็นเงินจ�านวน 10.16 ล้านบาทเศษ   

พร้อมทั้งได้จัดสรรเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก และเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้กับสมาชิก

 ภายหลงัพธิเีปิด ผศ.ดร.สทุนิ  เวยีนวิวฒัน์  ประธานทีป่ระชมุ กล่าวขอบคณุประธานในพธีิ ตวัแทน

สหกรณ์จังหวัด ตัวแทนส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

พร้อมด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ระเบียบวาระที	่	1		เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

	 1.1	เจ้าหน้าที่ดีเด่น	ประจำาปี	2564

               ประธานมอบให้ ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุม 

ทราบ ความว่า ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 และเจ้าหน้าที่ได้ท�าการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดี 

ประจ�าปี 2564 คือ นายสุขเกษม  ทองน�า ตามคุณสมบัติดังนี้ 

  (1) การครองตน หมายถงึ ความประพฤต ิการปฏบัิตตินชอบด้วยคณุธรรม ศลีธรรม จรยิธรรม 

และเป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงาน ในองค์กรและสังคม ประกอบด้วยคุณธรรมควรแก่การยกย่อง  

มีความขยัน หมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

  (2) การครองคน หมายถงึ เป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการยอมรบั ยกย่องจากสงัคมและเพ่ือนร่วมงาน

อย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง มีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น สามารถจูงใจให้เกิด 

การยอมรับและให้ความร่วมมือ

  (3) การครองงาน หมายถึง ประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าท่ีสม�่าเสมอ  

เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร  

มีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี

		 มติที่ประชุม	รับทราบ

	 1.2	รายงานผลการดำาเนินคดีของสหกรณ์

  ประธานมอบให้ นางศิรดา  บุบผา ผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด�าเนินคดีต่างๆ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ในรอบปี 2564 ดังนี้

     คดีแพ่ง สหกรณ์ฟ้องสมาชิกที่ผิดนัดช�าระหนี้ (ขาดส่งช�าระหนี้เกิน 3 เดือนขึ้นไป) แบ่งเป็น

คดีหมายเลขด�า 1 คดี และคดีหมายเลขแดง 1 คดี รวมเป็น 2 คดี  

  คดีอาญา	สหกรณ์ฟ้องผู้ที่ท�าให้สหกรณ์เสียหายเป็นคดีหมายเลขแดง 1 คดี ศาลจ�าหน่ายคดี

ชั่วคราว โดยออกหมายจับจ�าเลยที่ 1 และถอนฟ้องจ�าเลยที่ 2 จ�านวน  1 คดี

  การบังคับคดี	 (คดีแพ่ง) คดีผิดนัดช�าระหนี้ ท่ีมีการสืบทรัพย์บังคับคดี และเจ้าพนักงาน 

บังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ เป็นคดีหมายเลขแดง จ�านวน 58 คดี

  รศ.สุธา  ภู่สิทธิศักดิ์  ให้ข้อเสนอแนะ ความว่า อนาคตสหกรณ์อาจจะมีคดีความเพิ่มมากขึ้น  

เช่น คดีที่สมาชิกฟ้องเร่ืองท่ีดินกับสหกรณ์ และสหกรณ์จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เมื่อมีความเสียหาย 

เกิดขึ้นแล้ว สหกรณ์ควรส�ารองเงินไว้ส�าหรับด�าเนินคดี และขอสอบถามสหกรณ์จังหวัดว่าข้อมูลส่วนนี้

สหกรณ์สามารถรายงานให้สมาชิกได้รับทราบหรือไม่   

 สหกรณ์จังหวัด ให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าคดีสิ้นสุดแล้ว สหกรณ์ควรรายงานให้สมาชิกได้รับทราบ

	 มติที่ประชุม		รับทราบ	ประธานรับจะนำาข้อมูลในส่วนนี้รายงานให้สมาชิกรับทราบต่อไป



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด22

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 1.3	ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำาเนินการและผู้จัดการ	ประจำาปี	2564

  ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการด�าเนินการ 

และผู้จัดการ ประจ�าปี 2564 ดังนี้

ท่ี ชื่อ	-	สกุล ตำาแหน่ง ค่า

เบ้ียประชุม

ค่าเบ้ียเล้ียง

พาหนะ

เงิน

โบนัส

เงินเดือน รวม

1 ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานกรรมการ 56,600.00 0.00 140,000.00 0.00 196,600.00

2 ผศ.ดร.ชูศักดิ์ พูนสวัสดิ์ รองประธาน 1 53,300.00 2,000.00 140,000.00 0.00 195,300.00

3 นายบัญชา พระพล รองประธาน 2 69,600.00 800.00 140,000.00 0.00 210,400.00

4 นส.จันทร์เพ็ญ ทิพย์ต�าแย เหรัญญิก 55,100.00 0.00 140,000.00 0.00 195,100.00

5 รศ.วิภาพร วรหาญ เลขานุการ 45,600.00 8,000.00 0.00 0.00 53,600.00

6 รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์ กรรมการ 50,800.00 3,200.00 0.00 0.00 54,000.00

7 รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ กรรมการ 45,300.00 4,000.00 0.00 0.00 49,300.00

8 นางจุฬารักษ์ ขันทะชา กรรมการ 55,100.00 8,000.00 140,000.00 0.00 203,100.00

9 นายสาธิต มั่งคั่ง กรรมการ 58,600.00 1,600.00 140,000.00 0.00 200,200.00

10 นายศิริพร ศรีอุ่น กรรมการ 50,300.00 0.00 140,000.00 0.00 190,300.00

11 นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ กรรมการ 46,800.00 1,600.00 0.00 0.00 48,400.00

12 นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ์ กรรมการ 46,300.00 4,800.00 0.00 0.00 51,100.00

13 นางสกาวรัตน์ สุขโข กรรมการ 41,800.00 0.00 0.00 0.00 41,800.00

14 นส.จุรีพร อุ่นบุญเรือง กรรมการ 43,000.00 1,600.00 0.00 0.00 44,600.00

15 นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ 33,500.00 12,000.00 68,442.49 918,768.00 1,032,710.49

รวม 751,700.00 47,600.00 1,048,442.49 918,768.00 2,766,510.49

หมายเหต	ุ	:		ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ไม่รับเงินเงินโบนัส เงินค่าเบี้ยประชุม และได้โอนเงินเข้าทุนส�ารอง

                 ของสหกรณ์ จ�านวน  147,000.00 บาท

 มติที่ประชุม		รับทราบ		

ระเบียบวาระที	่	2		รับรองรายงานการประชุม

	 2.1	รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2564	เมื่อวันเสาร์ที่	20	กุมภาพันธ์	2564

      ประธานมอบให้ นางศริดา บบุผา ผูจ้ดัการ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารายงานการประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเอกสารประกอบการประชุม



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 23

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำา	ป	ี2563	เมื่อวันเสาร์ที่	20	กุมภาพันธ์	2564	โดยไม่มีการแก้ไข				

ระเบียบวาระที	่3	รายงานผลการดำาเนินการประจำาปี	2564

	 3.1	ผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที	่42	ประจำาปี	2564					

             ประธานมอบให้ นายบัญชา	พระพล	รองประธานกรรมการ	คนที่	2 รายงานผลการด�าเนิน

งานของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ประจ�าปี 2564 ความว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 มีความตระหนักและเป็นห่วงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ�ากัด เนื่องจากมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคร้ายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2563 ซึ่งท�าให้การเงินและเศรษฐกิจของสมาชิกและครอบครัวได้รับผลกระทบ

อย่างยาวนาน คณะกรรมการด�าเนินการได้มีมาตรการในการช่วยเหลือ และขยายการช่วยเหลือสมาชิก 

ท่ีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ 

ได้บริหารงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส ตามหลักการสหกรณ์ ดังค�าขวัญ 

ที่ว ่า “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง” ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42  

ในแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

	 ด้านการช่วยเหลือสมาชิกด้านการเงิน

 (1) ขยายระยะเวลาให้สิทธิสมาชิกพักช�าระหนี้เงินต้นด้วยความสมัครใจ ส�าหรับสัญญาเงินกู้ 

ทุกประเภท  

 (2) ขยายระยะเวลาให้สมาชิกสามารถปรับลดการส่งค่าหุ ้นรายเดือนได้ไม่ต�่ากว่าเดือนละ  

200 บาท ด้วยความสมัครใจ

 (3) ขยายระยะเวลาให้สมาชิกสามารถกูเ้งนิฉกุเฉนิเพือ่การเฉพาะกจิ (วงเงนิสงูสดุ 120,000 บาท)

 (4) สมาชิกสามารถขอกู้เงินฝันผล ประจ�าปี 2564 เพื่อด�ารงชีพได้ก่อนมีการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี

 (5) โครงการเงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเงินและเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564 (บรรเทาภาระ 

หนี้สินดอกเบี้ยแพง เช่น หนี้บัตรเครดิต และหนี้นอกระบบ)

 (6) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท (แม้จะส่งผลต่อก�าไรของสหกรณ์โดยตรง) 

	 ด้านการสวัสดิการและผลประโยชน์ของสมาชิก   

 (1) ในปีงบประมาณ 2564 เป็นปีแรกที่จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร (ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์

ทุนการศึกษาบุตร) จ�านวน 5,000 บาท/คน จ�านวน 288 คน เป็นเงินจ�านวน 1,440,000 บาท

 (2) ในปีงบประมาณ 2564 เป็นปีแรกทีมี่การจ่ายค่าตอบแทนการเดนิทางมาใช้สิทธิก์ารสรรหาฯ 

เป็นเงินจ�านวน 1,479,600 บาท
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 (3) มอบทุนส่งเสรมิการศกึษาแก่บุตรสมาชิก ในปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 1,342 ทนุ เป็นเงิน 

2,180,500 บาท

 (4) จ่ายสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิแก่ผูเ้กษยีณอายรุาชการ ในปีงบประมาณ 2564 จ�านวน 166 ราย 

เป็นเงิน 3,633,700 บาท

 (5) จัดท�าระเบียบ ว่าด้วย สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ พ.ศ. 2564

	 ด้านการพัฒนาการให้บริการสมาชิก			

 (1) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็วและแม่นย�ามาอ�านวยความสะดวกแก่สมาชิก

 (2) พัฒนาระบบการแก้ปัญหาความไม่พึงพอใจในการรับบริการของสมาชิกโดยมอบให้ผู้จัดการ

หรือรองผู้จัดการดูแลอย่างใกล้ชิด

 (3) ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้บริการเงินกู้พิเศษ กรณีใช ้

หลักทรัพย์ตนเองค�้าประกัน หรือกู้ซื้อบ้านได้ในวงเงินที่สูงขึ้น

 (4) จัดท�าหลักเกณฑ์เพื่อมอบหมายการอนุมัติเงินกู้ให้คณะกรรมการเงินกู้ เพื่อลดขั้นตอนการ 

รอคอยของสมาชิกโดยไม่ต้องผ่านการประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อลดระยะการรอคอย 

การพิจารณาอนุมัติกู้

 (5) พัฒนาระบบการให้บริการสมาชิกในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

ผลการดำาเนินงานทั่วไป

 การด�าเนนิงานของคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่42 ในรอบปี พ.ศ. 2564 ทีผ่่านมา มกีารบรหิาร

งานตามนโยบายการบริหารงานเพื่อมุ ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นในสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน ซึ่งมีผล 

ต่อความเจริญเติบโตของสหกรณ์ จะเห็นได้จากผลการด�าเนินงานในรอบปี 2564 สหกรณ์มีสมาชิก  

จ�านวน 7,715 คน สมาชกิสมทบ จ�านวน 511 คน รวมสมาชกิทัง้หมด จ�านวน 8,226 คน เพ่ิมจากปี 2563 

จ�านวน 214 คน มีทุนเรือนหุ้น จ�านวน 2,040,010,900.00 บาท เพิ่มขึ้น จ�านวน 139,535,230.00 บาท 

ทุนส�ารอง จ�านวน 228,584,097.53 บาท เพิ่มขึ้น จ�านวน 13,629,846.09 บาท สินทรัพย์ของสหกรณ์ 

จ�านวน 4,668,457,825.79 บาท เพิ่มข้ึน จ�านวน 350,835,668.74 บาท ทุนด�าเนินการ จ�านวน 

2,403,057,115.19 บาท เพ่ิมขึ้น จ�านวน 156,712,458.75 บาท เงินรับฝากจากสมาชิก จ�านวน 

2,210,716,151.40 บาท เพ่ิมขึ้น จ�านวน 190,525,606.93 บาท เงินให้กู ้แก่สมาชิก จ�านวน 

3,806,397,135.48 บาท เพิ่มขึ้น จ�านวน 247,050,293.47 บาท 

 ดังนั้น ในปี 2564 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 125,728,798.71บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563  

จ�านวน 2,991,455.40 บาท  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

				 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการด�าเนินการได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประเภท   

ออมทรัพย์ลงร้อยละ 0.10 บาท ทั้งนี้ อตัราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ยงัคงสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ร้อยละ 1.30 บาท  

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษตามจ�านวนเงินฝาก ร้อยละ 2.20/2.00/1.80 เงินรับฝากประจ�า 12 เดือน 

ร้อยละ 2.60 เงินรับฝากประจ�าปี 24 เดือน ร้อยละ 3.00 และเงินรับฝากทวีสิน ร้อยละ 2.90 บาท   

	 อัตราดอกเบีย้เงนิกูท้กุประเภท	ในปี 2564 ตามทีเ่กดิการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ่งขยายเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาล 

ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยของสมาชิก และ 

ค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของสหกรณ์และสมาชกิ สหกรณ์จงึได้มกีารปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิกูท้กุประเภท

ให้กับสมาชิกถึง 3 ครั้ง ปัจจุบันมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี้ เงินกู้เพ่ือท่ีอยู่อาศัย ร้อยละ 4.80 บาทต่อปี  

เงินกู้เพื่อซื้อหรือปลูกบ้านร้อยละ 4.80 บาทต่อปี เงินกู้พิเศษใช้หลักทรัพย์ค�้าปรัน ร้อยละ 5.05 บาทต่อปี 

โครงการย้ายหนี้ ช.พ.ค. ร้อยละ 5.30 บาทต่อปี เงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.30 บาทต่อปี เงินกู้สามัญใช้หุ้นค�้า

ประกัน ร้อยละ 5.05 บาทต่อปี เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ฯ ร้อยละ 3.80 บาทต่อปี เงินกู้ฉุกเฉิน ร้อยละ 

5.55 บาทต่อปี เงินกู้ฉุกเฉินเพราะกิจ ร้อยละ 5.80 บาทต่อปี เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา ร้อยละ 5.80 

บาทต่อปี เงินกู้ฉุกเฉินเอื้ออาทร ร้อยละ 5.30 บาทต่อปี เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 5.30 

บาทต่อปี และเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือในช่วงโควิด ร้อยละ 4.90 บาทต่อปี 

	 การจัดการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการได้ด�าเนินธุรกิจด้านการเงินและ 

การให้สินเชื่อแก่สมาชิกภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค�าแนะน�าของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

ภายใต้ศักยภาพในการกู้ยืมของสมาชิก และความเห็นชอบในการให้สินเชื่อของคณะกรรมการด�าเนินการ 

ในปี 2564 สมาชิกขอกู้ยืมเงินทุกประเภท จ�านวน 11,918 สัญญา เป็นเงิน 2,078,937,119.48 บาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน 39,667,484.48 บาท ซ่ึงเมื่อพิจารณาถึงยอดลูกหนี้สุทธิโดยรวมเมื่อส้ินปี 

2564 สหกรณ์มียอดลูกหนี้สุทธิ 3,806,397,135.48 บาท เพิ่มจากเมื่อปี 2563 จ�านวน 247,050,293.47 

บาท คิดเป็นร้อยละ 6.94 

	 การจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ	ของสมาชิก	สหกรณ์ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้

 (1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการได้เล็งเห็นความส�าคัญในด้าน 

การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จึงได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยแบ่งเป็นทุน

ประเภททั่วไป และทุนประเภทเรียนดีกีฬาเด่น ซึ่งมีสมาชิกที่ได้รับทุนทั้ง 2 ประเภท จ�านวน 1,342 ทุน 

รวมเป็นเงิน 2,180,500.00 บาท  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 (2) กองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกในปี พ.ศ. 2564 สมาชิกผู ้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

ตามระเบียบ โดยจ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยส้ินเชิง จ�านวน 0 คน สมาชิกที่ลาออกจากราชการ 

ซ่ึงเป็นสมาชกิตดิต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 5 คน เป็นเงิน จ�านวน 103,600.00 บาท  สมาชกิ

ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี จ�านวน 13 คน เป็นเงิน 

จ�านวน 261,100.00 บาท สมาชิกท่ีเกษยีณอายรุาชการหรือเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด ทีเ่ป็นสมาชกิ

ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ�านวน 148 คน เป็นเงิน จ�านวน 3,269,000.00 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

จ�านวน 3,633,700.00 บาท  

 (3)  ทนุสวสัดิการเพือ่สงเคราะห์เกีย่วกบัการศพของสมาชกิ คูส่มรส บดิา มารดา และบตุรสมาชกิ

สหกรณ์ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ส�าหรบัสมาชกิ คูส่มรส บดิา มารดา และบตุรของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

จ�านวน 228 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,204,625.00 บาท  

 (4) ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต สหกรณ์ได้จ่ายเงิน 

ช่วยเหลือเพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู ้เสียชีวิต โดยให้จ่ายเงินทุนนี้ตามเงื่อนไขของอายุ 

การเป็นสมาชิกของผู้เสียชีวิตปีละ 8,000.00 บาท และจ่ายให้สมาชิกผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุการเป็นสมาชิก 

ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป รายละไม่เกิน 200,000.00 บาท โดยทายาทจะต้องยื่นหลักฐานที่ก�าหนดต่อสหกรณ์

ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันท่ีเสียชีวิต เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งสวัสดิการต่างๆ เหล่านี ้

ล้วนเป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิกทั้งสิ้น จ�านวน 32 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จ�านวน 4,976,000.00 บาท  

 (5) สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตร เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญและก�าลังใจให้กับสมาชิกที่ 

ไม่มีบุตร สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้คนละ จ�านวน 5,000.00 บาท แก่สมาชิกท่ีไม่มีบุตรท่ีมีอายุ  

50 ปี ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี สมาชิกสามารถขอรับเงินสวัสดิการนี้ได้เพียง 

ครั้งเดียว กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ สามารถรับสวัสดิการได้ทั้ง 2 คน และในปี 

2564 มีสมาชิกติดต่อรับเงินสวัสดิการ จ�านวน 288 คน เป็นเงิน 1,440,000.00 บาท

การอภิปรายของสมาชิก

 นายสมเกียรติ	แพทย์ประดิษฐ ์สมาชิกเลขที่	2834 สอบถามการกู้เงินของสมาชิก โดยน�าเงิน 

ค่าครองชีพ จ�านวน 2,000. บาท มาค�านวณนั้น มีระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการรับรองหรือไม่  

และการกู้เงินกับสหกรณ์ ท�าไมให้สมาชิกไปขอหลักฐานการเป็นหนี้จากธนาคารออมสิน ซึ่งท�าให้สมาชิก

ต้องเสียเวลาในการไปติดต่อ การกู้เงินฉุกเฉินท�าไมต้องรอกรรมการพิจารณานานถึง 15 วัน และการกู้เงิน

หุ้นของตนเองก็ต้องรอนานถึง 15 วันเช่นกัน จึงขอค�าตอบจากกรรมการด้วย

 นายทวี	 พรมดี สมาชิกเลขท่ี	 12049 ขอสอบถาม ความว่า สวัสดิการเพื่อสมาชิกไม่มีบุตรนี้  

เกิดข้ึนได้อย่างไร และมีเหตุผลอะไรที่สหกรณ์จัดให้มีสวัสดิการในส่วนนี้ เพราะหลักการและอุดมการณ์

ของสหกรณ์คือ การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 นายบัญชา	พระพล	รองประธานกรรมการ	คนที่	 1 ให้มูลประกอบ ความว่า ท�าไมต้องไปขอ

เอกสารจากธนาคารออมสิน นั้น กรณีท่ีสมาชิกท่ีกู้ได้ปกติตามระเบียบ สมาชิกไม่ต้องไปขอเอกสารการ 

เป็นหน้ีจากธนาคารออมสนิ ส่วนคนทีไ่ปขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคารนัน้ คอืคนทีเ่ป็นหนีธ้นาคารออมสนิ 

(ชพค.) ซึ่งบางคนค้างช�าระหนี้กับธนาคาร 3-6 งวด และการไปขอเอกสารการเป็นหนี้จากธนาคารน้ัน 

สหกรณ์ต้องน�าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาเงินกู้ให้กับสมาชิก เหตุผลเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์  

ส่วนค่าครองชีพ จ�านวนเงิน 2,000.-บาท คือสมาชิกที่ขอยกเว้นค่างวดจากธนาคาร 100% ดังนั้น  

เพื่อให้สมาชิกมีเงินเหลือเพื่อการด�ารงชีพ จึงให้สมาชิกคงเหลือเงินไว้ 2,000.-บาท เหตุผลคือสมาชิก 

ต้องอยู่ได้ และสหกรณ์ต้องอยู่ได้เช่นกัน กรณีการขอกู้เงินฉุกเฉินนั้น สมาชิกที่กู้ปกติสามารถกู้ได้ภายใน

วันนั้นและรับเงินในวันนั้นได้เลย ส่วนคนที่กู้ฉุกเฉินที่ต้องรอนานถึง 15 วันนั้น คือสมาชิกที่ไม่เป็นไปตาม

ระเบยีบทีส่หกรณ์ก�าหนด แต่ได้รับความเดอืดร้อน สหกรณ์จงึต้องน�าเรือ่งเข้าทีป่ระชมุเพือ่หาทางช่วยเหลอื  

ส่วนสวัสดกิารเพือ่สมาชกิไม่มบีตุร เกดิขึน้เนือ่งจาก เพือ่เป็นขวญั ก�าลงัใจ และเป็นสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ

กลุม่ทีไ่ม่เคยขอรบัเงนิทนุส่งเสรมิการศกึษาบตุร จ่ายเมือ่สมาชกิมคีณุสมบติัตามระเบยีบ และจะได้รับเงิน

สวัสดิการครั้งเดียว คนละ 5,000.-บาท  

	 มติที่ประชุม	 หลังจากสมาชิกได้มีการอภิปรายแล้ว	 ที่ประชุมมีมติรับทราบ	 และประธานรับ 

ข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อนำาไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 3.2	รายงานจำานวนสมาชิกเข้า-ออก	ระหว่างปี	2564

 ประธานมอบให้ นายบัญชา	พระพล	รองประธานกรรมการ	คนที่	2 รายงานสมาชิกเข้า - ออก 

ระหว่างปี 2564 ดังนี้

จ�านวนสมาชิกยกมา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563     จ�านวน    8,012  คน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกเข้า–ออก ตามเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้

สมาชิกเข้า

  - อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก                                            จ�านวน   419  คน 
สมาชิกลาออกจ�าแนกตามสาเหตุ

-  ลาออกจากราชการ   จ�านวน    51   คน

-  ต้องการขอรับทุนเรือนหุ้นคืน
-  โอนย้ายไปสหกรณ์อื่น
-  โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น
-  เสียชีวิต           

  จ�านวน   92  คน
  จ�านวน     -  คน
  จ�านวน    1  คน
  จ�านวน   33  คน

-  สมาชิก
-  สมาชิกสมทบประเภท 1
-  สมาชิกสมทบประเภท 2

จ�านวน   30  คน
จ�านวน    1  คน
จ�านวน    2  คน



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด28

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

-  ให้ออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากขาด 
   คุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 42                                                                                                                                            

 จ�านวน      29   คน
         

รวมสมาชิกออก                                                         จ�านวน   206  คน 
จ�านวนสมาชิกสหกรณ์เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564                                จ�านวน   8,226 คน  

สมาชกิ                                                                    จ�านวน 7,115  คน

สมาชิกสมทบ 

-  สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว             จ�านวน   218   คน

-  สมาชิกสมทบ ประเภทที่ 2                                จ�านวน    293  คน

- บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก    จ�านวน    268  คน

- นักศึกษา                                     จ�านวน         9   คน

- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น            จ�านวน       16   คน

สมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นจากปี 2563                                                          จ�านวน   214  คน
	 มติที่ประชุม		รับทราบ		

       

	 3.3	รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจำาปี	2564

     ประธานมอบให้ รศ.อัมพน ห่อนาค ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2564 ความว่า ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563  

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เลือกตั้งให้ รองศาสตราจารย์อัมพน ห่อนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง และ นางสาวมารศรี เตียสวัสดิ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

 ขอนแก่น จ�ากัด ประจ�าปี 2564 โดยให้ปีทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้น  

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 หมวด 10 ข้อ 104 ก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผล 

การตรวจสอบกิจการประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ�ากัด ในการประชุมประจ�ารายเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยนั้น  

ในการนี้จึงใคร่ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564  ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 

2564 โดยสรุปดังนี้
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 	 3.3.1	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

   (1) เพื่อตรวจสอบการบริหารงานสหกรณ์

   (2) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

   (3) เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์

	 	 3.3.2 ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

   (1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

   (2) ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

   (3) ตรวจสอบการด�าเนนิงานตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ระเบยีบ และมติของทีป่ระชมุ

   (4) ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการตามแผนงานและ 

งบประมาณที่ก�าหนดไว้

  3.3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

   3.3.3.1 ด้านการบริหารงานสหกรณ์

  	 (1) การบริหารจัดการทั่วไป

       ในรอบปี 2564 ทีผ่่านมา การบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการเป็นไปตาม 

แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคบั ระเบียบและมตต่ิางๆ ของทีป่ระชมุคณะกรรมการด�าเนนิการ โดยมกีารประชมุ

เพื่อพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามอ�านาจที่ได้ก�าหนดไว้ในระเบียบและข้อบังคับ ทั้งน้ี 

มีคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง รวมทั้ ง ในการประชุม 

บางครั้งท่ีมีเรื่องส�าคัญได้เรียนเชิญผู้ตรวจการสหกรณ์ จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และ 

ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ จากส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น เข้าร่วมประชุมเพื่อขอค�าปรึกษาและ 

ข้อเสนอแนะอีกด้วย 

    ส�าหรับในปี 2564 นอกจากการบริหารงานประจ�าโดยทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ 

การพิจารณาการให้เงินกู้แก่สมาชิก การปรับปรุงแก้ไขระเบียบข้อบังคับ ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก  

และงานด้านอื่นๆ แล้ว คณะกรรมการด�าเนินการ ยังได้มีการพิจารณาก�าหนดมาตรการช่วยเหลือ 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของสมาชิกจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 2019  

รวมทั้งการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยจากน�้าท่วมบ้านเรือนตามที่สมาชิกร้องขอมาอย่างทั่วถึง  

โดยเป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

           นอกจากนี้ คณะกรรมการด�าเนินการ ยังมีการช่วยเหลือสมาชิก ด้านการเงิน 

เช่น การขยายเวลาให้สิทธิในการพักช�าระหนี้เงินสด การปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ไม่น้อยกว่า 

เดือนละ 200 บาท การขยายเวลาให้สมาชิก สามารถกู้ฉุกเฉินเพ่ือการเฉพาะกิจ และการปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท อีกด้วย

  	 (2)	จำานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ตารางที	่1 รายการจ�านวนสมาชิก เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

รายการสมาชิกฯ	(คน) ปี	2563	จำานวน	(%) ปี	2564	จำานวน	(%) เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

สมาชิกฯ (สามัญ) 7,115 (88.80) 7,715 (93.79) 600

สมาชิกฯ สมทบ 897 (11.20) 511 (6.21) (386)

รวมจ�านวนสมาชิกฯ 8,012 (100.00) 8,226 (100.00) 214

 เมื่อสิ้นปี 2563 (เดือนธันวาคม 2563) สหกรณ์มีสมาชิกฯ จ�านวน 8,012 คน และในระหว่างปี 
2564 (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2564) มีสมาชิก เพิ่มขึ้นสุทธิ 214 คน คิดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 18 คน ท�าให้เมื่อสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีสมาชิก รวมทั้งหมด 8,226 คน  
คิดเป็นอตัราการเพิม่ของสมาชกิ ร้อยละ 2.67 ต่อปี สงูกว่าของปีทีแ่ล้ว ซ่ึงอยูท่ีร้่อยละ 2.12 และในจ�านวน
สมาชิกทั้งหมดขณะนี้ เป็นสมาชิก (สามัญ) จ�านวน 7,715 คน คิดเป็นร้อยละ 93.79 ของจ�านวนสมาชิก
ทั้งหมด และเป็นสมาชิกสมทบ จ�านวน 511 คน คิดเป็นร้อยละ 6.21 ของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด

  (3)	สินทรัพย์	หนี้สินและทุนสหกรณ์	

ตารางที	่2 รายการสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564     

รายการสินทรัพย์
	(ล้านบาท)

ปี	2563
จำานวน	(ร้อยละ)

ปี	2564	
จำานวน	(ร้อยละ)	

เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,157.94 (26.82) 1,334.43 (28.58) 176.49 (15.24)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,159.67 (73.18) 3,334.02 (71.42) 174.35 (5.52)

รวมสินทรัพย์ 4,317.62 (100.00) 4,668.45 (100.00) 350.83 (8.13)

   

 เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์ท้ังหมดประมาณ 4,668.45 ล้านบาท  

เพ่ิมขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประมาณ 350.83 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 8.13  

จ�าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ เงินท่ีให้สมาชิกกู้ยืมระยะสั้น เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  

เงนิสดและเงนิฝากธนาคารท่ีสามารถน�ามาหมนุเวยีนใช้ในระยะเวลา 1 ปี และสนิทรพัย์อืน่ๆ รวมประมาณ 

1,334.42 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 28.58 ของสนิทรพัย์ทัง้หมด ส่วนสนิทรพัย์ทีเ่หลอือกีประมาณ 3,334.02 

ล้านบาท หรือร้อยละ 71.42 เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ซึ่งเป็นเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมระยะยาวเกินกว่า 1 ปี 
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ตารางที	่3 รายการหนี้สินเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และ 2564

รายการหนี้สิน
	(ล้านบาท)

ปี	2563
จำานวน	(ร้อยละ)

ปี	2564	
จำานวน	(ร้อยละ)	

เพิ่มขึ้น	(ร้อยละ)

หนี้สินหมุนเวียน 2,042.12 (98.59) 2,235.30 (98.67) 193.18 (9.46)

หนี้สินไม่หมุนเวียน 29.15 (1.41) 30.10 (1.33) 0.95 (3.26)

รวมหนี้สิน 2,071.27 (100.00) 2,265.40 (100.00) 194.12 (9.37)
 

 ในส่วนของหนี้สิน ในปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์มีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 2,265.40 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 194.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 9.37 โดยร้อยละ 98.67  
หรือประมาณ 2,235.30 ล้านบาทเป็นหน้ีสินหมุนเวียน ที่เกือบทั้งหมด เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 
ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30.10 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.33 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินส�ารอง
บ�าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประมาณ 13.74 ล้านบาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้เสียชีวิต  
12.96 ล้านบาท เป็นต้น
 ด้านทุนของสหกรณ์เมื่อสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนเป็นของสหกรณ์ทั้งสิ้นประมาณ 2,403.05  
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 156.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ประกอบไปด้วย  
ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้วประมาณ 2,040.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 84.89 ของทุนสหกรณ์ และ 
เป็นทุนส�ารองของสหกรณ์ประมาณ 228.58 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.51 ส่วนท่ีเหลือประมาณ 8.73  
ล้านบาทเป็นทุนสะสมตามข้อบังคับและจากก�าไรสุทธิประจ�าปี อีกประมาณ 125.72 ล้านบาท 
	 	 (4)	รายได้	รายจ่ายและกำาไรสุทธิ

   ส�าหรับรายได้ของสหกรณ์ในปี 2564 สามารถจ�าแนกได้ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที	่4 รายการที่มาของรายได้ประจ�าปี 2564 ของสหกรณ์และค่าร้อยละของรายได้ทุกรายการ

รายการที่มาของรายได้ รายได้ประจำาปี	2564	(บาท) ร้อยละ

ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ของสมาชิกฯ 195,057,437.71 89.98

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 430,175.92 0.20

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น 18,013,189.70 8.31

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้สหกรณ์อื่น 1,290,120.17 0.59

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 547,345.00 0.25

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี 78,572.51 0.04

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิกฯ 125,700.00 0.06

ดอกเบี้ยรับตามค�าพิพากษา 870,218.10 0.40

รายได้อื่น ๆ 368,473.86 0.17

รวม 216,781,232.97 100.00
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 จากตารางพบว่า แหล่งรายได้มากท่ีสุดร้อยละ 89.98 ได้จาก ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จากสมาชิกฯ 
ประมาณ 195.05 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ดอกเบีย้รับเงินฝากจากสหกรณ์อืน่ประมาณ 18.01 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.31 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 1.71 หรือประมาณ 3.71 ล้านบาท เป็นรายการที่มาจาก 
ดอกเบีย้รบัจากเงินให้กูส้หกรณ์อืน่ ประมาณ 1.29 ล้านบาท ได้แก่ ดอกเบีย้รบัตามค�าพพิากษา 870,218.10 
บาท ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (เงินปันผลจากการซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
547,345.00 บาท ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากธนาคารต่าง ๆ 430,175.92 บาท จากรายได้อื่นๆ (จ�าหน่าย
อากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น) 368,473.86 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิก 125,700 บาท  
และ ดอกเบีย้รบัลกูหน้ีเงนิสดขาดบัญชี 78,572.51 บาท ท�าให้ในปี 2564 สหกรณ์มรีายได้ทัง้หมดประมาณ 
216.78 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้รับของปี 2563 ซ่ึงอยู่ที่ประมาณ 202.59 ล้านบาท  
รายได้รับของปี 2564 จะมากกว่าประมาณ 14.19 ล้านบาท  

 ส่วนด้านรายจ่ายของสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 91.05 ล้านบาทน้ัน รายการ 

รายจ่ายที่มากท่ีสุด ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้กับสมาชิกที่ฝากเงินกับสหกรณ์ เป็นเงินประมาณ  

50.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของรายจ่ายทั้งหมด รายจ่ายรองลงมา ได้แก่ เงินสวัสดิการที่จ่าย

คืนให้กับสมาชิกตามสิทธิ์ เช่น ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต  

เงินสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก เงินช่วยเหลือศพสมาชิกและคู่สมรส การจัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์  

เงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร และค่าตอบแทนในการเดินทางมาใช้สิทธิ์การสรรหา ประมาณ 20.11  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.09 ของรายจ่ายท้ังหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 19.95 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 21.91 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการด�าเนินงานของสหกรณ์

 ดังนั้น ในรอบปี 2564 สหกรณ์มีรายได้จากการด�าเนินธุรกิจ และรายได้อื่นๆ ประมาณ  

216.78 ล้านบาท และเมือ่หกัค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานประจ�าปีทัง้หมดซ่ึงอยูท่ี่ประมาณ 91.05 ล้านบาท 

แล้ว จะคงเหลือเป็นรายได้สุทธิของสหกรณ์ที่จะน�าไปจัดสรรตามกฎหมายเป็นเงินทั้งหมดประมาณ  

125.72 ล้านบาท ต่อไป 

	 ข้อเสนอแนะ ในการบริหารงานของสหกรณ์ คณะกรรมการด�าเนินการ ควรยึดถือกฎหมาย  

ข้อบงัคบั และระเบยีบ อย่างเคร่งครดั โดยค�านงึถงึความถกูต้อง ความมัน่คงของสหกรณ์และผลประโยชน์

ของมวลสมาชิกเป็นส�าคัญ และหากมีกรณีที่ไม่อาจตัดสินใจได้ในท่ีประชุม ซ่ึงจะท�าให้เกิดความเสียหาย

แก่สหกรณ์ อันเนื่องจากการท่ีอาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ควรที่จะได้ขอค�าปรึกษาจาก 

นายทะเบียน สหกรณ์ โดยผ่านทางสหกรณ์จังหวัดหรือหัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ เสียก่อน 

	 	 3.3.3.2	ด้านการบัญชีและการเงิน

 	 (1)	ด้านการบัญชี	

   ในการปฏบิตังิานด้านการบญัชขีองสหกรณ์ ได้มกีารรวมรวมเอกสารทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็น

หลักฐานประกอบการลงบัญชี ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

   การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

   การจัดท�าบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตามบัญชีคุมยอด

          ในการนี้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ในที่ประชุมเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

									 	 (2)	ด้านการเงิน

   ในการปฏิบัติการด้านการเงินของสหกรณ์ ได้มีการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด  

ถูกต้องตามระเบียบที่ก�าหนด กล่าวคือไม่เกินวันละ 200,000 บาท ส่วนการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตาม

งบประมาณรายจ่าย ตามท่ีท่ีประชมุใหญ่ฯ ลงมตเิหน็ชอบแล้ว ซ่ึงในปี 2564 พบว่า สหกรณ์มกีารพจิารณา

ใช้จ่ายโดยความจ�าเป็นและประหยัด ท�าให้มีค่าใช้จ่ายด้านการด�าเนินงานทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.67 

ของประมาณการท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ฯ อนึ่ง ในระหว่างปีได้มีการขออนุมัติถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

ในงบประมาณรายจ่ายในบางรายการของหมวดรายจ่ายเดียวกัน ซึ่งสามารถกระท�าได้ตามระเบียบ 

				 	 (3)	ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก

   เมือ่สิน้ปี 2564 สหกรณ์มเีงนิรบัฝากคงเหลอืจากสมาชิกทีฝ่ากเงนิประเภทต่างๆ ประมาณ 

2,206.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 ประมาณ 190.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 9.44 

ต่อปี จ�าแนกเป็น

   (3.1) เงินฝากประจ�า ประมาณ 574.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.03 ของเงินฝาก

สมาชิกทั้งหมด

   (3.2) เงินฝากออมทรัพย์ ประมาณ 63.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ของเงินฝาก

สมาชิกทั้งหมด

   (3.3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ประมาณ 1,569.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.10 

ของเงินฝากสมาชิกทั้งหมด

 ข้อสังเกต ยอดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ได้รับความสนใจจากสมาชิกในการน�าเงินมาฝาก 

เป็นจ�านวนมากถึงร้อยละ 71.10 ของเงินฝากท้ังหมด เนื่องจากเป็นเงินฝากที่มีอัตราดอกเบี้ยตอบแทน 

ที่ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นๆ ทั้งดอกเบี้ยที่ได้ยังไม่ถูกหักภาษีเงินได้อีกด้วย 

	 ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรมกีารวางแผนการบรหิารเงนิฝากของสมาชกิให้เกดิประโยชน์สงูสดุ เช่น 

การอ�านวยสินเช่ือแก่สมาชิกตามระเบียบเงินกู้ให้มากขึ้น การน�าไปลงทุนในสหกรณ์และสถาบันการเงิน

อื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ไม่เสี่ยงภัย และเป็นไปตามระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์

  (4)	ด้านเงินให้กู้ยืม

   เมื่อสิ้นปี 2564 สหกรณ์มียอดเงินให้สมาชิกและสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินที่มีการช�าระคืน 

ตามสัญญาเป็นปกติ ทั้งในระยะสั้น (ช�าระคืนภายใน 1 ปี) และระยะยาว (ช�าระคืนมากกว่า 1 ปี) เป็นเงิน

ประมาณ 3,779.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน 248.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่ม 

ร้อยละ 7.02 ตอ่ปี ซึง่แสดงให้เห็นวา่ สมาชิกของสหกรณ์ยงัมคีวามต้องการในการกู้ยมืเงินจากสหกรณ์อยู่ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาการให้เงินกู้กับสหกรณ์อื่นๆ และกับสมาชิก ควรให้เป็นไปตาม

ระเบียบว่าด้วยเงินกู้อย่างเคร่งครัด เช่น สิทธิในการกู้ หลักประกันเงินกู้ สถานภาพทางการเงินและ 

ความสามารถในการช�าระคืนของผูกู้ต้ามเง่ือนไขเวลา โดยเฉพาะในด้านของสมาชิกไม่ควรส่งเสริมให้สมาชกิ

เป็นหนี้มากจนเกินก�าลัง ซึ่งจะเป็นภาระอย่างมากต่อตัวสมาชิกเอง ตัวผู้ค�้าประกัน และเกิดความเสียหาย

ต่อสหกรณ์ในระยะเวลาต่อไป เช่น การต้องฟ้องร้องด�าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

 	 3.3.3	ด้านอื่น	ๆ

   ฝ่ายจดัการได้สรปุรายงานความเคลือ่นไหวของลกูหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น จ�ากัด ทีไ่ม่ได้ปฏบิตัติามระเบยีบว่าด้วยเงนิกูข้องสหกรณ์ เมือ่สิน้สดุปี 2564 จ�านวน 9 กลุม่ ดงันี้ 

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564)

   (1) กลุ ่มลูกหนี้ระหว่างบอกกล่าวทวงถาม จ�านวน 81 ราย รวมหนี้คงเหลือ 

34,186,358.54 บาท

   (2) กลุ่มลูกหนี้ระหว่างพิจารณาคดี 1 ราย มีหนี้คงเหลือ 46,272.75 บาท

   (3) กลุ ่มลูกหนี้ติดตามหลังมีค�าพิพากษา จ�านวน 20 ราย มีหนี้คงเหลือ  

5,204,734.03 บาท

   (4) กลุ ่มลูกหน้ีที่อยู ่ในระหว่างการสืบทรัพย์ จ�านวน 28 ราย มีหนี้คงเหลือ 

6,682,583.42 บาท

   (5) กลุม่ลกูหนีอ้ยูร่ะหว่างการยดึทรพัย์ จ�านวน 15 ราย มหีนีค้งเหลอื 4,039,189.00 บาท

   (6) กลุ่มลูกหน้ีชั้นบังคับคดี ขายทอดตลาดทรัพย์ จ�านวน 28 ราย มีหนี้คงเหลือ 

15,773,577.61 บาท

   (7) กลุม่ลกูหนีห้มดอายคุวามบังคบัคดี จ�านวน 35 ราย มหีนีค้งเหลือ 18,718,681.73 บาท

   (8) กลุ่มลูกหนี้คดีอื่นๆ ล้มละลาย คดีอาญา คดีแพ่ง รวม 3 ราย มีหนี้คงเหลือ 

1,629,852.26 บาท

   (9) กลุ ่มหักเงินบ�านาญ หักช�าระเงินต้นได้ไม่ครบ รวม 40 ราย มีหนี้คงเหลือ 

36,015,109.50 บาท

 รวม ลูกหนี้ทั้ง 9 กลุ่ม จ�านวน 257 ราย มีหนี้คงเหลือทั้งสิ้น 122,296,358.75 บาท

 ข้อเสนอแนะ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าทางฝ่ายเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์จะได้มีการติดตาม 

เร่งรัดหนี้อย่างเต็มที่ แต่ก็มีลูกหนี้รายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ท�าให้หนี้คงเหลือไม่ได้ลดลงมาแต่อย่างใด ในบางปี 

กลับเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีผลกระทบต่อผลก�าไรของสหกรณ์ ดังนั้น ในการพิจารณาให้เงินกู้กับสมาชิก  

ควรต้องพึงระวังในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นหนี้เสียให้มากที่สุด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 	 3.3.3.4	 ข้อเสนอแนะทั่วไป

            สหกรณ์ควรมีการให้สมาชิกได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะได้รับจากสหกรณ์ 

เช่น เงนิเบีย้ประชมุ ค่าตอบแทนการเดนิทางมาใช้สทิธิส์รรหากรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ ทนุส่งเสรมิ

การศึกษาบุตรสมาชิก เงินสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกท่ีเสียชีวิต  

เงนิช่วยเหลอืสมาชกิและคูส่มรสทีถ่งึแก่กรรม และเงินอดุหนนุบ�าเหนจ็สมาชกิ เป็นต้น รวมถึงผลประโยชน์ 

ซึ่งได้แก่ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนที่จะได้รับจากการจัดสรรผลก�าไรท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินงาน 

ของสหกรณ์ให้เกิดความเข้าใจว่า สมาชิกทุกคนจะต้องได้รับแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิที่จะ 

พึงได้รับให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ทุกประการ เช่น เงินปันผล สมาชิกก็จะได้รับในอัตราเดียวกัน  

และเงินเฉลี่ยคืนก็จะได้รับในอัตราเดียวกัน หรือเงินเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนการเดินทางมาใช้สิทธิ ์

สรรหาฯ ผูท้ีม่าร่วมก็มสีทิธทิีก่จ็ะได้รบัจ�านวนเท่ากัน เป็นต้น รวมท้ังการชีแ้จงให้เห็นถงึเหตผุลและวธิกีาร

จัดสรรผลก�าไรตามข้อบังคับที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้ทราบและเข้าใจอีกด้วย

การอภิปรายของสมาชิก	

 ผศ.ดร.เทวัญ	เริ่มสูงเนิน สมาชิกเลขที	่9963 : ตามที่ได้มีหนังสือจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

ให้สหกรณ์แก้ไขปัญหาวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการเพื่อสลับต�าแหน่งปีละ 7 คน หรือ 

8 ตามเจตนารมณ์แห่งข้อบังคับมาตรา 50 นั้น มีข้อสงสัยว่าผู้ตรวจสอบกิจการได้ติดตามเรื่องดังกล่าว  

หรือให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการด�าเนินการ เพื่อให้ปฏิบัติตามหนังสือของสหกรณ์จังหวัดหรือไม่

  นางกาญจนศรี		สิงห์ภู ่สมาชิกเลขที	่1273 มีข้อเสนอแนะดังนี้

  (1) ผูต้รวจสอบกจิการควรรายงานว่า ท�าไมกรรมการด�าเนนิการถงึเหลือ 14 คน มกีรรมการ

ลาออกเมื่อไหร่ และสาเหตุของการลาออกมาจากอะไร

  (2) ขอชืน่ชมผลการด�าเนนิงาน และการแสดงงบสถานะทางการเงนิสหกรณ์ของผูต้รวจสอบ

กิจการ 

  (3) การแก้ไขปัญหาให้สมาชิก กรณีการขอกู้ไม่ได้ มีสาเหตุมากจากอะไรบ้าง ควรอธิบาย 

ให้สมาชิกทราบ

  (4) ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ ไม่ควรส่งเสริมให้สมาชิกเป็นหนี้มากจนเกินก�าลัง  

ซึ่งจะเป็นภาระอย่างมากต่อตัวสมาชิก ต่อผู้ค�้าประกัน และเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ระยะยาวนั้น        

ผู้ตรวจสอบกิจการให้ค�าแนะน�าแก่สมาชิกและแก่คณะกรรมการไว้ว่าอย่างไรบ้าง 

  (5) ขอให้ผูต้รวจสอบกิจการสรปุปัญหาการบรหิารงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการเป็นข้อๆ 

สมาชิกจะได้อ่านเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  

	 รศ.อัมพน		ห่อนาค	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ตอบข้อซักถามของสมาชิก ความว่า ผู้ตรวจสอบกิจการ

ท�าหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการและผู้จัดการอย่างกว้างๆ ตามข้อบังคับ

ข้อ 104 การตรวจสอบกิจการและการด�าเนินงานของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตาม 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

แนวปฏิบตักิารตรวจสอบทีก่รมตรวจสอบกจิการก�าหนด พร้อมรับข้อเสนอแนะจากทีป่ระชุมไปศกึษาข้อมลู

และปฏิบัติตามกรอบการท�างานของผู้ตรวจสอบกิจการต่อไป

	 มติที่ประชุม	หลังจากได้มีการอภิปรายแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบ

กิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจำาปี	2564

ระเบียบวาระที	่4	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

	 4.1	พิจารณาการเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ	 และผู้ตรวจสอบ

กิจการ	ประจำาปี	2565

  ประธานมอบให้ ผศ.ดร.ชศูกัดิ ์ พนูสวสัดิ ์รองประธานกรรมการ คนที ่1 ท�าหน้าทีด่�าเนนิการ

ประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาการเลือกต้ังและรับรองผลการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการ  

และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2565 ความว่า อาศัยระเบียบ ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ 

กรรมการด�าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ. 2564 ซึง่เหน็ชอบโดยนายทะเบยีนสหกรณ์ ตามหนงัสอื

ที่ ขก 0010/99 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 หมวดที่ 8 วิธีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ การเลือกตั้ง 

ในที่ประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในที่ประชุม

ใหญ่ โดยมีวิธีการ ดังนี้

  (1) คณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้น�าเสนอรายชือ่ผูท้ีผ่่านกระบวนการสรรหาเสนอทีป่ระชมุใหญ่

  (2) การลงคะแนนให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยวิธีเปิดเผย ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังต้องได้

คะแนนเสียงข้างมากจากสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในกรณีที่คะแนนเท่ากันให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 

ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผยใหม่ จนกว่าจะทราบผล 

  (3) กรณีท่ีสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เลือกต้ังผู้ได้รับการสรรหาคนใด จะถือว่าต�าแหน่ง

กรรมการต�าแหน่งนั้นว่างลง  

  หลังจากน้ันได้มอบให้นายสันติ บัวหอม ประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2565 

ด�าเนินการเลือกตั้ง ตามระเบียบว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564 หมวด 4 ข้อ 13 ที่ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการจากสมาชิกผู้มีคุณสมบัติในข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2 ตามล�าดับ และจะต้องผ่านการ

สรรหาด้วยวิธีการหย่อนบัตรลงคะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังก�าหนด  

ซึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้ด�าเนินการสรรหากรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารจตุรมุข คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ  

ณ อาคารส�านักงานบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  

  ดังนั้น ในการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2565  

คณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้ ประจ�าปี 2565 จึงได้น�ารายชือ่ผู้ผ่านกระบวนการสรรหาเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่

เพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 กรรมการด�าเนินการ สายสนับสนุน จ�านวน 5 คน ดังนี้ 

 (1) นายสมเกียรติ   แพทย์ประดิษฐ์

 (2) นายปัญญา   คนล�้า

 (3) นางจุฬารักษ์  ขันทะชา

 (4) นายบัญชา  พระพล

 (5) นายแดน  แสนมี

 ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 3 คน ดังนี้

 (1) รศ.อัมพน  ห่อนาค

 (2) ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง

 (3) นางสาวมารศรี เตียสวัสดิ์

	 รศ.สธุา	ภูส่ทิธศิกัดิ	์ขอคดัการผลการเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ	และผูต้รวจสอบกจิการในวนันี้

	 มติที่ประชุม	หลังจากที่ได้มีการอภิปรายแล้ว	ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง	และรับรองผลการเลือก

ตัง้กรรมการดำาเนนิการ	และผูต้รวจสอบกจิการ	ประจำาปี	2565	เป็นรายบคุคล	โดยวธิเีปิดเผยด้วยการ

ยกมือนับคะแนน	สรุปผลการเลือกตั้งเป็นดังนี้

 ตำาแหน่งกรรมการดำาเนินการสายสนับสนุน	ดังนี้

	 (1)	นายสมเกียรติ	แพทย์ประดิษฐ์	สมาชิกเลือกตั้ง	105	เสียง		สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

	 (2)	นายปัญญา	คนลำ้า	 สมาชิกเลือกตั้ง	116	เสียง		สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

	 (3)	นางจุฬารักษ	์ขันทะชา						 สมาชิกเลือกตั้ง	116	เสียง		สมาชิกไม่เลือกตั้ง	1	เสียง

	 (4)	นายบัญชา	พระพล									 สมาชิกเลือกตั้ง	117	เสียง		สมาชิกไม่เลือกตั้ง	1	เสียง

	 (5)	นายแดน	แสนมี													 สมาชิกเลือกตั้ง	123	เสียง		สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ดังนี้

	 (1)	รศ.อัมพน	ห่อนาค													 สมาชิกเลือกตั้ง	126	เสียง	 สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

	 (2)	ผศ.ดร.กลมเกลียว	มาเวียง		 สมาชิกเลือกตั้ง	121	เสียง	 สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

	 (3)	นางสาวมารศร	ีเตียสวัสดิ์	 สมาชิกเลือกตั้ง	124	เสียง	 สมาชิกไม่เลือกตั้ง	0	เสียง

 

	 4.2	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	2564	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564

  ประธานมอบให้ นางสาวสุกัญญา พัชรีกร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2564 รายงาน 

ให้ที่ประชุมทราบความว่า ตามท่ีข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง 

ฐานะการเงิน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 งบก�าไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวันเดยีวกนั 

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ ซึ่งงบการเงินนี ้

แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงาน และกระเงินสด ส�าหรับปี

สิน้สดุวนัเดยีวกัน โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ เกณฑ์ในการแสดง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ความเห็น ได้ปฏิบัติงานตรวจตามมาตรฐานะการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีตามจรรยาบรรณของ 

ผู้สอบบัญชี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า และเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือ เร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุด 

ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน  

ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบ ในเรือ่งเงนิให้กูย้มืและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสญู 

ท้ังได้ตรวจสอบและสอบทานคุณภาพของข้อมูลและระบบที่ใช้ การทดสอบการจัดประเภทบัญชี  

การตรวจสอบรายการเคลือ่นไหวของลกูหนีเ้งินให้กู้ การสอบรายงานผลการฟ้องร้องคด ีการสุม่ส่งหนังสือ

ยืนยันยอด รวมถึงการทดสอบการประมาณการค่าเผื่อหนี้สูญ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว

ลูกหนี้รายตัว ผลจากการตรวจสอบให้ผลเป็นที่น่าพอใจ พร้อมเสนอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมประชุมพิจารณาดังนี้ 

 งบแสดงฐานะการเงิน ด้านสินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน จ�านวน 1,334,430,041.35 บาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ�านวน 3,334,027,784.44 บาท รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น 4,668,457,825.79 บาท 

ด้านหนี้สินและทุน หนี้สินหมุนเวียน จ�านวน 2,235,304,599.52 บาท หน้ีสินไม่หมุนเวียน จ�านวน 

30,096,111.08 บาท รวมหนี้สินทั้งสิ้น จ�านวน 2,265,400,710.60 บาท ทุนของสหกรณ์ จ�านวน 

2,403,057,115.19 บาท รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้น จ�านวน 4,668,457,825.79 บาท 

 งบกำาไรขาดทุน ในปี 2564 สหกรณ์มีรายได้ยังไม่หักค่าใช้จ่าย จ�านวน 216,781,232.97 บาท  

รายจ่าย จ�านวน 91,052,434.26 บาท มีก�าไรสุทธิ 125,728,798.71 บาท

 งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันต้นปี จ�านวน 692,638,780.58 บาท เงินสด ณ วันสิ้นปี จ�านวน 

817,294,757.89 บาท เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น จ�านวน 124,347,538.58 บาท

 ประธานขอให้ผูส้อบบญัช ีชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบถงึปัจจัยภายนอกทีม่ผีลกระทบท�าให้ก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปี 2564 ของสหกรณ์ไม่สูงตามที่คาดหวัง

 ดร.ศกัดิช์าย  จันทร์เรอืง ผูช่้วยผูส้อบบัญช ีรายงานให้ทีป่ระชมุทราบ ความว่า ในปี 2564 สหกรณ์

มีการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันปี 2563 ส่งผลท�าให้ในทางบัญชี 

ก�าไรสุทธิลดลง

 นายทวี พรมดี สมาชิกเลขที่ 12409 สอบถาม ความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีโครงการหลายโครงการที่สหกรณ์ไม่ได้ด�าเนินการ  

ท�าให้สหกรณ์ไม่มีค่าใช้จ่าย จะส่งผลให้มีก�าไรเพิ่มมากขึ้นหรือไม่  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 นายบญัช ีพระพล รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 ตอบข้อสอบถามของสมาชิก ความว่า ค่าใช้จ่าย  

หรือโครงการต่างๆ ที่สหกรณ์ไม่ได้ด�าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัส       

โคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ท�าให้ในปี 2564 สหกรณ์ก�าไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น

 ผศ.ดร.เทวัญ	เริ่มสูงเนิน	สมาชิกเลขที่	9963 สอบถามผู้สอบบัญชี ความว่า ทุนส�ารองซึ่งได้รับ

จากการจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปีทุกๆ ปี ซึ่งทุนส�ารองของสหกรณ์จะพบว่า เป็นเพียงตัวเลขทางการ

บัญชีเท่าน้ัน โดยทุนส�ารองจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์ ทุนส�ารองเป็นการโอนตัวเลขเข้ามาในระบบจริง  

แต่เป็นเพยีงการโอนตวัเลขทางบญัชี ดงันัน้ ต้องการให้สหกรณ์น�าเงนิทุนส�ารองฝากไว้ในบญัช ีว่าจะสามารถ

กระท�าได้หรือไม่ 

 นางสาวสุกัญญา	พัชรีกร	ผู้สอบบัญชี แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความว่า ทุนส�ารองของสหกรณ์

จัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี เป็นการฝากรวมกับทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ สหกรณ์น�าเงินดังกล่าวไป

บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์ และตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 60 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 

ของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธ ิและเป็นค่าบ�ารุงสันนบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ และมาตรา 61  

ทุนส�ารองจะถอนจากบัญชีทุนส�ารองได้เพ่ือชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อจัดสรรเข้าบัญชีทุนส�ารอง 

ให้แก่สหกรณ์ใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนแบ่งแยกจากสหกรณ์ตามเดิม    

 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน	 งบกำาไรขาดทุนและ 

งบกระแสเงินสด	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ตามเสนอ	ด้วยคะแนนเสียง	129	เสียง

 

 4.3	พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิ	ประจำาปี	2564

   ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปี 2564 ซึ่งผลการด�าเนินการของสหกรณ์ในรอบปี 2564 มีก�าไรจากการด�าเนินงาน จ�านวน 

125,728,798.71 บาท คณะกรรมการด�าเนินการ เห็นควรตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 28 ให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2564 เป็นเงิน

ส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ จ�านวน 12,572,879.87 บาท เป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิ (ไม่เกิน 30,000.00 บาท) จ�านวน 30,000.00 บาท   

เป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 5 แห่งค่าหุ ้นที่ช�าระแล้วของสหกรณ์คิดให้ตามส่วนของระยะเวลา  

(ตามกฎหมายจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าหุ้นที่ช�าระแล้ว) จ�านวน 97,460,483.93 บาท เป็นเงินเฉลี่ย

คืนร้อยละ 5.33 ของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ ได้รับระหว่างปี จ่ายคืนแก่สมาชิก จ�านวน 10,164,953.56 

บาท เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ จ�านวน 3,050,000.00 บาท 

เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น จ�านวน 20,481.35 บาท เป็นทุน 

ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ แบ่งเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา 

การอบรมของกรรมการและเจ้าหน้าที่ จ�านวน 50,000.00 บาท เป็นทุนสาธารณประโยชน์ จ�านวน 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

2,250,000.00 บาท เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ของสมาชิก จ�านวน 100,000.00 บาท 

เป็นทุนสะสมปรับปรุงอาคารส�านักงานสหกรณ์ จ�านวน 30,000.00 บาท

 ผศ.ดร.เทวัญ	 เร่ิมสูงเนิน	 สมาชิกเลขท่ี	 9963 อภิปรายการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2564 

สหกรณ์มีผลก�าไรเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินเฉลี่ยคืนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุมากจาก

สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยให้สมาชิกไปแล้วนั้น สมาชิกเข้าใจ แต่ในการจัดสรรก�าไรสุทธินั้นทุกรายการในปี 

2564 จดัสรรลดลงตามผลประกอบการ แต่มข้ีอ 5 เป็นเงินโบนสักรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ม่เกนิร้อยละ 10 

ของก�าไรสุทธินั้น ปรากฏว่าได้มีการจัดสรรเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขอให้ 

คณะกรรมการด�าเนินการได้รับเงินโบนัสคนละไม่เกิน 70,000.-บาท ที่เหลือให้เป็นของเจ้าหน้าที่  

โดยขอปรับลดลงเป็นยอดเงินคงเหลือ 2,000,000.-บาท

 นางกาญจนศร	ี	สงิห์ภู	่สมาชกิเลขที	่1273 อภปิราย การจดัสรรเป็นอ�านาจหน้าทีข่องกรรมการ 

แต่การอนมุตัเิป็นหน้าทีข่องทีป่ระชมุใหญ่ การตดัเงินทกุหมวดในการจัดสรรก�าไรสุทธต้ิองเข้าเป็นทนุส�ารอง 

แต่ในเม่ือในปี 2564 มกี�าไรเพิม่ขึน้ไม่มากนกั แต่ท�าไมคณะกรรมการถงึจัดสรรเป็นเงนิโบนสัของกรรมการ

และเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมว่าขออย่าลดในส่วนของเจ้าหน้าที่ ถ้าจะปรับลด

ขอให้ลดในส่วนของกรรมการ จึงขอเสนอปรับลดคงเหลือ 3,000,000.-บาท

 นายทว	ีพรมด	ีสมาชิกเลขที่	12409 ขอสนับสนุนตามที่ ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน ขอเสนอแต่มี

ข้อเสนอแนะว่า ในอนาคตสหกรณ์จะมีคดีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารด้าน 

การด�าเนินคดีอย่างรอบคอบด้วย

 นายแดน	 แสนมี	 สมาชิกเลขท่ี	 5363	 เสนอต่อท่ีประชุม ความว่า การบริหารงานของ 

คณะกรรมการด�าเนินการในปี 2564 มีผลก�าไรเพิ่มมากขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากคณะกรรมการด�าเนินการ

ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกไปแล้วบางส่วน หากการบริหารงานของคณะกรรมการไม่มีการทุจริต  

ดังนั้น พอถึงวาระการจัดสรรโบนัส นั้น มักจะมีสมาชิกหลายๆ ท่านให้ค�าแนะน�าในการจัดสรรโบนัส 

ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ตามท่ีสมาชิก

เสนอขอปรับลด ดังนี้ 

 (1) ขอปรับลดยอดคงเหลือ 2,900,000.-บาท      เห็นชอบ  จ�านวน    26      เสียง    

 (2) ขอปรับลดยอดคงเหลือ 2,500,000.-บาท      เห็นชอบ  จ�านวน    41      เสียง     

 (3) ขอปรับลดยอดคงเหลือ 2,000,000.-บาท      เห็นชอบ  จ�านวน    73      เสียง    

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	

2564	 ตามเสนอ	 ยกเว้น	 ข้อ	 5	 เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	 อนุมัติให้จ่ายเป็นเงินจำานวน	

2,000,000.00	บาท	และให้นำาเงินส่วนที่ปรับลดลง	จำานวน	1,050,000.00	บาท	เข้าเป็นทุนสำารอง	

จำานวน	73	เสียง	
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 4.4	พิจารณาประมาณการรายรับ	–	รายจ่าย	ประจำาปี	2565

  4.4.1	 ประมาณการกำาไรขาดทุน	สำาหรับปี	สิ้นสุด	31	ธันวาคม	2565

   ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประมาณการ

ก�าไรขาดทุน ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ความว่า ในปี 2565 สหกรณ์ประมาณการรายได้  

จ�านวน  220,549,750.16 บาท ประมาณการรายจ่าย จ�านวน 103,729,650.00 ประมาณการก�าไรสุทธิ 

ประจ�าปี 2565 จ�านวน  116,820,100.16 บาท

   มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเห็นชอบประมาณการก�าไรขาดทุน  

ประจ�าปี 2565 ตามเสนอ 

          	 4.4.2	 ประมาณการรายได้	ประจำาปี	2565

   ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประมาณการ

รายได้ ประจ�าปี 2565 ความว่า ในปี 2565 สหกรณ์คาดว่าจะมีรายได้ จ�านวน 220,549,750.00 บาท  

ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยรับจากการให้เงินกู้แก่สมาชิก จ�านวน 198,635,500.00 บาท ดอกเบี้ย

เงินฝากจากธนาคาร จ�านวน 290,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น จ�านวน 19,000,000.00 

บาท ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น จ�านวน 864,270.16 บาท รายได้จากผลตอบแทนการลงทุน

ถือหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์ จ�านวน 550,000.00 บาท บริษัท สหประกันชีวิต จ�ากัด จ�านวน 3,000.00 บาท  

รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก จ�านวน 150,000.00 บาท รายได้จากดอกเบี้ยรับลูกหนี ้

ตามค�าพิพากษา 500,000.00 บาท ดอกเบ้ียรับ-ลูกหนี้เงินสดขาดบัญชี จ�านวน 12,000.00 บาท  

รายได้จากการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 1,000.00 บาท และรายได้อื่น ๆ จ�านวน 400,000.00 บาท เงินอุดหนุน

ให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงาน จ�านวน 143,980.00 บาท 

 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบประมาณการรายได้	 ประจำาปี	 2565	 

ตามเสนอ	

					 	 4.4.3	 ประมาณการรายจ่าย	ประจำาปี	2565

   ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาประมาณการ

รายจ่าย ประจ�าปี 2565 ดังนี้

   หมวดที่	 1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ เป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 25 คน  

จ่ายจริงตามระเบียบสหกรณ์ จ�านวน 9,600,000.00 บาท

   หมวดที่	2 เงินบำาเหน็จเจ้าหน้าที่และสำารองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่กรณีเกษียณอายุ

การทำางาน เป็นเงินส�ารองบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และข้อบังคับเกี่ยวกับการ 

ปฏบิตังิาน พ.ศ. 2564 ข้อ 80 เป็นเงนิส�ารองเงนิชดเชยส�าหรบัจ่ายให้เจ้าหน้าทีห่รอืลกูจ้างซึง่ท�างานตดิต่อ

กันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (กรณีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์)   

รวมเป็นเงิน จ�านวน 1,300,000.00 บาท



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด42

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

   หมวดที่	 3 ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุมส�าหรับสมาชิก 

ในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ คนละ 1,000.00 บาท ประชุมใหญ่วิสามัญ คนละ 300.00 บาท  

จ�านวน 11,050,000.00 บาท ค่าของรางวัลส�าหรับสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม จ�านวน 200,000.00 

บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการด�าเนินการ 462,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จ�านวน 

360,000.00 บาท ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที ่307,000.00 บาท ค่าตอบแทน

ผูต้รวจสอบกจิการ จ�านวน 108,000.00 บาท ค่าตอบแทนทีป่รกึษาและค่าตอบแทนทีป่รกึษาด้านกฎหมาย

ของสหกรณ์ จ�านวน 30,000.00 บาท ค่าตอบแทนกองคลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�านวน 50,000.00 

บาท ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จ�านวน 60,000.00 บาท ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม

ประจ�าเดือน จ�านวน 20,000.00 บาท ค่าตอบแทนการเดินทางไปใช้สิทธิ์การสรรหาประธานกรรมการ 

กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 2,550,000.00 บาท ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกจิต่าง ๆ  จ�านวน 300,000.00 บาท ค่าตอบแทนการไปให้ข้อมลูต่อศาลหรือเป็นพยานให้กบัสหกรณ์ 

จ�านวน 50,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 15,547,200.00 บาท 

      หมวดที่	4 ค่าล่วงเวลา เป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาท�าการและวันหยุดของเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ที่จะต้องท�างานในกรณีเร่งด่วนและภาระงานเพ่ิมข้ึน เกี่ยวกับการบริการสมาชิกสหกรณ์  

การให้บริการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น จ�านวน 330,000.00 บาท

   หมวดที่	5 ค่ารับรอง เป็นค่ารับรองสมาชิก จ�านวน 30,000.00 บาท เป็นค่ารับรอง

สมาชิกและผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ ในการประสานงานของสหกรณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายด้านประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จ�านวน 

90,000.00 บาท ค่ารับรองคณะกรรมการด�าเนินการ คณะอนุกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน 

150,000.00 บาท ค่ารับรองแขกของสหกรณ์ จ�านวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 370,000.00 บาท 

	 	 	 หมวดที่	 6	 เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุ เป็นค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน ค่าวัสดุ

คอมพิวเตอร์ ค่าจัดท�าใบเสร็จรับเงิน ใบฝาก-ถอนเงิน, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท�าซองจดหมาย กระดาษ 

ต่อเนือ่ง ค่าจดัท�าส�าเนาเอกสารแบบพมิพ์ใบค�าร้อง และอืน่ๆ จ�านวน 500,000.00 บาท ค่าจัดพิมพ์หนงัสือ

รายงานกจิการ จ�านวน 100,000.00 บาท ค่าหนังสอืสอบทานสถานภาพสมาชกิ จ�านวน 50,000.00 บาท 

รวมเป็นเงิน 650,0000.00 บาท

	 	 	 หมวดที่	7	ค่าใช้สอย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ และค่าเช่าที่พักในการบริหารงาน

สหกรณ์ จ�านวน 700,000.00 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงด้านกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ จ�านวน 30,000.00 บาท 

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ จ�านวน 100,000.00 บาท เงินสมทบประกันสังคม และกองทุน

ทดแทน จ�านวน 225,000.00 บาท ค่าเครื่องแบบกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

จ�านวน 129,000.00 บาท ค่าสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�าปีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 75,000.00 บาท 

ค่าท�าความสะอาดส�านักงานสหกรณ์ จ�านวน 30,000.00 บาท ค่าสาธารณูปโภค จ�านวน 300,000.00 

บาท ค่าเช่าห้องประชุม จ�านวน 200,000.00 บาท ค่าสอบบัญชีสหกรณ์ จ�านวน 120,000.00 บาท  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ค่าเบี้ยประกันการขนย้ายและเก็บเงินสด จ�านวน 30,000.00 บาท ค่าเบี้ย ประกันทรัพย์สินของสหกรณ์ 

จ�านวน 50,000.00 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิตคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ 

จ�านวน 215,000.00 บาท รวมเป็นเงิน ค่าใช้สอย จ�านวน 2,204,000.00 บาท

   หมวดที่	 8	 ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงตัดจ่าย เป็นค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ถาวร 

จ�านวน 1,500,000.00 บาท ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย (ลูกหนีด้�าเนนิคดี) จ�านวน 96,300.00 

บาท ค่าเสือ่มราคาค่าพฒันาเวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัของสหกรณ์ จ�านวน 75,000.00 บาท ค่าเสือ่มราคา

พฒันาโปรแกรมเงนิรบัฝากออมทรพัย์พเิศษแบบขัน้บนัใด จ�านวน 75,000.00 บาท  รวมเป็น 1,746,300.00 

บาท

	 	 	 หมวดที	่9	ดอกเบีย้จ่าย	ดอกเบีย้จ่ายให้สถาบนัการเงนิอืน่ จ�านวน 100,000.00 บาท 

ดอกเบี้ยจ่ายแก่สมาชิก จ�านวน 56,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 56,100,000.00 บาท

	 	 	 หมวดที่	 10	 ทุนสวัสดิการ	 เป็นทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 

ผู้เสียชีวิต เพื่อจ่ายให้ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต และตัดจ่ายสมทบเป็นทุนสวัสดิการตามระเบียบ

สหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู ้เสียชีวิต พ.ศ. 2563 จ�านวน  

2,000,000.00 บาท 

		 	 	 หมวดท่ี	11	สวสัดกิารบำาเหน็จสมาชิก เป็นเงนิสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิตามระเบยีบ

สหกรณ์ จ�านวน 4,200,000.00 บาท เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด จ�านวน 264,150.00 บาท เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค�้าประกันเงินกู้ 

จ�านวน 150,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 4,614,150.00 บาท

	 	 	 หมวดที	่12	ค่าใช้จ่ายท่ัวไป ค่าซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาครภุณัฑ์ และอาคารส�านกังาน

สหกรณ์ จ�านวน 350,000.00 บาท ค่าบ�ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�านวน 400,000.00 บาท  

ค่าน�า้มันเชื้อเพลิง และน�้ามันหล่อลื่น จ�านวน 60,000.00 บาท ค่าด�าเนินคดี จ�านวน 300,000.00 บาท 

ค่าช่วยเหลือสงเคราะห์ศพสมาชิก คู่สมรส บิดามารดา และบุตรสมาชิก จ�านวน 4,000,000.00 บาท  

ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการสมาชิกผู้ไม่มีบุตร จ�านวน 1,500,000.00 บาท ค่าธรรมเนียม และค่าอากร

แสตมป์ จ�านวน 100,000.00 บาท ค่าสาธารณกุศล จ�านวน 250,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 

จ�านวน 100,000.00 บาท ค่าของที่ระลึก จ�านวน 100,000.00 บาท ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ�านวน 

100,000.00 บาท ค่ากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ จ�านวน 200,000.00 บาท ค่าวัสดุงานบ้าน จ�านวน 

50,000.00 บาท ค่าบ�ารงุรกัษาบรเิวณส�านักงานสหกรณ์ จ�านวน 50,000.00 บาท ค่าเช่าเครือ่งถ่ายเอกสาร 

108,000.00 บาท ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 1,500,000.00 บาท ค่าโครงการวิจัย 

และพัฒนาสหกรณ์ จ�านวน 100,000.00 บาท รวมเป็นเงินจ�านวน 9,268,000.00 บาท

	 	 	 หมวดที	่13	ค่าใช้จ่ายลงทนุและค่าครภุณัฑ์	เป็นค่าตกแต่งภายในส�านกังาน จ�านวน 

160,000.00 บาท ครุภัณฑ์ส�านักงาน จ�านวน 338,500.00 บาท ค่าจัดท�าห้องประชุมยุค 4.0 จ�านวน 

250,000.00 บาท ค่ากล้องวงจรปิด 2 จดุ จ�านวน 35,000.00 บาท  ค่าปรบัปรงุภมูทิศัน์ส�านกังานสหกรณ์ 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด44

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

100,000.00 บาท ค่าจัดท�าระบบบริหารจัดการของสหกรณ์ ระบบทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 

ผู้เสียชีวิต และระบบสวัสดิการครอบครัวสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ระบบสวัสดิการผู้ไม่มีบุตร  

ค่าจัดท�าเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของสหกรณ์ ระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินปันผล การพัฒนาปรับปรุง

โปรแกรมระบบบญัชแียกประเภทรายการใบส�าคญัรบั-จ่าย จ�านวน 3,000,000.00 บาท รวมประมาณการ

ค่าใช้จ่ายทุกหมวด เป็นเงินจ�านวน 107,613,150.00 บาท

	 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบอนุมัติประมาณการรายรับ–รายจ่าย	 

ประจำาปี	2565	ตามเสนอ	

	 4.5	พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืม	หรือการคำ้าประกัน	ประจำาปี	2565

  ประธานมอบให้ นางศริดา บบุผา ผูจ้ัดการ เสนอตอ่ทีป่ระชมุ ความวา่ ตามขอ้บังคบัสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ�ากดั พ.ศ. 2562 หมวด 4 การด�าเนนิงาน ข้อ 18 ก�าหนดไว้ว่าทีป่ระชมุ

ใหญ่อาจก�าหนด “วงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามท่ีจ�าเป็นและสมควรแก่การ 

ด�าเนินงาน วงเงินซ่ึงก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” ถ้าท่ีประชุมใหญ ่

ยงัมิได้ก�าหนด หรอืนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมไิด้ให้ความเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกันส�าหรบัปีใด  

ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีที่แล้วไปพลางก่อน” 

  ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563 เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2564  

ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันไว้ เป็นเงิน จ�านวน 1,000,000,000.00 บาท 

  ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกู ้ยืม หรือ 

การค�้าประกันเป็นเงิน จ�านวน 1,000,000,000.00 บาท เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ์เกิด 

สภาพคล่อง และเพื่อให้บริการแก่สมาชิกที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น

		 มติที่ประชุม	 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำากัด	 กำาหนดวงเงินกู ้ยืมหรือคำ้าประกัน	 ประจำาปี	 2565	 จำานวน	 1,000,000,000.00	 บาท	 

(หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)	ตามเสนอ

	 4.6	พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2565

  ประธานมอบให้นางศิรดา บุบผา ผู ้จัดการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่า ความว่า  

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562 หมวด 4 ข้อ 25 ก�าหนดไว้ว่า 

“การตรวจสอบบญัชขีองสหกรณ์นัน้ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่คร้ังตามมาตรฐานการสอบ

บญัชีทีร่บัรองทัว่ไป และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด โดยผูส้อบบญัชซ่ึีงนายทะเบยีนสหกรณ์

แต่งตั้ง” ซึ่งในปี 2565 มีบริษัทสอบบัญชีรับอนุญาตเสนอให้บริการสอบบัญชี จ�านวน 1 บริษัท คือ  

บริษัท ส�านักงานบัญชีทองเอก จ�ากัด โดยมี ดร.ศักด์ิชาย จันทร์เรือง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 

0105554088855 เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจ�าปี 2565 จ�านวน 110,000.00 บาท
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติเป็นเอกฉันท	์ เลือกบริษัท	สำานักงานบัญชีทองเอก	

จำากัด	 โดยมี	ดร.ศักดิ์ชาย	จันทร์เรือง	 เลขทะเบียนที่	 0105554088855	 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	

ประจำาปี	2565	สำาหรับสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2565	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	110,000.00	บาท	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

	 4.7	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	2565

  ประธานมอบให้ นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เสนอให้ 

ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ฉบับ พ.ศ. 2565 

โดยมีประเด็นหลักในการแก้ไขคุณสมบัติในการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการแก้ไขในประเด็นคณะกรรมการด�าเนินการเพื่อให้วาระของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสอดคล้องกับ พ.ร.บ. สหกรณ์ ดังนี้

เปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ	

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงาน

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงาน

คงเดิม

หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอ�านาจกระท�าการ

หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอ�านาจกระท�าการ

คงเดิม

หมวด 3 
ทุน

หมวด 3 
ทุน

คงเดิม

หมวด 4
การด�าเนินงาน

หมวด 4
การด�าเนินงาน  

คงเดิม
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

หมวด 5
ข้อ 31 

หมวด 5 
ข้อ  31 เหมือนเดิม

ข้อ	32.	คุณสมบัติของสมาชิก ผู้ที่จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร
ประจ�าเต็มเวลา หรือพนักงาน
ประจ�าเต็มเวลาของส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นเจ้า
หน้าที่ของสหกรณ์นี้

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัย
ดีงาม   

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน

ข้อ	32.	คุณสมบัติของสมาชิก ผู้ที่จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
บุคลากรประจ�าเต็มเวลา 
หรือพนักงานประจ�าเต็มเวลา
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น หรือลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่
ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  
5 ปี หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นี้ หรือพนักงาน

ประจำาเต็มเวลาของหน่วย
งานวิสาหกิจของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัย
ดีงาม   

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น 
ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน

- เพื่อรองรับ
หน่วยงาน 
ที่เกิดขึ้น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ข้อ	33	–	39	 ข้อ	33	–	39		คงเดิม

ข้อ	40.	การขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใดๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ

คนเสมือนไร้ความสามารถ

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองาน

ประจ�าตามข้อ 32 (3) โดยมี

ความผิด

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

(7)  ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นหรือโอนย้ายไป

สังกัดหน่วยงานอื่นภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ยกเว้น ผู้เกษียณ อายุ

ราชการ หรือเกษียณอายุ

การท�างานหรือเกษียณอายุ

ราชการก่อนก�าหนด

ข้อ	40.	การขาดจากสมาชิกภาพ 

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ

เหตุใดๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ

คนเสมือนไร้ ความสามารถ

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองาน

ประจ�า ตามข้อ 32 (3) โดยมี

ความผิด

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

  (7) ลาออกจากมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นหรือโอนย้ายไป

สังกัดหน่วยงานอื่น ภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยกเว้น 

ผู้เกษียณอายุราชการ หรือ

เกษียณอายุการท�างานหรือ

เกษียณอายุราชการก่อน

ก�าหนด หรือข้าราชการ	หรือ

ลูกจ้างที่เปลี่ยนสถานภาพ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	หรือลาออกจาก 

การเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น	หรือเจ้าหน้าที่

สหกรณ์	และผู้มีความประสงค์
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ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

จะคงสภาพการเป็นสมาชิก

ต่อ	แต่ต้องไม่มีหนี้กับ

สหกรณ์	และมีหุ้นไม่น้อยกว่า	

150,000.-บาท	ทั้งนี้ต้อง

มีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์

มาแล้วไม่น้อยกว่า	10	ป ี

- เพื่อเป็น

สวัสดิการให้

กับบุคลากร

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และ

เจ้าหน้าที่

สหกรณ์

ข้อ	41		 ข้อ	41	เหมือนเดิม

ข้อ	42.	การให้ออกจากสหกรณ ์
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสาม

งวดติดต่อ กันหรือขาดช�าระรวม
ถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
ด�าเนินการ

(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน
ส�าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการด�าเนินการก�าหนด

(5) ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็น
เวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึง
สามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ของปีนั้นๆ

ข้อ	42.	การให้ออกจากสหกรณ ์
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะ
เหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสาม

งวดติดต่อกันหรือขาดช�าระรวม
ถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ
ด�าเนินการ

(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน
ส�าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการด�าเนินการก�าหนด

(5) ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็น
เวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึง
สามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
ของปีนั้นๆ

- ก�าหนดขึ้นตาม
พ.ร.บ. สหกรณ์  
หมวด 3 
มาตรา 33 (4)  
และ มาตรา 
43 (7)

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้า
เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้�าประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน 
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค�าสั่งของสหกรณ์หรือของ
ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดหรือ
ประพฤติ-การใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดง
ตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�า

    ให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย 
ประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมี
เหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจ�านวนกรรมการ
ด�าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว 
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก
ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ เป็นที่สุด

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้า
เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้�าประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค�าสั่งของสหกรณ์หรือของ
ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดหรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดง
ตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�าให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการ
สหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ

กรณีไม่เป็นไปตามข้อ	42	(5)	ให้
คณะกรรมการ	

ดำาเนินการพิจารณาเป็นรายๆ	ไป  
เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมี
เหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามแห่งจ�านวนกรรมการ
ด�าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว 
ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจาก
สหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มี
สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้
ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก  
ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้ เป็นที่สุด

- เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อ
การติดตาม
หนี้สินของ
สหกรณ์ใน
อนาคต กรณี
พนักงาน
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่
อยู่ระหว่างรอ
ต�าแหน่งทาง
วิชาการ หรือ
อยู่ระหว่าง
การอุทธรณ์
ค�าสั่งของ
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ข้อ	43	-	47		 ข้อ	43	–	47	เหมือนเดิม

ข้อ	48.	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และ
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สหกรณ์

(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย

(4) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นหรือพนักงานไม่เต็มเวลา
หรือพนักงานตามภารกิจหรือ
พนักงานชั่วคราวของส่วนงาน 
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น                 

(5) เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือ
บุตรของสมาชิก               

(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

ข้อ	48.	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์
และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
กับสหกรณ์

(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย

(4) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น หรือพนักงาน ไม่เต็ม
เวลาหรือพนักงานตามภารกิจ
หรือพนักงานชั่วคราวของส่วน
งานในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น
หรือลูกจ้างชั่วคราวของหน่วย
งานวิสาหกิจของส่วนงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น		
(5) เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือ

บุตรของสมาชิก               
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มี

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- เพื่อรองรับ

หน่วยงาน 

ที่เกิดขึ้น

ข้อ	49	–	69 ข้อ	49	–	69	เหมือนเดิม
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ข้อ	70.	คณะกรรมการดำาเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ด�าเนินการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนิน
การอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกโดยวิธีเปิดเผย 

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นด�ารง
ต�าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ 
โดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

การได้มาซ่ึงประธานคณะกรรมการ
ด�าเนินการ มาจากสมาชิกผู้ประสงค์
สมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิกผู้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ส่งสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ	70.	คณะกรรมการดำาเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ด�าเนินการ 1 คน และกรรมการดำาเนินการ	
อีก	12	คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
จากสมาชิกโดยวิธีเปิดเผย
     ให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 
เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ณ ส�านักงานสหกรณ์
     การได้มาซึ่งประธานคณะกรรมการ
ด�าเนินการ มาจากสมาชิกผู้ประสงค์
สมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิกผู้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ส่งสมัครรับเลือกตั้ง

- เพื่อปฏิบัติ

ตามหนังสือที่ 

ขก 0010/ (1) 

275 ลว. 30 

เมษายน 2564 

การแก้ไขวาระ 

การด�ารง

ต�าแหน่งของ

กรรมการ

ด�าเนินการ

คณะกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 
14 คน มาจากสมาชิก ประกอบด้วย 
สายวิชาการ จ�านวน 4 คน  
สายสนับสนุน จ�านวน 10 คน

วิธีด�าเนินการสรรหาให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการด�าเนินการ  
มีจำานวน	12	คน	มาจากสมาชิก	
ประกอบด้วย	สายวิชาการ	จำานวน	 
2	คน	สายสนับสนุน	จำานวน	10	คน

วิธีดำาเนินการสรรหาและเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
ใหญ่

- เพื่อปฏิบัติ

ตามหนังสือ

ที่ ขก 0010/ 

(1) 275 ลว. 

30 เมษายน 

2564  การ

แก้ไขวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง

ของกรรมการ

ด�าเนินการ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดัง 
ต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการ
ด�าเนินการ

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้น
แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้
กระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วย
งานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต
ต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน
งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือก
ตั้งกรรมการด�าเนินการ เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระท�าของตนเอง

(6) ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณีพิพาท
คดีความใดๆ ในชั้นศาลกับ
สหกรณ์เกี่ยวกับดีอาญา คดีแพ่ง 
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่
กฎหมายก�าหนด 

(7)  เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี ้
ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดัง 
ต่อไปนี้เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการ
ด�าเนินการ

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่ 
เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้
กระท�าโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือ เอกชนฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต  
ต่อหน้าที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน
งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ  
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระท�าของตนเอง

(6) อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณีพิพาท
คดีความใดๆ ในช้ันศาลกับ
สหกรณ์เก่ียวกับดีอาญา คดีแพ่ง  
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่
กฎหมายก�าหนด 

(7) เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี ้
ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของสหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ข้อ	71	–	100 ข้อ	71	–	100	เหมือนเดิม

ข้อ	101.	ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการ หรือคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คดัเลอืกผูต้รวจสอบกจิการทีม่คีณุสมบตั ิ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�า
เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการ
สรรหา ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
เปิดเผย และให้ผู้ได้รับการสรรหาและ
การเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามล�าดับ 
จ�านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครรับการ
สรรหาและการเลือกตั้งที่มีคะแนนเท่า
กันใช้วิธีจับสลาก
      วิธีด�าเนินการสรรหาและเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่

ข้อ	101.	ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการ หรือคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�า
เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการ
สรรหา ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธี
เปิดเผย และให้ผู้ได้รับการสรรหาและ
การเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามล�าดับ 
จ�านวน 3 คน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครรับการ
สรรหาและการเลือกตั้งที่มีคะแนน 
เท่ากันใช้วิธีจับสลาก      
         วิธีด�าเนินการสรรหาและเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
(1)	เป็นสมาชิก	หรือบุคคลภายนอก
(2)	ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดัง 

ต่อไปนี้ทำาหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ
1.  เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำา

พิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	เว้น
แต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้
กระทำาโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

- เพื่อก�าหนด

คุณสมบัติของ

ผู้ตรวจสอบ

กิจการ  

ให้ชัดเจน
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

2.	เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือ 
ให้ออกจากราชการ	องค์การ	
หน่วยงานของรัฐ	หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่	

3.	เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการ	หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ	หรือมีคำาวินิจฉัยเป็นที่สุด
ให้พ้นจากตำาแหน่งกรรมการ	
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ	ตาม 
คำาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

4.	เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากตำาแหน่ง
กรรมการ	หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ	เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่

5.	กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ	์ผิดนัด
การชำาระเงินงวดชำาระหนี้	ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	ในระยะ
เวลาสองปีทางบัญช	ีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ	
และผู้ตรวจสอบกิจการ	เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำาของตนเอง	กรณี
บุคคลภายนอก	ผิดนัดชำาระหนี้
กับสถาบันการเงินอื่น	ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย	ในระยะเวลา
สองปีทางบัญช	ีนับแต่ปีที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ	และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ 
กระทำาของตนเอง
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พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

6.	ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี

พิพาทคดีความใดๆ	ในชั้นศาล

กับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา	 

คดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือคดีอื่น

ใดตามที่กฎหมายกำาหนด	

7.		เจ้าหน้าที่ประจำาในสหกรณ์นี้

ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(3)	มีความซื่อสัตย์	สุจริต

(4)	ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

(5)	ไม่เป็นกรรมการสหกรณ	์และ

มีเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ

สหกรณ์	โดยไม่มีผลกระทบต่อ 

งานประจำา

ข้อ	102	-120 ข้อ	102	–	119	เหมือนเดิม

ข้อ	120	การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส	์ให้เป็นไปตามพระราช

กำาหนด	ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ	์

และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	ว่าด้วย	

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อให้เข้ากับ

สถานการณ์ใน

ปัจจุบัน

- เพื่อให้เป็นไป

ตามระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณ์ว่าด้วย

การประชุม

ผ่านสื่ออิเล็ก 

ทรอนิกส์ พ.ศ. 

2564
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แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล

ข้อ	120	การออกระเบียบ	ประกาศ	 

คำาสั่ง	และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามข้อ

บังคับนี้ ต้องด�าเนินให้เสร็จภายในสองปี

นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

      ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ 

ประกาศ และค�าสั่ง หรือก�าหนดหลัก

เกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้น�า

ระเบียบ และประกาศที่ออกตามข้อ

บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับ

ฉบับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัด

หรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้

  ท่ีประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนใช้

ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิม ซึ่ง

เป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นาย

ทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว

ข้อ	121	การออกระเบียบ	ประกาศ	 

คำาสั่ง	และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามข้อ

บังคับนี้ ต้องด�าเนินให้เสร็จภายในสองปี

นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

           ในระหว่างที่ยังมิได้ออก

ระเบียบ ประกาศ และค�าสั่ง หรือ

ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรค

หนึ่ง ให้น�าระเบียบ และประกาศที่

ออกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ.2562  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่

ข้อบังคับฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�า

ปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด เมื่อวันที่  

.................................  ได้มีมติ.................

...................ให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้น

นี้แทนข้อบังคับเดิม ซึ่งเป็นอันยกเลิก 

ทั้งสิ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียน

สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว

          สมาชิกเสนอ เนื่องจากการแก้ไขข้อบังคับมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีหลายข้อ

ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษา และร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ ดังนั้น  

จงึขอเล่ือนวาระการประชมุวาระที ่4.7 พจิารณาการแก้ไขข้อบงัคบั พ.ศ. 2565 ไปเปิดประชมุใหญ่วสิามญั 

	 มตทิีป่ระชมุ	ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว	มมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้เล่ือนการพจิารณาการแก้ไขข้อบังคบั		

พ.ศ.	2565	ไปเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ	ในคราวถัดไป	



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 57

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 4.8	พิจารณาตัดหนี้สูญ

  ประธานมอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการ เสนอที่ประชุม ความว่า เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของสหกรณ์ด้านการบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย  

การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (1) (3) (ก) และ ข้อ 7 (1) ข้อ 31 (3)  

เมือ่ทีป่ระชุมใหญ่มมีติอนมุตัใิห้ตัดจ�าหน่วยหนีส้ญูได้ ให้บนัทกึไว้ในรานยงานการประชุมด้วยว่า การอนมุติั

ตัดจ�าหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซ่ึงสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้อง 

รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด การตัดจ�าหน่ายหนี้สูญให้สหกรณ์บันทึกลดยอดลูกหนี้เป็นหนี้สูญ 

ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและโอนกลับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ  

และคณะกรรมการด�าเนินการได้ติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนของนายทะเบียนสหกรณ์จนถึงที่สุดแล้ว

  ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 42 ครั้งท่ี 21/2564 เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2564 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ จ�านวน 3 ราย 

รวมหน้ีสินที่เสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเป็นส่วนของหนี้ตามค�าพิพากษาจ�านวน 758,183.17 บาท และ

ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา จ�านวน 447,072.12 บาท รวมหนี้สินท่ีเสนอเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ 

1,205,255.29 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันสองร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์) ตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ที่ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

1 นายประจวบ  แทบธรรม 
ทะเบียนเลขที่ 1601
ถึงแก่กรรม วันที่ 8 
มีนาคม 2547

วันพิพากษา 17 มีนาคม 2551 
หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลข
ที่ พ24600450 ยอดหนี้ตาม

ค�าพิพากษา 524,745.28 บาท 
ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา 
325,078.18 บาท รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 849,823.46 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ 
วันที่ 17 มีนาคม 2561 
ทนายสืบทรัพย์ยึดทรัพย์
ขายทอด ตลาดแล้ว 
เหลือหนี้

2 นายส�ารวย  ข้อยุ่น
ทะเบียนเลขที่ 6997
ถึงแก่กรรม วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2547

วันพิพากษา 1 กันยายน 2551 
หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลข
ที่ พ24500447 ยอดหนี้ตาม
ค�าพิพากษา 94,740.87 บาท 
ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา 
97,098.79 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
191,839.66 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ 
วันที่ 1 กันยายน 2561 
ทนายสืบทรัพย์ยึดทรัพย์
ขายทอด ตลาดแล้ว 
เหลือหนี้



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด58

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

3 นายปราโมทย์ หรือธนวัฒน์

คันธารส ทะเบียนเลขที่ 

2424 ถึงแก่กรรม วันที่ 17 

กันยายน 2558

วันพิพากษา 10 กันยายน 2552 

หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลข

ที่ พ14000176 ยอดหนี้ตาม

ค�าพิพากษา 138,697.02 บาท 

ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา 

24,895.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

163,592.17 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อ

วันที่ 10 กันยายน 2562 

ทนายสืบทรัพย์ยึดทรัพย์

ขายทอด ตลาดแล้วเหลือ

หนี้

รวมทั้งสิ้น	3	ราย	เป็นเงินจำานวน	1,205,255.29	บาท

 

 รศ.สุธา		ภู่สิทธิศักดิ์ สอบถามต่อที่ประชุม ความว่า สมาชิกทั้ง 3 ราย ได้ซื้อที่ดินของโครงการ

หรือไม่ และการตัดหนี้สูญจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังหากมีคดีความเกิดขึ้น ดังนั้น จึงขอค้าน 

การตัดหนี้สูญของสมาชิกทั้ง 3 ราย   

	 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมได้มีการอภิปรายแล้วมีมติให้ตัดหนี้สูญสมาชิกทั้ง	 3	 ราย	 จำานวน	 

89	เสียง	ไม่อนุมัติให้ตัดหนี้สูญ	จำานวน	16	เสียง	ที่เหลืองดออกเสียง

วาระที	่5	เรื่องอื่น	ๆ	

 สมาชิกมีข้อเสนอให้สหกรณ์ช่วยเหลือ ดังนี้ 

 (1) สมาชิกได้ซื้อที่ดินจากโครงการต�าบลบ้านหว้า และต�าบลบ้านทุ่ม ซึ่งปัจจุบันได้มีสมาชิก 

บางส่วนเข้าไปสร้างบ้านพักอาศัยหลังเกษียณอายุราชการ แต่ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟ้า 

ถนน) สมาชิกได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (อ.บ.ต.) ได้รับแจ้งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด หรือเจ้าของโครงการ ยังไม่ได้มอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยข้อง (อ.บ.ต) 

จึงไม่สามารถพัฒนาที่ดินในโครงการได้ ดังนั้น จึงขอฝากให้สหกรณ์เข้าไปดูแลที่ดินในโครงการดังกล่าว  

ซึ่งสมาชิกคาดหวังว่าหลังเกษียณอายุราชการแล้วจะได้มีที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 

 (2) สมาชกิสอบถาม มปัีญหาเนือ่งจากไปค�า้ประกนัเงินกูใ้ห้สมาชกิ แล้วสมาชกิผู้กูอ้อกจากราชการ 

ท�าให้ตนเองไม่สามารถกูเ้งนิกบัสหกรณ์ได้เพราะติดภาระค�า้ ดงันัน้ จงึขอสอบถามว่าสหกรณ์จะมแีนวทาง

แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกอย่างไร

 (3) สมาชกิขอให้คณะกรรมการช่วยเหลอื เนือ่งจากได้รบัความเดอืดร้อนจากการค�า้ประกนัเงนิกู้

ให้สมาชิกซึ่งเสียชีวิต และตนเองได้ท�าหนังสือขอความช่วยเหลือ โดยของดการค�านวณดอกเบี้ย
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เลิกประชุมเวลา 13.20  น. 
 
 
          (ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน)                             (รศ.วิภาพร  วรหาญ) 
       ประธานคณะกรรมการดําเนินการ                กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานท่ีประชุม 
 
                      (นางพานิช  โคตรพันธ)  
                                                                                      ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา 13.20  น. 
 
 
          (ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน)                             (รศ.วิภาพร  วรหาญ) 
       ประธานคณะกรรมการดําเนินการ                กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานท่ีประชุม 
 
                      (นางพานิช  โคตรพันธ)  
                                                                                      ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	 ประธานที่ประชุมรับข้อเสนอจากสมาชิกเพื่อนำาเสนอคณะกรรมการดำาเนินการ	 ชุดที่	 43	 

เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

 เลิกประชุมเวลา	13.20	น.

          (ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์)                             (รศ.วิภาพร  วรหาญ)

         ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ                กรรมการและเลขานุการ

                                ประธานที่ประชุม

                      (นางพานิช  โคตรพันธ์) 

                                                                                      ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

                                                                                   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
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วาระ
2.2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	คร้ังท่ี	1/2565	
เมื่อวันเสาร์ที่	23	กรกฎาคม	2565

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ครั้งที่	1/2565

วันเสาร์ที	่23	กรกฎาคม	2565

ณ	ห้องประชุมประจักษ์	พัวเพิ่มพูลศิร	ิคณะสัตวแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม		

 1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด จ�านวน 4,833 คน จากสมาชิก

  ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ�านวน 7,808 คน

 2. รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์  ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43  

 3. ผศ.ดร.ชูศักดิ์  พูนสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 4. นายบัญชา พระพล   รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 5. นายแดน แสนมี    กรรมการและเหรัญญิก

 6. รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ  กรรมการ

 7. รศ.สุธา ภู่สิทธิศักดิ์   กรรมการ

 8. นายสมเกียรติ แพทย์ประดิษฐ์  กรรมการ

 9.   นางจุฬารักษ์  ขันทะชา  กรรมการ   

 10. นางนิลมัย ศรีวิไลลักษณ์  กรรมการ

 11. นางสาวจุรีพร อุ่นบุญเรือง  กรรมการ

 12. นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ    กรรมการ

 13. นางสกาวรัตน์ สุขโข    กรรมการ

 14. นายปัญญา คนล�้า   กรรมการ

 15. รศ.วิภาพร วรหาญ   กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

 1. นายศิริพร ศรีอุ่น   กรรมการ    ติดภาระกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายเวฬุวัน จันทศิลป์   ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1  

 2. รศ.อัมพน ห่อนาค   ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3. นางสาวมารศรี เตียสวัสดิ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 4. นางศิรดา บุบผา        ผู้จัดการ

 5. นางพานิช  โคตรพันธ์        ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

 เปิดประชุมเวลา	09.00	น.

 เม่ือท่ีประชุมครบองค์ประชุม รศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ประธานที่ประชุม และประธาน 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2565 กล่าวเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ความว่า  

ในนามประธานที่ประชุม และประธานคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2565 มีความยินด ี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันนี้   

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด เป็นองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นที่พ่ึง

ของบคุลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มกีารบรหิารงานโดยคณะกรรมการด�าเนินการ ภายใต้พระราชบญัญตัิ 

ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ดังนั้น การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามค�าแนะน�า 

ของสหกรณ์จงัหวดั และจะมกีารแก้ไขระเบยีบว่าด้วยการเลือกต้ังประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ 

และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 ในวันนี้ ขอให้คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ 

สมาชิกและผู้มีส่วนเกี่ยวกับทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จงใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ ร่วมกัน

พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อความมั่นคง   

และเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นตลอดไป ในนามประธานคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2565 ขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้าประชุมทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกัน

แก้ไขข้อบังคับ และแก้ไขระเบียบสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และถือปฏิบัติต่อไป พร้อมด�าเนิน

การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ระเบียบวาระที	่1	เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

	 1.1	รายงานผลการดำาเนินงาน	สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2565	

  รศ.ดร.สทิุน เวยีนววิฒัน์ ประธาน มอบให้ นางศริดา บบุผา ผูจ้ดัการสหกรณ์ แจ้งให้ทีป่ระชมุ

ทราบถงึผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ�ากดั สิน้สดุ ณ วันที ่30 มถินุายน   

2565 ดังนี้

สมาชิก จ�านวน        8,258  คน

เงินให้กู้แก่สมาชิก

- เงินกู้สามัญ จ�านวน 2,471,391,317.79 บาท

- เงินกู้พิเศษ จ�านวน   730,874,162.57 บาท

- เงินกู้ฉุกเฉิน จ�านวน   705,011,769.13 บาท

รวมเงินกู้ทั้งสิ้น 3,907,577,249.49 บาท

ทุนเรือนหุ้น  จ�านวน 2,098,697,450.00 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก

- เงินรับฝากออมทรัพย์ จ�านวน     71,286,567.20 บาท

- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ�านวน 1,636,649,413.99 บาท

- เงินรับฝากทวีสิน จ�านวน     15,597,500.00 บาท

- เงินรับฝากประจ�า 12 เดือน

- เงินรับฝากประจ�า 24 เดือน

จ�านวน   112,241,085.54 บาท

จ�านวน   556,672,592.30 บาท

รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น 2,392,447,159.03 บาท

รายได้ จ�านวน 20,501,105.88 บาท

รายจ่าย จ�านวน 2,557,315.23 บาท

รายได้สูงกว่ารายจ่าย     17,943,790.65 บาท

   บวก ยกมา

 หัก ประมาณการค่าเสื่อมราคา

 หัก ประมาณการดอกเบ้ียค้างจ่าย 

 69,077,115.27 บาท

780,723.24  บาท

35,222,4713.23 บาท

         ประมาณการรายได้สุทธิ	 			51,017,769.45	บาท

	 มติที่ประชุม		ที่ประชุมมีมติรับทราบ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	 1.2	รายงานคดีความกรณีสมาชิกฟ้องสหกรณ์

         รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม มอบให้ นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการสหกรณ์ แจ้งให้

สมาชิกทราบ ความว่าตามที่ได้มีสมาชิกฟ้องสหกรณ์ ตามค�าพิพากษาศาลฎีกายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 4 

ให้สหกรณ์ จ�าเลย คืนราคาที่ดินโฉนดเลขที่ 164987 เป็นเงิน 667,500.-บาท และพิพากษาแก้เป็นว่า  

ให้จ�าเลยช�าระดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 667,500.-บาท นับแต่วันฟ้องจนถึงวันที่ 10 เมษายน 

2565 และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

จนกว่าจะช�าระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ ซึ่งเงินจ�านวนดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2565    

 นายทวี		พรมด	ีสมาชกิเลขที	่12409 สอบถามความว่า สหกรณ์จะมแีนวทางในการแก้ไขปัญหา

อย่างไรเกีย่วกบัสมาชกิกลุม่ทีฟ้่องสหกรณ์ เพราะหากสหกรณ์แพ้คดีความแล้วจะน�าเงินส่วนจากหมวดไหน

มาชดใช้ให้กับสมาชิก ซ่ึงคาดว่าอาจจะเป็นเงินจ�านวนมาก และสหกรณ์สามารถแบ่งกลุ่มสมาชิกที่ฟ้อง

สหกรณ์ออกตามความเสี่ยงของคดีจะได้หรือไม่   

 รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  คดีที่สมาชิกฟ้องสหกรณ์

จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีความแตกต่างในการสู้คดี ส่วนคดีที่สมาชิกฟ้องสหกรณ์ 

และชนะคดีนั้น จะอยู่ในกลุ่มที่สหกรณ์มีโอกาสชนะน้อย เนื่องจากสหกรณ์ไม่เคยฟ้องคดีแพ่ง หรืออาญา

กับสมาชิกเลย แต่อีก 2 กลุ่มที่เหลือเป็นคดีที่สหกรณ์เคยฟ้องแพ่ง และฟ้องอาญากับสมาชิกซึ่งคดีถึงที่สุด

ไปแล้ว ส่วนรายละเอียดในการต่อสู้คดีในแต่ละคดีก็จะแตกต่างกันไป กว่าจะทราบผลคดีต้องใช้เวลานาน

พอสมควร ส่วนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 มติที่ประชุม	หลังจากได้มีการอภิปรายแล้ว	ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที	่2	เรื่องรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที	่43	

	 ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

	 รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม มอบให้นางศิรดา บุบผา ผู้จัดการสหกรณ์ เสนอให้

ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 43  

ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565  

ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง สีตะธนี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด และประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการแก้ไขวาระกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

 สมาชิกได้มีการอภิปราย

 นายทวี	 พรมดี	 สมาชิกเลขที่	 สมาชิกเลขที่	 12409 มีค�าถามจาก ผศ.เทวัญ เริ่มสูงเนิน ว่า  

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43 มีกรรมการท่านใดท่ีมีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อบังคับ หรือระเบียบ 

ของสหกรณ์หรือไม่ และสหกรณ์มีแนวทางแก้ไขปัญหาวาระกรรมการอย่างไรบ้าง



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด64

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 รศ.ดร.สทิุน	เวยีนววิฒัน์	ประธานทีป่ระชุม แจ้งให้ทราบว่า เรือ่งคณุสมบติัของกรรมการสหกรณ์

ได้ท�าหนงัสอืสอบถามไปยงัสหกรณ์จงัหวดัแล้ว และได้ค�าตอบว่ากรรมการมคีณุสมบติัถกูต้องตามข้อบังคบั

และระเบยีบสหกรณ์  ส่วนการแก้ไขปัญหาวาระกรรมการนัน้ สหกรณ์ศกึษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

อย่างระเอียดและรอบคอบ พร้อมท้ังท�าตามค�าแนะน�าของสหกรณ์จังหวัดให้สหกรณ์จัดเวที 

แสดงความคิดเห็นในการแก้ไขวาระกรรมการ ดังนั้น จึงท�าให้สหกรณ์ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของ 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ร่วมกับสมาชิก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเข้มแข็ง   

สีตะธนี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 นายเวฬุวัน	 จันทศิลป์	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1 แจ้งให้สมาชิกทราบ หากสมาชิก

สหกรณ์ยังมีข้อสงสัยในคุณสมบัติของกรรมการด�าเนินการชุดปัจจุบัน ก็สามารถท�าหนังสือหารือไปยัง

สหกรณ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อความชัดเจนได้  

 มติที่ประชุม	 หลังจากได้มีการอภิปรายแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการรับฟังความคิด

เห็นของคณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	43	ร่วมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

จำากัด	เมื่อวันที	่11	มิถุนายน	2565

ระเบียบวาระที	่3	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา	

 3.1	(ร่าง)	แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด		

 รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม มอบให้ รศ.ดร.มนตรี บุญเสนอ ประธานกรรมการ

การศึกษาและประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าท่ีน�าเสนอ (ร่าง) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น จ�ากัด ฉบับ พ.ศ. 2565 เป็นการแก้ไขทั้งฉบับ ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยขอน�าเสนอการแก้ไข 

ข้อบังคบัข้อ 70 เพ่ือให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของสหกรณ์จงัหวดัให้แก้ไขข้อบกพร่องวาระการด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการด�าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ สหกรณ์จะขอแก้ไขข้อบังคับจ�านวน

กรรมการด�าเนินการ โดยในปี 2565 สหกรณ์จะมีกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ  

1 คน กรรมการสายวิชาการ จ�านวน 4 คน และสายสนับสนุน จ�านวน 10 คน รวมเป็น 15 และในปี 2566 

สหกรณ์จะมีกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการสายวิชาการ จ�านวน  

2 คน และสายสนับสนุน จ�านวน 10 คน รวมเป็น 13 คน ในปี 2567 สหกรณ์จะมีกรรมการด�าเนินการ 

ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน กรรมการสายวิชาการ จ�านวน 4 คน และสายสนับสนุน จ�านวน  

10 คน รวมเป็น 15 คน ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะใช้เวลาเพียง 1 ปี ในการ

แก้ไขปัญหาตาม (ร่าง) ข้อบังคับที่น�าเสนอ ดังนี้ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

(ร่าง)	เปรียบเทียบการแก้ไข
ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	70.	คณะกรรมการดำาเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ
ด�าเนินการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนิน
การอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกโดยวิธีเปิดเผย 

 ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นด�ารง
ต�าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/
หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย 
ทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

ข้อ	70.	คณะกรรมการดำาเนินการ 
ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการด�าเนิน
การสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการด�าเนินการ 1 คน และ
กรรมการดำาเนินการอีก	12	คน	 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
โดยวิธีลับ	

ให้คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้น
ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคน
หนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอก
นั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

-  เพื่อให้การ
ด�าเนินงาน  
มีความคล่อง 
ตัวและมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขั้น

การได้มาซึ่งประธานคณะกรรมการ
ด�าเนินการมาจากสมาชิกผู้ประสงค์สมัคร
รับเลือกตั้งหรือสมาชิกผู้ผ่านความเห็น
ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งสมัครรับ 
เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 
14 คน มาจากสมาชิก ประกอบด้วย  
สายวิชาการ จ�านวน 4 คน สายสนับสนุน 
จ�านวน 10 คน

วิธีดำาเนินการสรรหาและเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด 
โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี
เป็นหรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ

การได้มาซึ่งประธานคณะ
กรรมการด�าเนินการมาจากสมาชิก 
ผูป้ระสงคส์มคัรรับเลือกต้ังหรือสมาชกิ
ผู้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ส่งสมัครรับเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำาเนินการ	
จำานวน	12	คน	มาจากสมาชิก	
ประกอบด้วย	สายวิชาการ	จำานวน	
2	คน	สายสนับสนุน	จำานวน	10	คน	

วิธีดำาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยได้
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ 
ดังต่อไปนีเ้ป็นหรือทำาหน้าที่ประธาน
กรรมการหรือกรรมการดำาเนินการ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริต 
ต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ
หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ต�าแหน่งกรรมการตามค�าสั่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวด
ช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย 
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่
ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ
ด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท�าของ
ตนเอง

 (6) ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาลกับ
สหกรณ์เกี่ยวกับดีอาญา คดีแพ่ง 
คดีปกครอง หรือคดีอื่นใดตามที่
กฎหมายก�าหนด 

(7) เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์นี้ ไม่มี
สิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด�าเนินการของสหกรณ์

(1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดย 
ค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  
เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิด
ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการตามค�าสั่ง 
นายทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ 
ให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต

     ต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน

งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระท�าของตนเอง

(6) ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณ์เกี่ยวกับดีอาญา 
คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดี 
อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด

(7) เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์
นี้ ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

- เพื่อความ
ชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติ

- เพื่อให้มีผล
บังคับใช้ส�าหรับ
การเลือกตั้งใน
ปี 2566
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 สมาชิกได้มีการอภิปราย

 นายทวี	 พรมดี	 สมาชิกเลขท่ี	 12409 สอบถามท่ีประชุมว่า หากสหกรณ์ไม่แก้ไขข้อบังคับ  

แต่ไปออกระเบยีบรบัเพือ่สมคัรรบัเลอืกตัง้ให้ตรงตามวาระผู้ทีจ่ะอยูใ่นต�าแหน่งจะสามารถท�าได้หรือ และ
ยงัมคีวามสงสยัอยูว่่า คณะกรรมการชดุปัจจบุนัท�าผิดข้อบงัคับหรือไม่  พร้อมเสนอให้น�ารายงานการประชมุ
ใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 มารับรองในการประชุมใหญ่วิสามัญ เนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญมีวาระ 
ทีจ่ะต้องพจิารณาหลายเรือ่งด้วยกนัและต้องใช้เวลานานในการพจิารณา เช่น วาระประมาณการค่าใช้จ่าย
ประจ�าปี พร้อมทั้งเสนอให้สหกรณ์มีนโยบายที่ชัดเจนในการติดตามหนี้จากผู้กู้ เน่ืองจากปัจจุบันผู้กู้หนี 
ภาระการช�าระหนี้เป็นของผู้ค�้าประกันซึ่งเดือดร้อนมาก
 รศ.ดร.มนตรี	 บุญเสนอ	 ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ทราบว่า  
คณะกรรมการด�าเนินการได้ศึกษาปัญหาและพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหามานานพอสมควร   
รวมทัง้ได้หารอืไปยงัสหกรณ์จงัหวดั ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหากสหกรณ์ออกระเบยีบ และออก
ประกาศเพื่อเปิดรับผู้มีความสนใจจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์โดยให้อยู่ในต�าแหน่ง 1 ปีนั้น 
ไม่สามารถกระท�าได้ เนื่องจากขัดกับข้อบังคับ ข้อ 72 “คณะกรรมการด�าเนินการมีวาระอยู่ในต�าแหน่ง
คราวละ 2 ปี นับแต่วันที่เลือกตั้ง” คณะกรรมการด�าเนินการ ได้พิจารณาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ อย่างรอบคอบแล้ว จึงได้มีมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับให้มีกรรมการในปี 
2566 จ�านวน 12 คน และประธาน 1 คน ส่วนในปี 2567 คณะกรรมการด�าเนนิการกม็คีรบตามพระราชบญัญัติ 
ดงันัน้ เพือ่ให้เป็นไปตามค�าแนะน�าของนายทะเบยีนสหกรณ์ สหกรณ์จึงต้องน�าเสนอ (ร่าง) แก้ไขข้อบงัคบั 
ฉบับ พ.ศ. 2565 ให้ประชุมใหญ่วิสามัญพิจารณาในวันนี้  
 นายประมวล	 เปล่ียนผึ้ง	 สมาชิกเลขที่	 987 สอบถามความว่า ท�าไมสหกรณ์ไม่น�าข้อบังคับ 
ไปแก้ไขในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี และสอบถามว่าคณะกรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีใคร
อยู่ในวาระการด�ารงต�าแหน่งเกิน 2 วาระหรือไม่ และขอให้ตอบค�าว่าเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์คืออะไร
 นายวิศิษฎ	์บุญสุชาติ	กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ	์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบความว่า 
เนื่องจากสหกรณ์ได้น�าร่างแก้ไขข้อบังคับเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 
2565 ไปแล้ว ได้มสีมาชกิอภปิรายว่าเนือ่งจากข้อบงัคบัมรีายละเอยีดทีต้่องร่วมกนัพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ดังนั้น จึงขอให้สหกรณ์เปิดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขข้อบังคับ จึงเป็นที่มาของการเปิดประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแก้ไขข้อบังคับในวันนี้ 
 รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องวาระการด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการคณะกรรมการได้หารอื และรบัฟังความคดิเหน็จากสมาชกิแล้ว  และสหกรณ์ต้องแก้ไขวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตามค�าแนะน�าของสหกรณ์จังหวัด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการ 7:8 และ 8:7 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
 มติที่ประชุม		หลังจากได้มีการอภิปรายแล้ว	ที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	2565	
ข้อ	70	ตาม	(ร่าง)	ทีน่ำาเสนอ	จำานวน	111	เสยีง	ไม่เหน็ชอบให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบั	ข้อ	70	จำานวน	4	เสยีง	
งดออกเสียง	จำานวน	5	เสียง	จากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	จำานวน	120	คน
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงาน

หมวด 1 
ชื่อ ประเภท และที่ตั้งส�านักงาน

คงเดิม

หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอ�านาจกระท�าการ

หมวด 2
วัตถุประสงค์ และอ�านาจกระท�าการ

คงเดิม

หมวด 3 
ทุน

หมวด 3 
ทุน

คงเดิม

หมวด 4
การด�าเนินงาน
ข้อ 10 - 31 

หมวด 4
การด�าเนินงาน 

ข้อ 10 – 31 เหมือนเดิม 

		ข้อ	32.	คุณสมบัติของสมาชิก ผู้ที่จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและ

บรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 

พนักงานราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร

ประจ�าเต็มเวลา หรือพนักงาน

ประจ�าเต็มเวลาของส่วนงานใน

มหาวิทยาลัย ขอนแก่น หรือลูกจ้าง

ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปฏิบัติ

งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้

ข้อ	32.	คุณสมบัติของสมาชิก ผู้ที่จะ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากร
ประจ�าเต็มเวลา หรือพนักงาน
ประจ�าเต็มเวลาของส่วนงาน
ในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นเจ้า
หน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
พนักงานประจำาเต็มเวลาของ
หน่วยงานวิสาหกิจของส่วน
งานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม   

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัย 

ดีงาม   

(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

- เพื่อรองรับ
หน่วยงาน 
ที่เกิดขึ้น

ข้อ	33	–	39 ข้อ	33	–	39		คงเดิม
      

	 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	
2565	ข้อ	1	–	39	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	40.	การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิก
ย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ  
ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจ�า
ตามข้อ 32 (3) โดยมีความผิด

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ	40.	การขาดจากสมาชิกภาพ 
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใดๆ ดังต่อไปนี้  

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน

เสมือนไร้ความสามารถ
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองาน

ประจ�า ตามข้อ 32 (3) โดยมี
ความผิด

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(7) ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ยกเว้น ผู้เกษียณ อายุราชการ 

หรือเกษียณอายุการท�างานหรือ

เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด

(7) ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หรือโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ยกเว้น

7.1	ผู้เกษียณอายุราชการ	หรือ			

เกษียณอายุการทำางาน	

7.2	ผู้เกษียณอายุราชการก่อน

กำาหนด	

7.3	ข้าราชการ	ลูกจ้างที่เปลี่ยน

สถานภาพเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

พนักงานมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ที่ลาออกและมีความ

ประสงค์จะคงสภาพการเป็น

สมาชิกต่อ	แต่ต้องไม่มีหนี้

กับสหกรณ	์และมีหุ้นไม่น้อย

กว่า	150,000.-บาท	ทั้งนี้

ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก

สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า	

10		ปี

- เพื่อเป็น 

  สวัสดิการ 

  ให้กับ 

  บุคลากร 

  มหาวิทยาลัย 

  ขอนแก่น  

  และ 

  เจ้าหน้าที่ 

  สหกรณ์

          

	 สมาชิกได้มีการอภิปราย

	 นายปิยพิกุล		สุดโปร่ง	สมาชิกเลขที่	3254	หารือที่ประชุมว่า เคยมีสมาชิกส่วนหนึ่งลาออกหรือ

โอนย้ายไปสงักดัหน่วยงานอืน่นอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ในช่วงทีโ่อนย้ายสหกรณ์ไม่สามารถเรยีกเก็บเงนิ

ได้เนื่องจากไม่มีเงินเดือนให้หัก สหกรณ์ควรจะคงสมาชิกภาพสมาชิกกลุ่มนี้ไว้สักระยะหนึ่งเพื่อให้เขา 

มีรายได้ที่มั่นคง และน�าเงินมาช�าระหนี้ได้
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 นายฉลอง	ภูคงนำา้	สมาชกิเลขที	่4847 เสนอทีป่ระชมุ เหน็ชอบกบัข้อความตาม (ร่าง) ท่ีน�าเสนอ

ว่าเป็นข้อบังคับที่สมบูรณ์แล้ว เนื่องจากข้อความสมบูรณ์แล้ว คนที่โอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น 

นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรหมดสมาชิกภาพ ส่วนคนที่มีหนี้สินกับสหกรณ์ต้องไปดูที่ระเบียบว่าด้วย

การติดตามหนี้สิน หรือระเบียบว่าด้วยการค�้าประกันหนี้เงินกู้ของสมาชิก

	 นายพุฒิพงศ์	 พงษ์พันธ์	 สมาชิกเลขท่ี	 5360	 เสนอที่ประชุม ให้ตัดข้อความ “แต่ต้องไม่มีหนี ้

กบัสหกรณ์ และมหีุน้ไม่น้อยกว่า 150,000.-บาท ท้ังนีต้้องมอีายกุารเป็นสมาชกิสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 

10 ปี” เนื่องจากสมาชิกผู้ที่มีหนี้สินอยู่ให้คงสภาพไว้ เพื่อให้สหกรณ์ติดตามหนี้สินจากสมาชิกได้ง่ายขึ้น

	 นายทว	ีพรหมดี	สมาชิกเลขที	่12409	 เสนอที่ประชุม มีสมาชิกโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น

นอกมหาวทิยาลยัขอนแก่น ซึง่สหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชกิ แต่ยังมหีนีสิ้นอยูก่บัสหกรณ์ และสหกรณ์

ได้เรียกเก็บเงินกับคนค�้าประกัน ท�าให้คนค�้าประกันเดือดร้อนมาก ดังนั้น จึงขอให้สหกรณ์ติดตามหนี ้

จากผู้กู้ให้ถึงที่สุดก่อนจะมาเรียกเก็บจากผู้ค�้าประกัน

	 นายอนนั		เค้าสิม	สมาชกิเลขที	่14773	แจ้งทีป่ระชมุความว่า มสีมาชกิบางคนโอนย้ายไปท�างาน

นอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น สหกรณ์ให้ขาดจากการเป็นสมาชิกแต่สมาชิกยังมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์  

ท�าให้คนค�า้ประกันเดอืดร้อนเพราะสหกรณ์มาเรยีกเกบ็เงนิจากคนค�า้ประกนั ดงันัน้ จงึขอเสนอให้สหกรณ์

คงสมาชิกภาพไว้สักระยะหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการติดตามหนี้ของสหกรณ์ 

 นายสุริยพร	ยิ่งเจริญกิจขจร	สมาชิกเลขที่	 8291 เสนอให้คงไว้เหมือนเดิม เนื่องจากข้อความ

สมบูรณ์แล้ว

	 รศ.ดร.มนตรี	บุญเสนอ	ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ	์ชี้แจงให้สมาชิกทราบ

ตามข้อบงัคบัข้อ 41 การลาออกจากสหกรณ์ สมาชกิผูไ้ม่มหีนีส้นิอยูก่บัสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รอืผูค้�า้ประกัน

อาจลาออกจากสหกรณ์ได้ “กรณียังมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์ไม่อาจลาออกได้ ยกเว้น ขาดคุณสมบัติตาม 

ข้อบงัคับข้อ 42 สหกรณ์ให้ออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ และสหกรณ์ต้องตดิตามหนีสิ้นตามกระบวนการ

กฎหมายต่อไป 

 ผศ.อดุลย์	 จันละคร	 สมาชิกเลขที่	 3194	 เสนอที่ประชุม การจะเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใด ๆ  

ให้ดทูีข้่อบงัคับเริม่ต้นด้วย เช่น ข้อ 32 การเป็นสมาชกิสหกรณ์ต้องเป็นข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังาน

ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พนักงานหน่วยงานในก�ากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเป็น 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ หากโอนย้ายไปท�างานนอกมหาวทิยาลัยขอนแก่น ต้องขาดจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 

ส่วนการเรยีกเกบ็หนีห้ากผูกู้โ้อนย้ายไปสงักดัหน่วยงานอืน่นอกมหาวทิยาลยัแล้ว สถานภาพการเป็นสมาชกิ

ก็หมดไป ดังนั้น สหกรณ์จะต้องเรียกเก็บหนี้กับผู้ค�้าประกัน เพราะการค�้าประกันเสมือนเป็นการกู้  

หากจะค�้าประกันให้ใครคุณต้องศึกษาหาข้อมูลส่วนตัวคนๆ นั้นให้รอบด้านด้วย และการแก้ไขข้อบังคับ 

จะต้องไม่ขัดกับพระราชบัญญัติสหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

  รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม	ให้ข้อมูลเพิ่มเติม การแก้ไขข้อบังคับข้อ ข้อ 40 (7) 

7.3 ตาม (ร่าง) ที่น�าเสนอไม่ผิดกับพระราบัญญัติสหกรณ์ มีสหกรณ์ที่ถือปฏิบัติให้สมาชิกที่เกษียณ 

อายุราชการก่อนก�าหนด หรือลาออกจากงานประจ�าคงสมาชิกภาพได้ 

	 นายเวฬุวัน	 จันทศิลป์	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1	 ตอบข้อหารือสมาชิกความว่า  

การแก้ไขข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติของสมาชิก และการขาดคุณสมบัติของสมาชิกต้องสอดคล้องกัน 

ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ หากการแก้ไขไม่สอดคล้องกันแล้วนายทะเบียนสหกรณ์อาจไม่รับ 

จดทะเบียนข้อบังคับของสหกรณ์ได้ 

	 มติที่ประชุม	 หลังจากได้มีการอภิปรายแล้ว	 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กลับไปใช้ข้อความ 

ตามข้อบังคับ	ข้อ	40	(7)	จำานวน	109	เสียง	เห็นชอบให้แก้ไขตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ	จำานวน	7	เสียง		

งดออกเสียง	จำานวน	4	เสียง	จากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	จำานวน	120	คน

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	41		 ข้อ	41	เหมือนเดิม
           

	 มตทิีป่ระชมุ	ทีป่ระชมุพิจารณาแล้ว	มมีติเป็นเอกฉันท์เหน็ชอบการแก้ไขข้อบังคบั		พ.ศ.	2565		

ข้อ	41	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	42.	การให้ออกจากสหกรณ ์สมาชิก
อาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสาม

งวดติดต่อ กันหรือขาดช�าระรวม
ถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการด�าเนินการ

(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย 
ที่ให้เงินกู้นั้น

ข้อ	42.	การให้ออกจากสหกรณ ์
สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์
เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(2) ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึง

สามงวดติดต่อกันหรือขาดช�าระ
รวมถึงหกงวด ทั้งนี้โดยมิได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ด�าเนินการ

(3) น�าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันส�าหรับ
เงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการด�าเนิน
การก�าหนด

(5) ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา
ถึงสามงวด หรือผิดนัดการส่งเงิน
งวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
ส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ของปีนั้นๆ

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็น
สมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค�า้ประกัน หรือเมื่อมีความผูกพัน
ในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่ง
ของสหกรณ์หรือของที่ประชุมกลุ่มที่
ตนสังกัดหรือประพฤติการใดๆ  
อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์
สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ 
ท�าให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดย 
ประการใดๆ

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน
ส�าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่ 
คณะกรรมการด�าเนินการก�าหนด

(5) ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ติดต่อกันเป็น
เวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึง
สามคราวส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
ของปีนั้นๆ

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สิน
ของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้า
เป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้าประกัน หรือ
เมื่อมีความผูกพันในหนี้สิน 
ต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และค�าสั่งของสหกรณ์หรือของ
ที่ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัดหรือ
ประพฤติการใดๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดง
ตนเป็นปฏิปักษ์หรือท�าให้เสื่อม
เสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการ
สหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมีเหตุ 

ใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติให้

สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

สองในสามแห่งจ�านวนกรรมการด�าเนิน

การที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอัน

ถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิ

ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น

อุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบ

วันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   

ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด

กรณีไม่เป็นไปตามข้อ	42	(5)	ให้

คณะกรรมการดำาเนินการพิจารณา 

เป็นรายๆ	ไป  

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการได้

สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกมี

เหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติ

ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ�านวน

กรรมการด�าเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดใน

ขณะนั้นแล้ว ก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้น

ถูกให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มี

สิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้

ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการภายใน

หกสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการ 

ให้ออกค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ ่

ให้เป็นที่สุด

- เพื่อไม่ให้

เกิดผล 

กระทบต่อ

การติดตาม

หนี้ สินของ

สหกรณ์ใน

อนาคต กรณี

พนักงาน

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น  

ที่อยู่ระหว่าง

รอต�าแหน่ง

ทางวิชาการ 

หรืออยู่

ระหว่าง

การอุทธรณ์

ค�าสั่งของ

มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

	 รศ.ดร.มนตรี	 บุญเสนอ	 ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ น�าเสนอเหตุผล 

ที่ต้องมีการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 42 (7) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการติดตามหนี้สินของสหกรณ์ในอนาคต 

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ระหว่างรอต�าแหน่งทางวิชาการ หรืออยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 

ค�าสั่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

						 ผศ.อดุลย์	 จันละคร	 สมาชิกเลขท่ี	 3194	 เสนอที่ประชุม การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ 

ในเรื่องใดๆ จะกระท�าเพื่อผลประโยชน์เฉพาะรายบุคคล หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ การแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นประโยชน์ของสมาชิกทั้งหมด จึงไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 42 (78) 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 นายรักเกียรติ	กระแสร์	สมาชิกเลขที่	2415 สนับสนุนใช้ตาม (ร่าง) ที่น�าเสนอ

     มตทิีป่ระชมุ	หลังจากได้มกีารอภิปรายแล้ว	ทีป่ระชุมมมีติเหน็ชอบตาม	(ร่าง)	ทีน่ำาเสนอ	จำานวน	

12	เสยีง	เหน็ชอบให้ตดัข้อความ	“กรณีไม่เป็นไปตาม	ข้อ	42	(5)	ให้คณะกรรมการดำาเนนิการพจิารณา

เป็นรายๆ	ไป”	จำานวน	83	เสียง	งดออกเสียง	จำานวน	15	เสียง	จากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	

จำานวน	110	คน

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	43	-	47		 ข้อ	43	–	47	เหมือนเดิม
           

	 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	

2565	ข้อ	43	-	47	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	48.	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และ
ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สหกรณ์

(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติ
ไทย

ข้อ	48.	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์

(2) เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์
และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรม
กับสหกรณ์

(3) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมี
สัญชาติไทย



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด76

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(4) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นหรือพนักงานไม่เต็มเวลา
หรือพนักงานตามภารกิจหรือ
พนักงานชั่วคราวของส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(5) เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือบุตร
ของสมาชิก               

     (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

(4) เป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น หรือพนักงาน ไม่
เต็มเวลาหรือพนักงานตาม
ภารกิจหรือพนักงานชั่วคราว
ของส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นหรือลูกจ้างชั่วคราว
ของหน่วยงานวิสาหกิจของ

ส่วนงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น		
(5) เป็นบิดา มารดา คู่สมรสหรือ

บุตรของสมาชิก               
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มี

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

- เพื่อรองรับ
หน่วยงาน 
ที่เกิดขึ้น

ข้อ	49	–	69 ข้อ	49	–	69	เหมือนเดิม

ข้อ	71	-	99 ข้อ	71	–	99	เหมือนเดิม
 

 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	 

พ.ศ.	2565	ข้อ	48–69	และ	ข้อ	71-99	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 77

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 

พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	

(ใหม่)

เหตุผล

ที่แก้ไข

ข้อ	100.	ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็น
ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 3 คน  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

ข้อ	100.	ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคล
ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ
บัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่
ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 3 คน 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
        ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ
สำารอง	โดยเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ	่
มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบ
กิจการทันทีที่ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งไว้ไม่สา
มารถปฎิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าจะเกิดจาก
เหตุผลที่ขาดคุณสมบัต	ิหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม	ข้อ	101(2)	หรือมีเหตุ
อันต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ

- เพื่อไม่ให้
เกิดช่องว่าง
หากมีผู้ได้รับ
เลือกตั้งเป็น
ผู้ตรวจสอบ
กิจการขาด
คุณสมบัติ

 

 มติท่ีประชุม	 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	 

พ.ศ.	2565	ข้อ	100	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด78

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	101.	ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
และวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ให้คณะกรรมการด�าเนินการ หรือคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง ประกาศรับ
สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�าเสนอ
ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการสรรหา ให้
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย และ
ให้ผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกตั้งที่
มีคะแนนสูงสุดตามล�าดับ จ�านวน 3 คน 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่า
กันให้ผู้สมัครรับการสรรหาและการเลือก
ตั้งที่มีคะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลาก
      วิธีด�าเนินการสรรหาและเลือกตั้งให้
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ข้อ	101.	ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการ หรือคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบ
กิจการ และพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลับ และ
ให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนน
สูงสุดตามล�าดับ จ�านวน 3 คน เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ และให้ผู้ที่ได้
คะแนนลำาดับถัดไปเป็นผู้ตรวจสอบ	
กิจการสำารอง หากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ผู้สมัครรับการเลือกตั้งที่มีคะแนน
เท่ากันใช้วิธีจับสลาก   
       วิธีดำาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามระเบียบ ที่สหกรณ์ก�าหนด โดย 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ

(1)	เป็นสมาชิก	หรือบุคคล
ภายนอก	

(2)	ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ีทำาหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ	 
กิจการ
1. เคยได้รับโทษจำาคุกโดย

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำา
คุก	เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ
ความผิดที่ได้กระทำาโดย
ประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

- เพื่อให้มีผู้ 
ตรวจสอบ 
กิจการไว้ส�ารอง
กรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน

- เพื่อก�าหนด
คุณสมบัติ ของ
ผู้ตรวจสอบ
กิจการให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

2.	เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรือ
ให้ออกจากราชการองค์การ	
หน่วยงานของรัฐ	หรือ
เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.	เคยถูกให้พ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการ	หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการหรือมีคำาวินิจฉัยเป็น
ที่สุดให้พ้นจากตำาแหน่ง
กรรมการ	หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการ	ตามคำาสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ 
ให้ถอดถอนออกจาก
ตำาแหน่งกรรมการ	หรือ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	เพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่

(5)	กรณีเป็นสมาชิกสหกรณ	์
ผิดนัดการชำาระเงินงวด
ชำาระหนี้	ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย	ในระยะเวลาสอง
ปีทางบัญช	ีนับแต่ปีที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้ง	เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำาของตนเอง	กรณี
บุคคล	ภายนอก	ผิดนัดชำาระ
หนี้กับสถาบันการเงินอื่น	ไม่
ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญช	ี
นับแต่ปีที่ผิดนัด	เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระทำาของตนเอง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

(6)	ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใดๆ	ในชั้น
ศาลกับสหกรณ์เกี่ยวกับคด	ี
อาญา	คดีแพ่ง	คดีปกครอง	
หรือคดีอื่นใดตามที่กฎหมาย	
กำาหนด	

(7)	เจ้าหน้าที่ประจำาในสหกรณ์นี้
ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณ์

(3)	มีความซื่อสัตย์	สุจริต
(4)	ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้าม

ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
(5)	ไม่เป็นกรรมการสหกรณ	์และ

มีเวลาในการปฏิบัติงานให้กับ
สหกรณ	์โดยไม่มีผลกระทบ 
ต่องานประจำา

 

	 มติท่ีประชมุ	ทีป่ระชมุพจิารณาแล้ว	มมีตเิหน็ชอบให้มกีารแก้ไขข้อบงัคบั	พ.ศ.	2565	ข้อ	101	

ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ	จำานวน	105	เสียง	ไม่เห็นชอบให้แก้ไข	จำานวน	1	เสียง	งดออกเสียง	11	เสียง	

จากสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	จำานวน	117	คน
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	พ.ศ.
2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	พ.ศ.	

2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	108.	อำานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ	จัดการเลือกตั้ง มีดังนี้

(1) ควบคุมดูแลและด�าเนินการ
จัดการ หรือจัดให้มีการสรรหา
และการเลือกตั้ง ให้เป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(2) ออกประกาศ ข้อก�าหนดทั้งหลาย
อันจ�าเป็นแก่การปฏิบัติงาน  
ในการสรรหาและการเลือกตั้ง

(3) ด�าเนินการสรรหาและการ 
เลือกตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกตั้ง

(4) ประกาศผลการสรรหาและผล
การเลือกตั้งรับรองผลการสรรหา
และผลการเลือกตั้ง และไม่
รับรองผลการสรรหาและผลการ
เลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(5)	ผู้ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ไม่รับรองผลการสรรหาและผล
การเลือกตั้ง ซึ่งได้กระท�าผิด 
ข้อบังคับ ดังนี้

1. จัดท�าให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งสามารถค�านวณเป็น
เงินได้

2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้
เงินไม่ว่าจะโดยตรง หรือทาง
อ้อมแก่ผู้ใด

3. ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัด
มหรสพ และการรื่นเริงต่างๆ

ข้อ	108.	อำานาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง มีดังนี้

(1) ควบคุมดูแลและด�าเนินการ
จัดการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม

(2) ออกประกาศ ข้อก�าหนด 
ทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การ 
ปฏิบัติงาน ในการเลือกตั้ง

(3) ด�าเนินการเลือกตั้ง และจัดให้มี
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(4) ประกาศผลการเลือกตั้ง รับรอง
ผลการเลือกตั้งและไม่รับรองผล
การเลือกตั้ง เสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่

(5) ผู้ที่คณะกรรมการจัดการ 
เลือกตั้ง ไม่รับรองผลการ 
เลือกตั้ง ซึ่งได้กระท�าผิด 
ข้อบังคับ ดังนี้

1. จัดท�าให้ เสนอให้หรือสัญญาว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งสามารถค�านวณ 
เป็นเงินได้

2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้
เงินไม่ว่าจะโดยตรง หรือ 
ทางอ้อมแก่ผู้ใด

3. ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการ
จัดมหรสพ และการรื่นเริงต่างๆ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	พ.ศ.
2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	พ.ศ.	

2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือ
ให้ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ

6. กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันสรรหาและวันเลือกตั้ง ในเขต
ปริมณฑลตามที่คณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้งก�าหนด

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อ
เท็จจริงหรือข้อ โต้แย้งเกี่ยวกับ
การสรรหาและการเลือกตั้ง และ           
สรุปผลการสอบข้อเท็จจริงต่อ
คณะกรรมการด�าเนินการเพื่อ
วินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัยนั้น 
ให้ถือเป็นที่สุด

(7) จัดท�ารายงานผลการสรรหาและ
ผลการเลือกตั้งเสนอต่อคณะ
กรรมการด�าเนินการ เพื่อทราบ

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือ
ให้ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ

6. กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันเลือกตั้ง ในเขตปริมณฑลตาม
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหา
ข้อเท็จจริงหรือข้อ โต้แย้ง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ
สรุปผลการ สอบข้อเท็จจริง
ต่อคณะกรรมการ ด�าเนินการ             
เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัยนั้น
ให้ถือเป็นที่สุด

(7) จัดท�ารายงานผลการเลือกตั้ง
เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 
เพื่อทราบ

 สมาชิกได้มีการอภิปราย	 ข้อ	 108	 (4)	 ประกาศผลการเลือกตั้ง	 รับรองผลการเลือกตั้ง	 และ 

ไม่รับรองผลการเลือกตั้ง	เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

	 นายทวี	 พรมดี	 สมาชิกเลขที่	 12409	 ขอให้ที่ประชุมพิจารณา	 ข้อ	 108	 (4)	 “ประกาศผล 

การเลอืกตัง้ รบัรองผลการเลอืกตัง้และไม่รบัรองผลการเลอืกตัง้ เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่” ส่วนข้อ 70 เขยีน

ไว้ว่า “ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกโดยวิธีลับ” ท�าให้สมาชิกสับสน ไม่เข้าใจกับวิธีการปฏิบัติ  

และเสนอให้เพ่ิมในบทเฉพาะกาล เพิ่มอ�านาจของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งให้สามารถพิจารณา

สอบสวน สืบสวนผู้ท�าผิดระเบียบการเลือกตั้ง 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

	 รศ.ดร.มนตรี	 บุญเสนอ	 ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์	 แจ้งให้ทราบว่า  

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง เมื่อได้ผลคะแนนจากการเลือกตั้งโดยวิธีลับแล้ว  

น�าผลคะแนนมารับรองในที่ประชุมใหญ่

 นายพุฒิพงศ์	พงษ์พันธ์	สมาชิกเลขที่	5360 เสนอที่ประชุม จากข้อความเป็นไปไม่ได้ว่าจะน�า

ผลการเลือกตั้งมารับรองในที่ประชุมใหญ่ได้ทันเวลา เพราะในอดีตที่ผ่านมากว่าจะนับคะแนนเสร็จต้องใช้

เวลามากว่า 5 ชั่วโมง และกรณีหากมีการทุจริตการเลือกตั้ง สหกรณ์จะมีการสอบสวนทันหรือไม่ จึงเสนอ

ให้ใช้ข้อความ “ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองไปพลางก่อน” 

หรือที่ประชุมจะมีข้อความเพิ่มเติมอย่างไรก็ได้

 รศ.ดร.สุทิน	 เวียนวิวัฒน์	 ประธานที่ประชุม	แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การเลือกต้ังในปี 2566  

จะใช้การลงคะแนนด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงสามารถน�าผลการเลือกต้ังมารับรองในท่ีประชุมใหญ ่

ได้ทันเวลา สหกรณ์ได้หารือกับคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นแล้ว

 นายปิยพิกุล	สุดโปร่ง	สมาชิกเลขที่	 3254	 เสนอที่ประชุม ถ้าน�าผลการเลือกตั้งมารับรองในที่

ประชมุใหญ่ในวนันัน้ หากมกีารร้องเรยีนการท�าผดิระเบยีบการเลือกต้ังเกดิข้ึน สหกรณ์จะมแีนวทางปฏบิติั

อย่างไร ขอเสนอให้หลังจากเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ 7 วัน ถึงรับรองผลการเลือกตั้ง หรืออาจประกาศผล

การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในที่ประชุมใหญ่ได้ จึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อความในข้อ 108 (4)  

โดยใช้ข้อความ “ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ”  

	 นายเวฬุวัน	 จันทศิลป์	 ผู ้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	 1	 ตอบข้อหารือสมาชิก ตาม 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ ก�าหนดให้การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ดังนั้น ท่านต้องก�าหนดวิธีการเลือกตั้ง 

โดยวิธีลับให้ชัดเจนไว้ในระเบียบเพื่อให้คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมี

ประสิทธิภาพ ส่วนปัญหาที่จะเกิดข้ึนในการเลือกตั้งในแต่ละครั้งนั้น ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของสมาชิก 

จะให้ความร่วมมือในการจัดการเลือกตั้งด�าเนินการไปด้วยดีได้อย่างไร สุดท้ายเมื่อคณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้งได้ผลการเลือกแล้วจะต้องน�าผลการเลือกต้ังเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อให้สมาชิกได้รับรองหรือ 

เห็นชอบ

	 ผศ.ดร.ชูศักดิ์	 พูนสวัสดิ์	 รองประธานกรรมการ	 1 เสนอที่ประชุม ความว่า อ�านาจของ 

คณะกรรมการ จัดการเลอืกตัง้ประกาศผลการเลอืกตัง้ รบัรองผลการเลอืกตัง้และไม่รบัรองผลการเลอืกตัง้ 

เสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ ไม่รบัรองกรณตีามข้อ 108 (5)  ซึง่ข้อบังคบัก�าหนดให้คณะกรรมการจดัการเลอืกตัง้

จะต้องท�าการให้เสร็จภายในวันประชุมใหญ่ ดังนั้น คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งได้ผลการเลือกตั้ง 

มารับรอง หากสืบพบว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง เมื่อรับรองไปแล้วการจะถอดถอนกรรมการจะต้องเป็น

อ�านาจของที่ประชุมใหญ่ จึงเสนอให้เพิ่มข้อความต่อข้อ 108 (4)  

 มติท่ีประชมุ		หลงัจากได้มกีารอภปิรายแล้ว	ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์ให้มกีารแก้ไขข้อความ

ในข้อบังคับ	 ข้อ	 108	 (4)	 เป็นดังนี้	 “ประกาศผลการเลือกต้ัง	 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่หากไม่มีการ 

ร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ถือว่าเป็น 
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ผูไ้ด้รบัเลือกต้ังเป็นกรรมการ	แต่หากมกีารร้องเรยีนและพบว่าเป็นผูก้ระทำาผดิจริงตามระเบยีบว่าด้วย

การเลือกต้ัง	 ให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ไม่รับรองการเป็นกรรมการ	 และให้พ้นจากการเป็นกรรมการ 

โดยทันที”	

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	102	-117 ข้อ	102	–	117	เหมือนเดิม

บทเฉพาะกาล
ข้อ	118	–	120		

บทเฉพาะกาล
ข้อ	118	–	119	เหมือนเดิม

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	

2565	ข้อ	102	–	117	และ	บทเฉพาะกาล	ข้อ	118	-	120	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	120.	การประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	ให้เป็นไปตามพระ

ราชกำาหนด	พ.ศ.2563	และระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ	์และระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	จำากัด	ว่าด้วย	การประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- เพื่อให้เข้ากับ
สถานการณ์  
ในปัจจุบัน

- เพื่อให้เป็นไป
ตาม  
พระราช
ก�าหนด  
พ.ศ. 2563 
และระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ว่า
ด้วยการ
ประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2564
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ข้อบังคับฉบับถือใช้ในปัจจุบัน	 
พ.ศ.	2562

แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	2	พ.ศ.	2563
แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2564

(ร่าง)	ข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	 

พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผล
ที่แก้ไข

ข้อ	120	การออกระเบียบ	ประกาศ	 
คำาสั่ง	และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตามข้อ
บังคับนี้ ต้องด�าเนินให้เสร็จภายในสองปี

นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

    ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ 
ประกาศ และค�าสั่ง หรือก�าหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้น�า
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ�ากัด พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
ใช้อยู่ในวันก่อนที่ข้อบังคับฉบับนี้ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ข้อบังคับฉบับนี้

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 
2562  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนใช้
ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิม ซึ่ง
เป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว

ข้อ	121	การออกระเบียบ	ประกาศ	 
คำาสั่ง	และวิธีการเพื่อปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี้ ต้องด�าเนินให้เสร็จภายใน 
2 ปีนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ

  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ 
ประกาศ และค�าสั่ง หรือก�าหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้น�า
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้อยู่ในวันก่อนที่ 
ข้อบังคับฉบับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับนี้

ทั้งน้ี	ให้กรรมการดำาเนินการชุด
ปัจจุบันยังคงเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
จนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการ 
ชุดใหม่ในปี	2566

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่  
1/2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด เมื่อวันที่ 
23 กรกกฎาคม 2565 ได้มีมติ ............
ให้เปลี่ยนใช้ข้อบังคับข้างต้นนี้แทน 
ข้อบังคับเดิม ซึ่งเป็นอันยกเลิกทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนสหกรณ์ 
ได้รับจดทะเบียนแล้ว

 

- เพื่อบังคับใช้
ในการเลือกตั้ง
เฉพาะปี 2566 
เท่านั้น

 มติที่ประชุม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับ	พ.ศ.	2565	

ข้อที	่120	–	121	ตาม	(ร่าง)	ที่นำาเสนอ			



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด86

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

 3.2	(ร่าง)	แก้ไขระเบียบ	ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	

                และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	

              รศ.ดร.สทุนิ	เวยีนววิฒัน์	ประธานทีป่ระชมุ มอบให้ รศ.ดร.มนตร ีบญุเสนอ ประธานกรรมการ

การศึกษาและประชาสมัพนัธ์ ท�าหน้าทีน่�าเสนอ (ร่าง) แก้ไขระเบยีบ ว่าด้วยการเลอืกตัง้ประธานกรรมการ 

กรรมการด�าเนินการ และผูต้รวจสอบกจิการ พ.ศ. 2565 โดยเป็นการแก้ไขระเบยีบทัง้ฉบบั เพือ่ให้สอดคล้อง

กับข้อบังคับที่สหกรณ์ได้มีการแก้ไขในวันนี้ 

ดังนี้

เปรียบเทียบการแก้ไขระเบียบ

การสรรหาประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

เพื่อให้การสรรหาและเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ด�าเนินไป
ด้วยความ เรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ
สหกรณ์

เพื่อให้การเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ด�าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ
สหกรณ์

         ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 
77 (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จึงก�าหนดระเบียบ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ�ากัด ว่าด้วย การสรรหาประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2564”

        ฉะนั้น อาศัยอ�านาจตามความใน
ข้อ 77 (9) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 
2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 
และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่เสาร์
ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงก�าหนด
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ากัด ว่าด้วย	การเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565”



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 87

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

ข้อ		2 ข้อ	2	เหมือนเดิม

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด 
ว่าด้วย การสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 
2562 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค�าสั่ง 
มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด 
ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจ
สอบกิจการ	พ.ศ.	2564	ลงวันที่	25	
กุมภาพันธ์	2564 และบรรดาระเบียบ 
ประกาศ ค�าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่น
ใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน

ข้อ  4.  ในระเบียบนี้
         “สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
         “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ�ากัด พ.ศ. 2562 และข้อบังคับแก้ไข เพิ่ม
เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563  และข้อบคับ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564
       “คณะกรรมการด�าเนินการ”  
หมายถึง คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                                  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
       “คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง” 
หมายถึง คณะบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด�าเนิน
การให้ท�าหน้าที่ในการสรรหาและเลือก
ตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนิน
การผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จ�ากัด

         ข้อ  4.  ในระเบียบนี้
         “สหกรณ์ หมายถึง สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
         “ข้อบังคับ” หมายถึง ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์หาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ�ากัด พ.ศ. 2565
   “คณะกรรมการด�าเนิน
การ” หมายถึง คณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์                                      
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
     “คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง”  
หมายถึง คณะบุคคลที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ 
ด�าเนินการให้ท�าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ  กรรมการด�าเนินการ 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

“ประธานกรรมการ” หมายถึง  
ประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จ�ากัด

“กรรมการด�าเนินการ”หมายถึง 
กรรมการด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง   
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งท�าหน้าที่
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออม                         
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายถึง สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ�ากัด

“การเลือกตั้ง” หมายถึง การน�า
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นประธาน
กรรมการกรรมการด�าเนินการ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาเลือกตั้งตามวิธีที่ก�าหนดไว้
ในหมวดที่  8 ตามระเบียบนี้

“การสรรหา” หมายถึง การได้มา
ซึ่งรายชื่อผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้สมาชิก
หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับ 

การสรรหาเพื่อน�ารายชื่อเสนอสมาชิก 

เลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

     “ประธานกรรมการ” หมายถึง   
ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จ�ากัด

“กรรมการด�าเนินการ”หมายถึง 
กรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ากัด

“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมาย
ถึง สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ซึ่งท�า
หน้าที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออม                         
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

“สมาชิก” หมายถึง  สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จ�ากัด

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายถึง 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จ�ากัด

“การเลือกตั้ง”	หมายถึง	การนำา
รายชื่อผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ
กิจการ	เสนอให้สมาชิกเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ตามวิธีที่กำาหนดไว ้
ในหมวดที่	8	ตามระเบียบนี้
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

“ผู้สมัคร”หมายถึง สมาชิกที่ลง
สมัครรับการสรรหาและเลือกตั้งเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ                            
และผู้ตรวจสอบกิจการ และมีคุณสมบัติ 
ที่ก�าหนดไว้ใน ข้อ 11 ตามระเบียบนี้

“ค่าตอบแทน” หมายถึง ค่า
ตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกผู้ซึ่งมา 
ลงคะแนน ในวันสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ

	“ผู้สมัคร”	หมายถึง	สมาชิกที่
ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ	และมีคุณสมบัติที่
กำาหนดไว้ใน	ข้อ	11	ตามระเบียบนี้

ข้อ		5	-	7 ข้อ	5	-	7			เหมือนเดิม

ข้อ	8.	อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้ง	มีดังนี้
8.1 หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง ในการด�าเนินการสรรหา
และเลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง มีหน้าท่ีสรรหาเพ่ือให้ได้มา
ซ่ึงรายช่ือผู้ท่ีจะได้รับการเลือกต้ังเป็น
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนิน
การ และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยให้
สมาชิกหย่อนบัตรลงคะแนนเลือก
ผู้สมัครรับการสรรหาเพ่ือน�ารายช่ือ
เสนอสมาชิกเลือกต้ังในท่ีประชุมใหญ่ 
โดยด�าเนินการ ดังน้ี

(1) ประกาศรับสมัครและข้อก�าหนด
ทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การ 
ปฏิบัติงานในการสรรหา

(2) ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อรับการ
สรรหา ให้สมาชิกได้รับทราบล่วง
หน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการ
สรรหา

ข้อ	8.	อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้ง	มีดังนี้
8.1	หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ

เลือกตั้ง ในการด�าเนินการ 
เลือกตั้งคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง	มีหน้าที่ดำาเนินการ
ให้ได้มาซึ่งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	โดยให้
สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้ง 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งในที่ประชุม
ใหญ่	โดยดำาเนินการ	ดังนี้

(1) ประกาศรับสมัครและข้อก�าหนด
ทั้งหลายอันจ�าเป็นแก่การ 
ปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง

(2) ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือก
ตั้ง ให้สมาชิกได้รับทราบล่วงหน้า
ไม่น้อย กว่า 15 วันก่อนวันประชุม
ใหญ่

- เพื่อเป็นการ
ประหยัด 
และรวดเร็ว
ในการ 
เลือกตั้ง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(3) จัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธสิรรหา 
และด�าเนินการสรรหา 

(4) ควบคุม ดูแล และด�าเนินการสรรหา
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา 
และรายชื่อผู้ที่ไม่รับรองผลการ
สรรหา 

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จ
จริงหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกตั้ง และสรุป
ผลการสอบข้อเท็จจริงต่อคณะ
กรรมการ ด�าเนินการเพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด ค�าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

(7) น�าเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเสนอสมาชิกเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ 

 8.2 หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง ในการด�าเนินการเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ ดังนี้

(1) ควบคุมดูแลและด�าเนินการจัดการ 
หรือจัดให้มีการสรรหาและการเลือก
ตั้ง ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม

(2) ออกประกาศ ข้อก�าหนดทั้งหลาย
อันจ�าเป็นแก่การปฏิบัติงาน ในการ
สรรหาและการเลือกตั้ง

(3) จัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือก
ตั้งและดำาเนินการเลือกตั้ง	

(4) ควบคุม ดูแล และด�าเนินการเลือก
ตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและ 
เที่ยงธรรม

(5) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง	
และรายชื่อผู้ที่ไม่รับรองผล 
การเลือกตั้ง 

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จ
จริงหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และสรุปผลการสอบข้อ
เท็จจริงต่อคณะกรรมการ ด�าเนิน
การเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัย
นั้นให้ถือเป็นที่สุด

(7) นำาผลคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือก
ตั้งมารับรองในที่ประชุมใหญ	่
เสมือนเป็นการเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่

8.2	หน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง	ในการดำาเนินการเลือก
ตั้งในที่ประชุมใหญ	่ดังนี้

(1) ควบคุมดูแลและด�าเนินการ
จัดการ หรือจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

(2) ออกประกาศ ข้อก�าหนดทั้งหลาย
อันจ�าเป็นแก่การปฏิบัติงานใน
การเลือกตั้ง

- เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ 
พ.ศ. 2565
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(3) ด�าเนินการสรรหาและการเลือก
ตั้ง และจัดให้มีบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
สรรหาและเลือกตั้ง

(4) ประกาศผลการสรรหาและผลการ
เลือกตั้ง รับรองผลการสรรหาและ
ผลการเลือกตั้ง และไม่รับรองผล
การสรรหาและผลการเลือกตั้ง 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(5) ผู้ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ไม่รับรองผลการสรรหาและผลการ
เลือกตั้ง ซึ่งได้กระท�าผิดข้อบังคับ 
ดังนี้

1. จัดท�าให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่า
จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งสามารถค�านวณเป็น
เงินได้

2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้
เงิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อม
แก่ผู้ใด

3. ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัด
มหรสพ และการรื่นเริงต่าง ๆ

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือให้
ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วยประ
การใดๆ

6. กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันสรรหาและวันเลือกตั้ง ในเขต
ปริมณฑลตามที่คณะกรรมการ
จัดการเลือกตั้งก�าหนด

(3) ดำาเนินการเลือกตั้ง และจัดให้มี
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

(4) ประกาศผลการเลือกตั้ง รับรองผล
การเลือกตั้ง และไม่รับรองผลการ
เลือกตั้ง เสนอต่อที่ประชุมใหญ่

(5) ผู้ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ไม่รับรองผลการเลือกตั้ง ซึ่งได้
กระท�าผิดข้อบังคับ ดังนี้
1. จัดท�าให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่า

จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์
อื่นใดซึ่งสามารถค�านวณเป็น
เงินได้

2. ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้
เงิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ 
ทางอ้อมแก่ผู้ใด

3. ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการ
จัดมหรสพและการรื่นเริงต่าง ๆ

4. เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือ
ให้ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วย
ประการใดๆ

6. กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันลือกตั้ง ในเขตปริมณฑลตาม
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จ
จริงหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
สรรหาและการเลือกตั้ง และสรุป
ผลการสอบข้อเท็จจริงต่อคณะ
กรรมการ ด�าเนินการเพื่อวินิจฉัย
ชี้ขาด ค�าวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

(7) จัดท�ารายงานผลการสรรหาและ
ผลการ เลือกตั้ง เสนอต่อคณะ
กรรมการด�าเนินการ เพื่อทราบ

(6) สืบสวนหรือไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จ
จริงหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง และสรุปผลการสอบข้อ
เท็จจริงต่อคณะกรรมการ ด�าเนิน
การเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด ค�าวินิจฉัย
นั้นให้ถือเป็นที่สุด

(7) จัดท�ารายงานผลการเลือกตั้ง 
เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 
เพื่อทราบ

ข้อ	9 ข้อ	9	เหมือนเดิม

ข้อ	10. องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	
ประกอบด้วย	

10.1 ประธานกรรมการ จ�านวน 1 คน 
มาจากสมาชิก ผู้ประสงค์สมัคร
รับเลือกตั้ง หรือ สมาชิกผู้ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ส่งสมัครรับเลือก
ตั้ง โดยให้เลือกตั้งจากสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.1 ตาม
ระเบียบนี้

10.2 กรรมการด�าเนินการ จ�านวน 
14 คน มาจากสมาชิก ประกอบ
ด้วย สายวิชาการ จ�านวน 4 
คน สายสนับสนุน จ�านวน 10 
คน โดยให้เลือกตั้งจากสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.2 ตาม
ระเบียบนี้

ข้อ	10. องค์ประกอบของคณะ
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ
กิจการ	ประกอบด้วย	

10.1 ประธานกรรมการ จ�านวน 1 
คน มาจากสมาชิก ผู้ประสงค์
สมัครรับเลือกตั้ง หรือสมาชิก
ผู้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งสมัคร
รับเลือกตั้ง โดยให้เลือกตั้งจาก
สมาชิกที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.1 
ตามระเบียบนี้

10.2 กรรมการดำาเนินการ	จำานวน	

12	คน	มาจากสมาชิกประกอบ

ด้วย	สายวิชาการจำานวน	2	คน	

สายสนับสนุน	จำานวน	10	คน	

โดยให้เลือกตั้งจากสมาชิกที่มี

คุณสมบัติในข้อ	11.1	 

ตามระเบียบนี้

- เพื่อให้เป็น 

ไปตามข้อ 

บังคับ ฉบับ 

พ.ศ.2565

- เพื่อเป็นการ

แก้ไขวาระ

การ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

10.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 3 คน 

โดยให้เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติใน

ข้อ 11.3 ตามระเบียบนี้

10.3 ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 3 คน 

โดยให้เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติ 

ในข้อ 11.2 ตามระเบียบนี้

ด�ารงต�าแหน่ง 

ของกรรมการ

ในปี 2566

ข้อ	11.	คุณสมบัติของประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ
กิจการ

 11.1 ประธานกรรมการ มีคุณสมบัติ 
ดังนี้

(1) เป็นสมาชิก

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้น
แต่เป็นโทษส�าหรับความผิด
ที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3. เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการตามค�าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์

ข้อ	11.	คุณสมบัติของประธาน

กรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

11.1 ประธานกรรมการ กรรมการ

ด�าเนินการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นสมาชิก

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อ

ไปนี้

1. เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก  

เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับ 

ความผิดที่ได้กระท�าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ

ให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3. เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการตามค�าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต 
ต่อหน้าที่

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน
งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปี ที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการกระท�าของตนเอง

6. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใด ๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดีอื่น
ใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

7.  เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์
นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของ
สหกรณ์

8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการ ตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง ตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริต 
ต่อหน้าที่

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน
งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะ เวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปี ที่ผิดนัดถึง
ปีที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนิน
การ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้
เกิดขึ้นจากการกระท�าของ
ตนเอง

6.  ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใดๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดี
อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

7. เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์
นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของ
สหกรณ์

8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้จัดการ  
ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 
ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
มาตรา 52
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

9. เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2562 มาตรา 52

10. เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก�าหนด ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2562 มาตรา 52

11.2	กรรมการดำาเนินการ	มีคุณสมบัติ
ดังนี	้

(1) เป็นสมาชิก
(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้น
แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่
ได้กระท�า โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

2. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่

3. เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือมีค�าวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการตามค�าสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์

9. เป็นกรรมการหรือผู้
จัดการในสหกรณ์ที่ถูก
สั่งเลิกตามมาตรา 89/3 
วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
มาตรา 52

10. เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 
มาตรา 52
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

4. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่

5. สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงิน
งวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปี
ที่เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ  
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิด
ขึ้นจากการ กระท�าของตนเอง

6. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความใด ๆ ในชั้นศาล
กับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา 
คดีแพ่ง คดีปกครอง หรือคดี
อื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด 

7. เจ้าหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์
นี้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�าเนินการของ
สหกรณ์

8. เคยถูกสั่งให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการ หรือผู้จัดการ ตาม
มาตรา 89/3 วรรคสอง ตาม 
พ.ร.บ. สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52

9. เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา 
89/3 วรรคสอง ตาม พ.ร.บ. 
สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2562 มาตรา 52
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

10. เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้อง
ห้ามตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด ตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติม   

     ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 มาตรา 52
วิธีด�าเนินการสรรหาประธาน

กรรมการ กรรมการด�าเนินการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการด�าเนินการมีวาระ
อยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�้าอีกได้  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

11.3	ผู้ตรวจสอบกิจการ	มีคุณสมบัต ิ
ดังนี้

(1) เป็นสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ
ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจ
สอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้
รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์จ�านวน 3 คน 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
ของสหกรณ์

วิธีดำาเนินการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยได้
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

คณะกรรมการด�าเนินการมีวาระ
อยู่ในต�าแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง

กรรมการด�าเนินการซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ�า้อีกได้  
แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

11.2	ผู้ตรวจสอบกิจการมี
คุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นสมาชิก หรือบุคคล
ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การ
เงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ 
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ 
และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จ�านวน 3 คน เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของ
สหกรณ์ในปีบัญชีนั้น

2. เป็นกรรมการของสหกรณ์
นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีบัญชีของสหกรณ์

3. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดาของ

กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือ 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือ

เคยถูกให้ออกจากต�าแหน่งผู้

จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริต 

ต่อหน้าที่

5. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น

บุคคลล้มละลายทุจริต

6. เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้น

แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้

กระท�าโดยประมาทหรือความผิด

ลหุโทษ

7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน  

ฐานทุจริตต่อหน้าที่

     (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยผู้

สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ใน
สังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น

2. เป็นกรรมการของสหกรณ์
นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีบัญชีของสหกรณ์

3. เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา

ของกรรมการ หรือผู้จัดการ 

หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น

4. เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

หรือเคยถูกให้ออกจากต�าแหน่ง

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5. เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคย

เป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

6. เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้น

แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้

กระท�าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ

7. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้

ออกจากราชการ องค์การ หรือ

หน่วยงาน ของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

8. เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต�าแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อื่น

  9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ
ให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น

10. เคยถูกให้ออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์
อื่น

11. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

12. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่ง
พัก หรือเพิกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

8. เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากต�าแหน่งกรรมการ หรือผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อื่น

  9. เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่ง
กรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือ
สหกรณ์อื่น

10.	ผิดนัดการชำาระเงินงวดชำาระ
หนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญช	ีนับ
แต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้ง	 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้น
จากการประทำาของตนเอง

11.	ไม่อยู่ในระหว่างเป็นคู่กรณี
พิพาทคดีความ	ใดๆ	ในชั้นศาล
กับสหกรณ์เกี่ยวกับคดีอาญา	
คดีแพ่ง	คดีปกครอง	หรือคดีอื่น
ใดตามที่กฎหมายกำาหนด	

12. เคยถูกให้ออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์
อื่น

- เพื่อก�าหนด
คณุสมบตัขิอง
ผู้ตรวจสอบ
ให้ชัดเจน 
ยิ่งขึ้น
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

13. เป็นคนไร้ความสามารถ คน
เสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สม
ประกอบ

		ข้อ	12.	การดำารงตำาแหน่งของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มี
ก�าหนดเวลา 2 ปีทางบัญชีสหกรณ์ แต่ไม่
เกิน 4 ปี ติดต่อกัน ถ้าเมื่อครบก�าหนด
เวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ   คนใหม่ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคน
เดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

13. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

14. เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่ง
พัก หรือเพิกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์

15. เป็นคนไร้ความสามารถ  
คนเสมือนไร้ความสามารถ  
คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่ 
สมประกอบ

ข้อ	12.	การดำารงตำาแหน่งของผู ้
ตรวจสอบกิจการ	

ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่ง 
ได้มีก�าหนดเวลา 2 ปีทางบัญชีสหกรณ์ 
แต่ไม่เกิน 4 ปีติดต่อกัน ถ้าเมื่อครบ
ก�าหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลาง
ก่อน
							กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจาก
การเป็นผู้ตรวจสอบ	กิจการก่อนครบ
วาระ	ให้กำาหนดระเบียบวาระการ
ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่	ในคราวประชุมใหญ่
ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคน
นั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ	
และนับวาระการดำารงตำาแหน่งของผู้
แทนต่อเนื่องจากที่ตนมาดำารงตำาแหน่ง

- เพื่อเป็นการ
ก�าหนดวาระ
การด�ารง
ต�าแหน่งของ
ผู้ตรวจสอบ
กิจการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียน
สหกรณ์
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

หมวดที่		4
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธาน

กรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ

กิจการ
ข้อ	13. วิธีการได้มาซึ่งประธาน
กรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และผู้
ตรวจสอบกิจการ	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ ในข้อ  10.1 
และกรรมการด�าเนินการ ในข้อ 
10.2 ตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี  
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.1 และ ข้อ 
11.2 ตามระเบียบนี้ และผ่านการ
สรรหาด้วยวิธีการหย่อนบัตรลง
คะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอน
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด

(2) ผู้ตรวจสอบกิจการในข้อ 10.3 ตาม
ระเบียบนี้ให้ใช้วิธีการเลือกตั้งจาก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.3 
ตามระเบียบนี้ โดยการหย่อนบัตร
ลงคะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอน
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการสรรหาประธาน

กรรมการ กรรมการด�าเนินการ ให้คณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร
สมาชิกผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนี้  
โดยให้สมาชิกผู้มีสิทธสิรรหาท�าการหย่อน
บัตรลงคะแนนไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวัน
ประชุมใหญ ่เพื่อน�าเสนอรายชื่อผู้ผ่าน 
การสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณา

หมวดที่		4
หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งประธาน

กรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ

กิจการ
ข้อ	13. วิธีการได้มาซึ่งประธาน
กรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และผู้
ตรวจสอบกิจการ	ให้ดำาเนินการ	ดังนี้

(1) ประธานกรรมการ ในข้อ 10.1 
และกรรมการด�าเนินการ ในข้อ 
10.2 ตามระเบียบนี้แล้วแต่กรณี 
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกที่มีคุณสมบัติในข้อ 11.1 
ตามระเบียบนี้ ด้วยวิธีการลง
คะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอน
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
กำาหนด

(2) ผู้ตรวจสอบกิจการในข้อ 10.3 
ตามระเบียบนี้ให้ใช้วิธีการเลือก
ตั้งจากผู้สมัครที่มีคุณสมบัติในข้อ 
11.2 ตามระเบียบนี้ โดยการลง
คะแนนจากสมาชิกตามขั้นตอน
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด

        ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนิน
การ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ประกาศรับสมัครสมาชิกผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตามระเบียบนี้ โดยให้สมาชิกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งลงคะแนน		แล้วนำาเสนอราย
ชื่อผู้ผ่านการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่

- เพื ่อ
เป็นการ
ก�าหนด
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 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
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6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
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10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
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ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
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ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
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และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

     ขั้นตอนและวิธีการสรรหาและวิธีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ 
คณะกรรมการด�าเนินการ หรือ

      ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ 
ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการ หรือคณะกรรมการจัดการ
เลือกตั้ง ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบ
กิจการ

คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�าเสนอช่ือ    
ผู้ตรวจสอบกิจการท่ีผ่านการสรรหา ให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกต้ังโดยวิธีเปิดเผย และให้ 
ผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกต้ังท่ีมี
คะแนนสูงสุดตามล�าดับ จ�านวน 3 คน เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากัน 
ให้ผู้สมัครรับการสรรหาและการเลือกต้ังท่ีมี
คะแนนเท่ากันใช้วิธีจับสลาก

วิธีด�าเนินการสรรหาและเลือกตั้งให้
เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดย
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ท่ีมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้อง
ห้าม ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�าหนด แล้วนำาชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลับ	
และให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนน
สูงสุดตามลำาดับ	จำานวน	3	คน	เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	และให้ผู้ที่ได้
คะแนนลำาดับถัดไปเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสำารอง	หากมีคะแนนเท่ากันให้ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนเท่ากัน 
ใช้วิธีจับสลาก

ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการเลือก
ผู้ตรวจสอบกิจการ	คนหนึ่งคนใดทำา
หน้าที่ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
        วิธีด�าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไป
ตามระเบียบที่สหกรณ์ก�าหนด โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ต�าแหน่งของ
ผู ้ตรวจสอบ
กิจการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบนาย
ทะเบียน
สหกรณ์

หมวดที่		5
การรับสมัคร	การสรรหาและการเลือกตั้ง
ข้อ	14. วิธีการรับสมัคร การสรรหาและ
การเลือกตั้ง	ประธานกรรมการ กรรมการ
ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ต้อง
มีการสรรหาและการเลือกตั้ง ตลอดจน
ก�าหนดวันเวลาในการยื่นใบสมัคร  
วันเวลาและสถานที่เลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง

	หมวดที่		5
การรับสมัคร	และการเลือกตั้ง

ข้อ	14. วิธีการรับสมัคร และการเลือก
ตั้ง	ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนิน
การ และผู้ตรวจสอบกิจการที่ต้องมีการ
เลือกตั้ง	ตลอดจนก�าหนดวันเวลาในการ
ยื่นใบสมัคร วันเวลาและสถานที่เลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามประกาศของ 
คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

ข้อ	15. ให้คณะกรรมการจัดการเลือก
ตั้งเป็นผู้รับสมัคร และประกาศราย
ชื่อผู้สมัครรับการสรรหา เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้
ตรวจสอบกิจการ โดยติดประกาศไว้ที่
ส�านักงานของสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนการหย่อนบัตรสรรหา และประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมใหญ่

หมวดที่		6
สิทธิและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ	16. ให้สหกรณ์จัดทำารายชื่อสมาชิก
ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้ง 
โดยประกาศให้สมาชิกได้ทราบ และติด
ประกาศไว้ที่ส�านักงานของสหกรณ์ หาก
สมาชิกรายใดพบว่าตนไม่ปรากฏรายชื่อ
ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
สรรหาและเลือกตั้ง ให้สหกรณ์ด�าเนินการ
ตรวจสอบและประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มี
สิทธิลงคะแนนสรรหาและเลือกตั้งให้ถูก
ต้อง ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการหย่อน
บัตรสรรหา

ข้อ	17.	การออกเสียงลงคะแนนสรรหา

และเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการ

ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
(1)  การออกเสียงลงคะแนนสรรหา

เป็นสิทธิของสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

    ขอนแก่น จ�ากัด

ข้อ	15.	ให้คณะกรรมการจัดการเลือก
ตั้งเป็นผู้รับสมัคร	และประกาศรายชื่อ
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ	กรรมการดำาเนินการ	และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	โดยติดประกาศไว้ที่
สำานักงานของสหกรณ	์ไม่น้อยกว่า	 
15	วันก่อนวันประชุมใหญ	่

หมวดที่		6
สิทธิและการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ	16. ให้สหกรณ์จัดทำารายชื่อสมาชิก
ผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง โดยประกาศ
ให้สมาชิกได้ทราบ และติดประกาศไว้ที่
ส�านักงานของสหกรณ์ หากสมาชิกราย
ใดพบว่าตนไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือก
ตั้ง ให้สหกรณ์ด�าเนินการตรวจสอบ
และประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิลง
คะแนนเลือกตั้งให้ถูกต้อง ไม่น้อยกว่า 
15 วัน ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้ง

ข้อ	17.	การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง	 
ประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนิน
การ	และผู้ตรวจสอบกิจการเป็นสิทธิ
ของสมาชิกและให้ถือว่าสมาชิกที่มาลง
คะแนนเป็นผู้ที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่		

- เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ 
พ.ศ. 2565
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(2) การออกเสียงลงคะแนนเลือก
ตั้ง เป็นสิทธิของสมาชิกที่อยู่ในที่
ประชุมใหญ่เท่านั้น

ข้อ 18. ให้สหกรณ์จัดสรรหรือเสนองบ
ประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุมใหญ่ เป็น 
ค่าตอบแทนเพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกผู้มา 
ลงคะแนนในวันสรรหาประธานกรรมการ 
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ

หมวดที่		7

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการสรรหาและ

เลือกตั้งประธานกรรมการ	

กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ
กิจการ

ข้อ 19. ตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการรับ
สมัคร
การสรรหาและการเลือกตั้ง ประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้
ตรวจสอบกิจการ จนสิ้นสุดการสรรหา
และการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ ห้ามมิให้ผู้สมัคร หรือผู้ใดกระท�า
การอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้สมาชิก
ลงคะแนนให้แก่ตน หรือผู้สมัครคนอื่น 
หรือให้ งดเว้นมิให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
คนอื่นด้วยวิธีใด ๆ ดังนี้

(1) จัดท�าให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะ
ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
ซึ่งสามารถค�านวณเป็นเงินได้

(2)  ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะ 
ให้เงิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ 
ทางอ้อมแก่ผู้ใด

หมวดที	่	7

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ	

กรรมการดำาเนินการ	และผู้ตรวจสอบ
กิจการ

ข้อ 18. ตั้งแต่วันที่มีประกาศให้มีการ
รับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ 
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ จนสิ้นสุดการเลือกตั้งในที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ห้ามมิให้ผู้
สมัคร หรือผู้ใดกระท�าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดเพื่อจูงใจให้สมาชิกลงคะแนนให้
แก่ตน หรือผู้สมัครคนอื่น หรือให้ งดเว้น
มิให้ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครคนอื่นด้วย
วิธีใดๆ ดังนี้

(1) จัดท�าให้ เสนอให้หรือสัญญาว่าจะ
ให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น
ใดซึ่งสามารถค�านวณเป็นเงินได้

(2) ให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะ 
ให้เงิน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือ 
ทางอ้อมแก่ผู้ใด
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

(3) ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัด
มหรสพและการรื่นเริงต่าง ๆ

(4) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือให้
ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น

(5) ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ

(6) กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันเลือกตั้งในเขตปริมณฑลตาม
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด

  การกระท�าในข้อ 19(1)–(5) ให้
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้
สมัครรับการสรรหาจนถึงวันประชุมใหญ่
       การกระท�าในข้อ 19 (6) ให้
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่มีการสรรหาจนถึงวัน
ประชุมใหญ่

ข้อ 20  การสิ้นสุดอ�านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้ง เมื่อได้ด�าเนิน
การตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 108 และ
ข้อ 109 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
และข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.
2563 เรียบร้อยแล้ว

(3)  ท�าการโฆษณาหาเสียงด้วยการ
จัดมหรสพและการรื่นเริงต่าง ๆ

(4)  เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใดหรือ
ให้ผู้ใดเลี้ยงไม่ว่าภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(5)  ข่มขู่หรือคุกคามผู้ใดไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ

(6)  กระท�าการหาเสียง หรือจูงใจใน
วันเลือกตั้งในเขตปริมณฑลตาม
ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ก�าหนด

  การกระท�าในข้อ 18(1)–(5) ให้
ครอบคลุมตั้งแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้
สมัครรับเลือกตั้งจนถึงวันประชุมใหญ่

ข้อ 19  การสิ้นสุดอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการจัดการเลือกตั้ง เมื่อได้ดำาเนิน

การตามข้อบังคับสหกรณ์	พ.ศ.	2565	

ข้อ	108	และข้อ	109	เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 21 ผู้ที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง
ไม่รับรองผลการเลือกตั้งตามข้อ 19 ใน
ระเบียบนี้ ต้องได้รับโทษถูกตัดสิทธิการ
สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบก
จการเป็นเวลา 3 ปี นับจากวันที่ประกาศ
ไม่รับรองผลการเลือกตั้งเป็นต้นไป

ข้อ 20  ผู้ที่คณะกรรมการจัดการเลือก
ตั้งไม่รับรองผลการเลือกตั้งตามข้อ	
18 ในระเบียบนี้  ต้องได้รับโทษถูกตัด
สิทธิการสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการ กรรมการด�าเนินการ และ 
ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นเวลา 3 ปี นับจาก
วันที่ประกาศไม่รับรองผลการเลือกตั้ง
เป็นต้นไป  
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

หมวดที่	8
วิธีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
การเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ให้

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งเป็นผู้
ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จในที่
ประชุมใหญ่ โดยมีวิธีการ ดังนี้

หมวดที่	8
วิธีการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

      ข้อ 21. การเลือกตั้งในที่ประชุม
ใหญ่ ให้คณะ กรรมการจัดการเลือกตั้ง
เป็นผู้ด�าเนินการจัดการเลือกตั้งให้แล้ว
เสร็จในที่ประชุมใหญ่ โดยมีวิธีการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งน�า
เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านกระบวนการ
สรรหาเสนอที่ประชุมใหญ่ 

(2) การลงคะแนน ให้ลงคะแนนเป็น
รายบุคคล โดยวิธีเปิดเผย ผู้ที่ได้รับ
การเลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงข้าง
มากจากสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใน
กรณีที่คะแนนเท่ากันให้สมาชิกผู้มี
สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนโดยวิธีเปิด
เผยใหม่ จนกว่าจะทราบผล

(3) กรณีที่สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ไม่เลือกตั้งผู้ได้รับการสรรหาคนใด 
จะถือว่าต�าแหน่งกรรมการต�าแหน่ง
นั้นว่างลง

(1)	คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังเป็น 
ผู้ด�าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์แล้ว

นำาผลคะแนนผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมา
รับรองในที่ประชุมใหญ่	เสมือน
เป็นการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่

(2)	กรณีที่คะแนนเท่ากัน	คณะ
กรรมการจัดการเลือกตั้งต้อง
ดำาเนินการจับฉลากเรียงลำาดับ
จนได้กรรมการครบตำาแหน่งที่พึง
มีในปีนั้นๆ	ก่อนนำามาเสนอ 
ที่ประชุมใหญ่

ข้อ	22.	สหกรณ์อาจนำาเครื่องมือ
ลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ	กรรมการดำาเนิน
การ	และผู้ตรวจสอบกิจการได	้โดยให้
เป็นไปตามวิธีการใช้เครื่องลงคะแนน
อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์
ตามทีค่ณะกรรมการดำาเนินการกำาหนด

- เพื่อให้

เป็นไปตามข้อ

บังคับ 

พ.ศ.2565

- เพื่อให้ทันกับ

สถานการณ์

ในปัจจุบัน
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

ว่าด้วย	การสรรหาประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2564		
(เดิม)

ว่าด้วย	การเลือกตั้งประธานกรรมการ	
กรรมการดำาเนินการ	

และผู้ตรวจสอบกิจการ	พ.ศ.	2565	
(ใหม่)

เหตุผลที่แก้ไข

บทเฉพาะกาล
ส�าหรับคณะกรรมการด�าเนินการที ่

อยู่ในต�าแหน่ง และยังด�ารงต�าแหน่งไม่
ครบวาระ ให้ยังคงด�ารงต�าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะครบวาระตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ
บังคับของสหกรณ์และหากมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการใหม่ จึงให้มีผลตามระเบียบ
นี้
     ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564

บทเฉพาะกาล
        ส�าหรับคณะกรรมการด�าเนินการ
ที่อยู่ในต�าแหน่ง และยังด�ารงต�าแหน่ง
ไม่ครบวาระ ให้ยังคงด�ารงต�าแหน่งต่อ
ไปจนกว่าจะครบวาระตามที่ก�าหนดไว้
ในข้อบังคับของสหกรณ์และหากมีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ จึงให้มีผล
ตามระเบียบนี้
       ประกาศ ณ วันที่ ..... กรกฎาคม 
พ.ศ. 2565

	 มติท่ีประชมุ	หลงัจากได้มกีารอภปิรายแล้ว	ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัท์เหน็ชอบให้เพิม่ข้อความ
ในระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ	 กรรมการดำาเนินการ	 และผู้ตรวจสอบกิจการ	 พ.ศ.	
2565	 ข้อ	 8.	 8.2(4)	 เพ่ือสอดคล้องกับข้อบังคับ	 ฉบับ	 พ.ศ.	 2565	 ดังนี้	 “ประกาศผลการเลือกตั้ง	 
เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่หากไม่มกีารร้องเรยีนภายในระยะเวลาทีก่ำาหนดตามระเบยีบว่าด้วยการเลือกต้ัง	
ผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ	 แต่หากมีการร้องเรียนและพบว่า 
เป็นผู้กระทำาผิดจริงตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ไม่รับรองการเป็นกรรมการ	
และให้พ้นจากการเป็นกรรมการโดยทันที”	

 3.3 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เน่ืองจากจะมีการก่อต้ังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือข้ึนตามกฎหมาย เพือ่ประโยชน์ในการบรหิารจดัการระบบการเงนิ การลงทนุของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทาง 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ให้ได้รับผลตอบแทนสูงข้ึนและเกิดเสถียรภาพในระบบ รวมถึง 
การจัดสวัสดิการที่ดีกว่าให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉะนั้น อาศัยอ�านาจ 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2562 ข้อ 77 อ�านาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการด�าเนนิการ (11) พจิารณาให้สหกรณ์สมคัรเข้าเป็นสมาชกิของชมุนมุสหกรณ์หรือองค์กรอืน่ 
ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารสหกรณ์ และความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ จึงน�าเสนอ 
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีติเห็นชอบ
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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2564 
วันเสารท่ี 29 มกราคม 2565 

ณ ศูนยประชุมเอนกประสงคกาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
และการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมอเนกประสงค NK2217 อาคารเรียนรวม             

และปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน วิทยาเขตหนองคาย 
 

ผูมาประชุม   
1. สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด จํานวน 6,728 คน จากสมาชิกผูมี

สิทธิเขารวมประชุม จํานวน 7,756 คน 
 2. ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน  ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 42   
 3  ผศ.ดร.ชูศักด์ิ  พูนสวัสด์ิ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
 4  นายบัญชา  พระพล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 5.  นางสาวจันทรเพ็ญ  ทิพยตําแย กรรมการและเหรัญญิก 
 6.  รศ.ดร.มนตร ี  บุญเสนอ กรรมการ 
 7.  รศ.สุธา     ภูสิทธิศักด์ิ กรรมการ 
 8.  นางจุฬารักษ  ขันทะชา กรรมการ 
 9.  นายศิริพร  ศรีอุน  กรรมการ 
 10.  นายสาธิต  ม่ังค่ัง  กรรมการ 
   11.  นายวิศิษฎ  บุญสุชาติ กรรมการ 
 12.  นางนิลมัย  ศรีวิไลลักษณ กรรมการ 
 13.  นางสาวจุรีพร  อุนบุญเรือง กรรมการ 

 15.  รศ.วิภาพร  วรหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
ผูเขารวมประชุม 

1. รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ส.อ.เสาวศักด์ิ  ชินโชติกร รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 1   
3. นางสาวเอ้ืออารี  บุญรักษ  เจาพนักงานตรวจสอบบัญชี ชํานาญงาน 
4. นางสาวสุกัญญา  ผุยนอย  นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
5. นายรณฤทธิ์  มุกดามวง นักวิชาการสหกรณปฏิบัติการ 
6. รศ.อัมพน  หอนาค  ผูตรวจสอบกิจการ 
7. ผศ.ดร.กลมเกลียว มาเวียง  ผูตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาวมารศรี  เตียสวัสด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ 
9. นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร  ผูตรวจสอบบัญชี 

10. ดร.ศักด์ิชาย  จันทรเรือง ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี 
11. นางศิรดา  บุบผา  ผูจัดการ 
12. นางพานิช  โคตรพันธ ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 

 

วาระที	่4	เรื่องอื่น	ๆ	

	 สมาชกิ	เสนอให้สหกรณ์จดัท�าโครงการช่วยเหลอืสมาชกิผูท้ีไ่ด้รบัความเดอืดร้อน หลงัจากตดิเชือ้

ไวรัส Covid-19 เช่น เพิ่มประเภทการให้สินเชื่อ ส่วนรายละเอียดได้น�าเสนอไว้ที่เลขานุการเงินกู้แล้ว 

	 รศ.ดร.สุทิน	 เวียนวิวัฒน์	 ประธานที่ประชุม	 รับเร่ืองไว้พิจารณาเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ และหาแนวทางให้ความช่วยเหลือสมาชิกต่อไป

	 สมาชิก	สอบถามคณะกรรมการด�าเนินการ ค�าว่าเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์ หมายความว่าอย่างไร 

และการระงับสิทธิการกู้เงินของสมาชิกกลุ่มหนึ่งที่ฟ้องด�าเนินคดีกับสหกรณ์ นั้น สมาชิกท�าผิดข้อบังคับ 

ข้อใด ขอให้คณะกรรมการด�าเนินการตอบให้สมาชิกทราบด้วย

 รศ.ดร.สุทิน	เวียนวิวัฒน์	ประธานที่ประชุม	แจ้งให้สมาชิกทราบว่า สหกรณ์ยังไม่ได้กล่าวหาว่า

สมาชิกเป็นปฏิปักษ์กบัสหกรณ์ เพยีงแต่สหกรณ์ได้ท�าหนงัสอืหารอืไปยงัสหกรณ์จงัหวดั ซึง่สหกรณ์จงัหวดั

ให้รอค�าตอบ เพราะเรือ่งอยูร่ะหว่างการขอหารอืกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนการระงับการกูเ้งินของสมาชกิ 

สหกรณ์มิได้ระงับการกู้ สมาชิกสามารถท�าธุรกรรมได้ตามสิทธิและตามระเบียบของสหกรณ ์ 

 ปิดประชุมเวลา	12.35	น.

                   (รศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน์)           (รศ.วิภาพร  วรหาญ)

              ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ        กรรมการและเลขานุการ

                        ประธานที่ประชุม

                  (นางพานิช  โคตรพันธ์)

                                                                             ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ

                                                                          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

 
 
เลิกประชุมเวลา 13.20  น. 
 
 
          (ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน)                             (รศ.วิภาพร  วรหาญ) 
       ประธานคณะกรรมการดําเนินการ                กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานท่ีประชุม 
 
                      (นางพานิช  โคตรพันธ)  
                                                                                      ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา 13.20  น. 
 
 
          (ผศ.ดร.สุทิน  เวียนวิวัฒน)                             (รศ.วิภาพร  วรหาญ) 
       ประธานคณะกรรมการดําเนินการ                กรรมการและเลขานุการ 
               ประธานท่ีประชุม 
 
                      (นางพานิช  โคตรพันธ)  
                                                                                      ผูชวยผูจัดการฝายธุรการ 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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วาระ
3.1 รายงานผลการดำาเนินงาน	ประจำาปี	2565

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 มีความตระหนักและเป็น
ห่วงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด เนื่องจากมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ 
เชื้อโรคร้ายไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ซึ่งท�าให้วิถีการ
ด�ารงชีพต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 43 ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือ 
และได้ขยายการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19 โดยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินรับฝาก พร้อมทั้ง 
ได้บริหารงานสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารโดยไม่หวังผลก�าไร มีความโปร่งใส ยุติธรรม  
ตามหลักการ และอุดมการณ์ของสหกรณ์ มีการบริหารงานตามนโยบายการบริหารงานเพื่อมุ่งเน้น 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก  
ส่งผลให้สมาชิกมีความเช่ือมั่นในสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อความเจริญเติบโตของสหกรณ์ จะเห็นได้
จากผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ตามตารางที่ 1 

ตารางที	่1 ผลการด�าเนินงานในรอบ 5 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด

(หน่วย : ล้านบาท)
ปี

พ.ศ.

สมาชิก

(คน)

ทุน

เรือนหุ้น

ทุน

สำารอง

ทุนสะสม

ตามข้อบังคับ

ทุน

ดำาเนินการ

สินทรัพย์

ของสหกรณ์

เงินรับฝาก

จากสมาชิก

เงินให้กู้

แก่สมาชิก

กำาไรสุทธิ	

2561 7,661 1,613.57 189.06 7.20 1,934.51 3,448.07 1,470.91 2,884.10 124.67

2562 7,845 1,760.38 201.60 7.78 2,101.37 3,824.69 1,676.21 3,306.44 131.60

2563 8,012 1,900.48 214.95 8.18 2,246.34 4,317.62 2,020.19 3,559.35 122.74

2564 8,226 2,040.01 228.58 8.73 2,403.06 4,668.46 2,210.72 3,806.40 125.73

2565 8,368 2,179.69 242.33 8.77 2,570.36 5,101.00 2,469.31 4,038.86 139.56

                       

 ในปี พ.ศ. 2565 สหกรณ์มีสมาชิกสามัญ 

จ�านวน 7,901 คน สมาชกิสมทบ จ�านวน 467 คน 

รวมเป็น 8,368 คน สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 

2564 จ�านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72

สมาชิกย้อนหลัง	5	ปี

ป 2561 7,661    

ป 2562 7,845    

ป 2563 8,012    

ป 2564 8,226    

ป 2565 8,368    
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ชดุขอ้มลู1
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ทุนเรือนหุ้นย้อนหลัง	5	ปี

ทุนสำารองย้อนหลัง	5	ปี

 ทุนเรือนหุ ้นของสหกรณ์ เพ่ิมข้ึนอย่าง 

ต่อเนื่อง ท�าให้เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565  

สหกรณ์มทีนุเรอืนหุ้นจ�านวน 2,179,690,280.00 

บาท เพิ่มขึ้นจากป ี  พ.ศ.  2564 จ�านวน 

139,679,380.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.85

        

 ทุนส�ารองของสหกรณ์ ในช่วงเวลา 5 ปี  

มีอัตรา ท่ี เ พ่ิม ข้ึนมาโดยตลอด ท� า ให ้ ในป ี  

พ .ศ .  2565  สหกรณ ์มี ทุ นส� า รองทั้ ง สิ้ น 

242,332,277.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2564  

จ�านวน 13,748,179.87 บาท คิดเป็น ร้อยละ 6.01

      

 สินทรัพย์ของสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2565  

มีจ�านวนทั้งสิ้น 5,101,003,353.81 เพิ่มขึ้น 

จาก ปี 2564 จ�านวน 432,545,528.02 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 9.27

 ทุนด�าเนินการของสหกรณ์ในปี 2565 

มีจ�านวนทั้งสิ้น 2,570,362,493.66 บาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2564 จ�านวน 167,305,378.47 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 6.96

สินทรัพย์สหกรณ์ย้อนหลัง	5	ปี

ทุนดำาเนินการย้อนหลัง	5	ปี
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เงินรับฝากจากสมาชิกย้อนหลัง	5	ปี

เงินให้กู้แก่สมาชิกย้อนหลัง	5	ปี

 ยอดเงนิรบัฝากของสมาชิก ในปี พ.ศ. 2565 

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 มีจ�านวนทั้งสิ้น 

2,469,318,725.10 บาท เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 

2564 จ�านวน 258,602,573.70 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 11.70

 ยอดเงินให้กู้แก่สมาชิกในระหว่างปี พ.ศ. 

2565 เท ่ากับ 4,038,861,306.58 บาท  

เงินให้กู้แก่สมาชิก เพิ่มข้ึนจากปี 2564 จ�านวน  

232,464,171.10 คิดเป็นร้อยละ 6.11

   

 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565  

จ�านวน 139,565,048.96 บาท เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ.

2564 จ�านวน 13,836,250.25 บาท คิดเป็น 

ร้อยละ 11.00

กำาไรสุทธิย้อนหลัง	5	ปี
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ตารางที	่2 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2564 กับ ปี พ.ศ. 2565

รายการ
2564 2565 เพิ่ม	(ลด) เพิ่ม	(ลด)	

%(บาท) บาท (บาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้ว 2,040,010,900.00 2,179,690,280.00 139,679,380.00 6.85

ทุนส�ารอง 228,584,097.53 242,332,277.40 13,748,179.87 6.01

ทุนสะสมตามข้อบังคับ,ระเบียบอื่น ๆ 8,733,318.95 8,774,887.30 41,568.35 0.48

สินทรัพย์ของสหกรณ์ 4,668,457,825.79 5,101,003,353.81 432,545,528.02 9.27

ทุนด�าเนินการ 2,403,057,115.19 2,570,362,493.66 167,305,378.47 6.96

เงินรับฝากจากสมาชิก 2,210,716,151.40 2,469,318,725.10 258,602,573.70 11.70

เงินให้กู้แก่สมาชิก (สุทธิ) 3,806,397,135.48 4,038,861,306.58 232,464,171.10 6.11

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 125,728,798.71 139,565,048.96 13,836,250.25 11.00

 1.	อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

  ในปี 2565 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการด�าเนินการ 

ชุดที่ 43 ยังคงตรึงอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากไว้เหมือนเดิม โดยมิได้มีการปรับลดแต่อย่างใด ดังนั้น  

จึงท�าให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ยังสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก  

ตามตารางที่ 3

ตารางที	่3 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ประจ�าปี พ.ศ. 2565 

วันที่

ประเภท

ออมทรัพย์

(ร้อยละ)

ออมทรัพย์พิเศษ

(ร้อยละ)

ประจ�า 12 เดือน

(ร้อยละ)

ประจ�า 24 เดือน

(ร้อยละ)

เงินฝากทวีสิน

(ร้อยละ)

1 ก.ย.64 - ปัจจุบัน 1.30 2.20/2.00/1.80 2.60 3.00 2.90

 เงินรับฝากจากสมาชิกในปี 2565 สหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก และเชื่อมั่นในสหกรณ์
เพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีเงินฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ตามตารางที่ 4

ตารางที	่4	เปรียบเทียบเงินฝากคงเหลือ ปี พ.ศ. 2564 กับ ปี พ.ศ. 2565

ประเภท
2564

(บาท)

2565

(บาท)

เพิ่ม	(ลด)	

(บาท)

เพิ่ม	(ลด)	

%

ออมทรัพย์ 63,518,882.80 71,881,545.60 8,362,662.80 13.17

ออมทรัพย์พิเศษ 1,570,767,769.27 1,673,357,214.07 102,589,444.80 6.53

ประจ�า 567,678,699.33 706,736,965.43 139,058,266.10 24.50

ทวีสิน 8,750,800.00 17,343,000.00 8,592,200.00 98.19

รวม 2,210,716,151.40 2,469,318,725.10 258,602,273.70 11.70
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	 2.	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท
  ในปี 2565 หลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผล 
กระทบต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐบาลได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน 
เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายของสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
  ดงัน้ัน เพือ่เป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบีย้ของสมาชกิ และค�านงึถงึประโยชน์สงูสดุของสหกรณ์
และสมาชิก สหกรณ์จึงได้คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ ตามตารางที่ 5 

ตารางที	่5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจ�าปี พ.ศ. 2565

ประเภทเงินกู้

วัน/เดือน/ปี
 พ.เพื่อที่

อยู่อาศัย

พ.เพื่อซื้อ/

ปลูกบ้าน

พ.ใช้หลัก

ทรัพย์

ย้ายหน้ี

ชพค.
สามัญ

สามัญ

(หุ้นค�้า)

สวัสดิการ 

สงเคราะห์ฯ

1 ม.ค.65 - ปัจจุบัน 4.90 4.90 5.15 5.40 5.40 5.15 3.90

																			ประเภทเงินกู้

								วัน/เดือน/ปี ฉุกเฉิน	

(12	เดือน)

ฉุกเฉิน

(48	งวด)

ฉ.เพื่อ 

การศึกษา

ฉ.	เอ้ืออาทร ฉ.พัฒนา

คุณภาพชีวิต

ฉ.เพื่อกู้เงินปันผล

ประจำาปี

1 ม.ค.65 - ปัจจุบัน 5.65 5.90 5.90 5.40 5.40 5.00

 3.	การจัดการด้านสินเชื่อแก่สมาชิก	
      สหกรณ์ ได้ด�าเนินธุรกิจด้านการเงินและการให้สินเชื่อแก่สมาชิกภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
และค�าแนะน�าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ศักยภาพในการกู้ยืมของสมาชิกเอง และความเห็นชอบ 
ในการให้สินเชื่อของคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ตามตารางที่ 6 และตารางที่ 7

ตารางที	่6 เปรียบเทียบจ�านวนเงินให้กู้แก่สมาชิก ปี พ.ศ. 2564 กับ  ปี พ.ศ. 2565

รายการ

2564 2565 เพิ่ม	/	ลด

จำานวน

สัญญา

จำานวนเงิน	

(บาท)

จำานวน

สัญญา

จำานวนเงิน	

(บาท)

จำานวนเงิน

บาท

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6,307 106,253,718.23 1,311       38,276,253.00 (67,977,465.23)

เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ (120,000)  1,611 139,018,000.00 2,092     179,409,100.00 40,391,100.00 

เงินกู้เพื่อการศึกษา 80 1,709,585.00 27           681,700.00 (1,027,885.00)

เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 447 63,026,000.00 411       61,625,800.00 (1,400,200.00)

เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ฯ 139 23,915,000.00 118       20,610,600.00 (3,304,400.00)

เงินกู้เอื้ออาทร 615 164,246,000.00 700     189,334,000.00 25,088,000.00 

เงินกู้สามัญ 2,662 1,514,355,416.25 2,719  1,836,603,400.00 322,247,983.75 

เงินกู้พิเศษ 55 63,767,000.00 73       84,290,500.00 20,523,500.00 

เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย 2 2,646,400.00 6        7,149,600.00 4,503,200.00 

รวม 11,918 2,078,937,119.48 7,457 2,417,980,953.00	 	339,043,833.52	
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 จากตารางที่ 6 จะเห็นได้ว่า ในรอบปี พ.ศ. 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) มีสมาชิก 
ขอกู้ยืมเงินทุกประเภท 11,918 สัญญา เป็นเงิน 2,078.93 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 2565 (1 มกราคม -  
31 ธันวาคม 2565) มีสมาชิกขอกู้ยืมเงินทุกประเภท 7,457 สัญญา เป็นเงิน 2,417.98 ล้านบาท  
ท�าให้เงินที่สมาชิกกู้ยืมในรอบปี พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นจากในรอบปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 339.04 ล้านบาท 
ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงยอดลูกหนี้สุทธิโดยรวมแล้ว เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2565 สหกรณ์มียอดลูกหนี้สุทธิ  4,038.86. 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อปี พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 232.46 ล้านบาท ดังแสดงในตารางแสดงฐานะการเงิน
เปรียบเทียบ ตามตารางที่ 2

ตารางที	่7	การให้เงินกู้แก่สมาชิกในรอบ 5 ปี

ปี

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้เอื้ออาทร เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เงินกู้สามัญ

จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท

2561 3,072 218,563,100.00 635 173,724,000.00 676 104,128,000.00 74  1,756,500.00 2,486 1,200,297,700.00 

2562 2,922 177,542,200.00 635 171,062,000.00 542 84,773,000.00 141   3,111,800.00 2,551 1,387,500,400.00 

2563 1,450  63,072,900.00 595 158,860,500.00 428  57,768,200.00 89  2,012,535.00 2,503 1,516,189,500.00 

2564 6,307 106,253,718.23 615 164,246,000.00 447 63,026,000.00 80 1,709,585.00 2,662 1,514,355,416.25

2565 1,311 38,276,253.00 700 189,334,000.00 411 61,625,800.00 27    681,700.00 2,719 1,836,603,400.00 

ปี

เงินกู้พิเศษ เงินกู้พิเศษเพื่อที่อาศัย เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์ เงินกู้ฉุกเฉินเฉพาะกิจ รวม รวม

จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน จำานวน จำานวนเงิน

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา (บาท)

2561 131 124,265,000.00 34  51,045,100.00 117 16,909,800.00 0 - 7,225 1,890,689,200.00 

2562 102 132,284,000.00 17  29,543,900.00 133  22,848,000.00 0 - 7,043 2,008,665,300.00 

2563 50  69,445,000.00 12 25,155,000.00 125 21,710,000.00 1,463 125,056,000.00 6,715 2,039,269,635.00 

2564 55 63,676,000.00 2 2,646,400.00 139 23,915,000.00 1,611 139,018,000.00 11,918 2,078,937,119.48

2565 73 84,290,500.00 6 7,149,600.00 118 20,610,600.00 2,092 179,409,100.00 7,457 2,417,980,953.00	

	 4.	สวัสดิการต่างๆ	ของสมาชิก

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน ์

แก่สมาชิก ดังต่อไปนี้

  1. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก คณะกรรมการด�าเนินการได้เล็งเห็นความส�าคัญในด้าน

การศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนั้น จึงได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก โดยเฉล่ียให้ทุน 

แต่ละระดับเท่าๆ กัน จ�านวน 1,555 ทุน รวมเป็นเงิน 2,116,700.00 บาท ตามตารางที่  8
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 2. กองทุนสวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิกในปี พ.ศ. 2565 สมาชิกผู ้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ 

ตามระเบียบ โดยจ่ายให้สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง สมาชิกที่ลาออกจากราชการซึ่งเป็นสมาชิกติดต่อ

กนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี สมาชกิทีล่าออกจากการเป็นสมาชกิซึง่เป็นสมาชิกตดิต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 

20 ปี สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรอืเกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด ต้องเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 10 ปี 

จ�านวน 171 คน รวมเป็นเงิน 3,671,500.00 บาท ตามตารางที่ 9

 3. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรสมาชิก

สหกรณ์ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารสงเคราะห์ส�าหรบัสมาชกิ คูส่มรส บดิา มารดา และบตุรของสมาชกิทีเ่สยีชวีติ 

รายละเอียดการจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ประจ�าปี พ.ศ. 2565 จ�านวน 206 ราย เป็นเงินจ�านวน 

2,810,375.00 บาท ตามตารางที่ 10

 4. ทนุสวสัดกิารสมาชกิเพือ่สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชกิผู้เสียชวีติ สหกรณ์ได้จ่ายเงินช่วยเหลือ

เพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกผู้เสียชีวิต โดยให้จ่ายเงินทุนนี้ตามเงื่อนไขของอายุการเป็นสมาชิก 

ของผู้เสียชีวิตปีละ 8,000.00 บาท และจ่ายให้สมาชิกผู้เสียชีวิตที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป 

รายละไม่เกิน 200,000.00 บาท โดยทายาทจะต้องยื่นหลักฐานที่จ�าเป็นต่อสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่

วันที่เสียชีวิต เม่ือพ้นก�าหนดนี้แล้วให้ถือว่าสละสิทธิ จ�านวน 19 ราย รวมเป็นเงิน 3,680,000.-บาท  

ตามตารางที่ 11

 5. สวัสดิการเพื่อสมาชิกท่ีไม่มีบุตร เพื่อเป็นสวัสดิการ เป็นขวัญและก�าลังใจให้กับสมาชิกที่ไม่มี

บุตร สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้คนละ จ�านวน 5,000.00 บาท ให้แก่สมาชิกที่ไม่มีบุตร ที่มีอายุ 50 ปี 

ขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี สมาชิกสามารถขอรับเงินสวัสดิการนี้ได้เพียงครั้งเดียว 

กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการ สามารถรับสวัสดิการได้ทั้ง 2 คน และในปี 2565  

มีสมาชิกติดต่อรับเงินสวัสดิการ จ�านวน 47 คน เป็นเงิน 235,000.00 บาท

ตารางที	่8 รายละเอียดการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เปรียบเทียบ ปี พ.ศ. 2564 กับ ปี พ.ศ. 2565

ระดับ

2564

จำานวนเงิน	

(บาท)

2565

จำานวนเงิน	

(บาท)

ประเภททุน ประเภททุน

ทั่วไป	

(ทุน)

เรียนดี	กีฬาเด่น	

(ทุน)

ทั่วไป	

(ทุน)

เรียนดี	กีฬาเด่น	

(ทุน)

อนุบาล 102 0 127,500.00 155 0 186,000.00

ประถมศึกษา 154 451 952,050.00 574 0 746,200.00

มัธยมศึกษา 191 193 634,000.00 506 0 708,400.00

อาชีวศึกษา 17 13 48,700.00 39 0 54,600.00

ปริญญาตรี 87 134 418,250.00 281 0 421,500.00

รวม 1,342 1,342 2,180,500.00 1,555 0 2,116,700.00
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ตารางที	่9	รายละเอยีดการจ่ายเงินสวสัดกิารบ�าเหนจ็สมาชกิ เปรยีบเทียบ ปี พ.ศ. 2564 กบั ปี พ.ศ. 2565

รายการ

2564 2565

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน	

(บาท)

จำานวน

(ราย)

จำานวนเงิน	

(บาท)

สมาชิกที่ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง - - - -

สมาชิกท่ีลาออกจากราชการซ่ึงเป็นสมาชิกติดต่อกัน 

มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 20 ปี

5 103,600.00 2 36,400.00

สมาชิกที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิก

ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  20 ปี

13 261,100.00 8 158,200.00

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการ 

ก่อนก�าหนด ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี

148 3,269,000.00 161 3,476,900.00

รวม 166 3,633,700.00 171 3,671,500.00

ตารางท่ี		10	รายละเอยีดการจ่ายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์เก่ียวกบัการศพของสมาชกิ คูส่มรส บดิา 
                มารดา และบุตรสมาชิก ปี พ.ศ. 2564 กับ ปี พ.ศ. 2565                        

ลำาดับ รายการ
ปี	2564 ปี	2565	

ราย ราย บาท

1 สมาชิกเสียชีวิต 32 1,375,000.00 19 940,000.00

2 คู่สมรสเสียชีวิต 14 318,750.00 19 411,250.00

3 บิดาเสียชีวิต 99 771,250.00 83 656,875.00

4 มารดาเสียชีวิต 79 708,375.00 82 780,750.00

5 บุตรเสียชีวิต 4 31,250.00 3 21,500.00

รวม 228 3,204,625.00 206 2,810,375.00
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ตารางท่ี	11 รายละเอยีดการจ่ายเงนิทนุสวสัดกิารเพือ่สงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิผูเ้สียชวีติ ปี พ.ศ. 2565

ลำา
ดับ

ชื่อ-สกุล
สมาชิกผู้เสียชีวิต

เลขที่
สมาชิก

สังกัด
อายุการ

เป็นสมาชิก
วันที่

เสียชีวิต
รับสวัสดิการ

จำานวน

1 นายภูมิพิชาติ จันทร์เพ็ง 1113 ข้าราชการบ�านาญ 45 26 ก.พ. 65  200,000.00 

2 น.ส.รัตดาพร ศิริแสงตระกูล 7792 แพทยศาสตร์ 2 23 3 มี.ค. 65  184,000.00 

3 นายเข็มชาติ รังสิมานพ 19 ข้าราชการบ�านาญ 45 28 มี.ค. 65  200,000.00 

4 นายปรเมษฐ์ คีรีเมฆ 7702 ส�านักงานอธิการบดี 24 2 เม.ย. 65   192,000.00 

5 นายปรีชา ชุมแวงวาปี 894 เกษียณอายุราชการ 45 19 เม.ย. 65 200,000.00 

6 นาช่อ วายุภักตร์ 1757 ข้าราชการบ�านาญ 45 1 พ.ค. 65   200,000.00 

7 นางฉวีวรรณ ไชยรบ 379 ข้าราชการบ�านาญ 45 18 พ.ค. 65   200,000.00 

8 นายบุญโฮม เพียหอชัย 1954 ข้าราชการบ�านาญ 40 28 พ.ค. 65   200,000.00 

9 นายเข็มทอง ศรีอินมนต์ 2248 เกษียณอายุราชการ 39 4 ก.ค. 65  200,000.00 

10 นายอ�านาจ ไชยชุน 7527 แพทยศาสตร์ 1 25 6 ก.ค. 65   200,000.00 

11 นายสาคร เสนเคน 2890 ข้าราชการบ�านาญ 38 14 ส.ค. 65   200,000.00 

12 นายอุดม เทียนโรจน์ 504 เกษียณอายุราชการ 77 3 ส.ค. 65   200,000.00 

13 นายปัญญา ฤทธิแหลมทอง 714 ข้าราชการบ�านาญ 45 15 พ.ค. 65  200,000.00 

14 นางสนม แก้วมะ 201 เกษียณอายุราชการ 45 27 ส.ค. 65  200,000.00 

15 นายสิงห์ทอง พรมโสดา 1553 ข้าราชการบ�านาญ 45 17 ก.ย. 65  200,000.00 

16 นางร�าไพ ไพรินทร์ 1426 เกษียณอายุราชการ 45 23 ก.ค. 65   200,000.00 

17 น.ส.วราภรณ์ แสงจักรวาฬ 10041 พ.มข.ส�านักหอสมุด 13 18 ต.ค. 65  104,000.00 

18 นายสงวน ลุนพุฒ 3998 เกษียณอายุราชการ 36 17 ส.ค. 65   200,000.00 

19 นางณิตชาธร ภาโนมัย 6825 สาธารณสุขศาสตร์ 28 17 พ.ย. 65   200,000.00 

 รวม  3,680,000.00	

หมายเหต	ุ	เรียงลำาดับตามวันที่ทายาทมาติดต่อ
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วาระ
3.2 รายงานจำานวนสมาชิกเข้า	-	ออก	ระหว่างปี	พ.ศ.	2565

 ปัจจุบนับุคลากรของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ครบทุกหน่วยงาน โดยในรอบปี 
มีสมาชิกเข้า – ออก ดังนี้
	 จำานวนสมาชิกยกมา	เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2564	 				จำานวน						8,226			คน
	 ระหว่างวนัท่ี	1	มกราคม		ถึง	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2565		
	 มสีมาชกิเข้า	–	ออก	ตามเหตผุลต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี้
       3.2.1	สมาชิกเข้า	

- อนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิก จำานวน 381			 คน

- ปรับปรุงเข้าตามข้อบังคับสหกรณ์ หมวด 5 ข้อ 44 จำานวน															 - คน

	 3.2.2 สมาชิกลาออกจำาแนกตามสาเหตุ

- ลาออกจากราชการ จ�านวน 72 คน

- ต้องการขอรับทุนเรือนหุ้นคืน จ�านวน 99 คน

- โอนย้ายไปสหกรณ์อื่น จ�านวน 1 คน

- โอนย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น จ�านวน 3 คน

- ท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงินอื่น จ�านวน - คน

- เสียชีวิต จ�านวน 26 คน

- สมาชิก                            จ�านวน   
- สมาชิกสมทบประเภทที่ 1     จ�านวน    
- สมาชิกสมทบประเภทที่ 2     จ�านวน   

22  คน
  1  คน
  3  คน

- ให้ออกจากการเป็นสมาชิกเนื่องจากขาด
คณุสมบตัติามขอ้บงัคบัสหกรณ์ พ.ศ. 2565 จ�านวน       38 คน 

รวม   จ�านวน                   	239 คน                       

จำานวนสมาชิกเมื่อวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2565							จำานวน						8,368		คน

สมาชิก  จ�านวน    7,901  คน     

สมาชิกสมทบ

-  สมาชิกสมทบประเภทที่ 1 ลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน     164  คน      

- สมาชิกสมทบประเภทที่ 2                     จ�านวน     303  คน

   บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก จ�านวน  278   คน

   นักศึกษา                                   จ�านวน    9    คน

   ศิษย์เก่า                                    จ�านวน   16   คน

 สมาชิก	เพิ่มขึ้นจากป	ีพ.ศ.	2564 								จำานวน 		142		คน
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วาระ
3.3

รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบกิจการ	
ประจำาปี	2565

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2565

เรียน		สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ซ่ึงประกอบด้วย  

รองศาสตราจารย์อัมพน ห่อนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลมเกลียว มาเวียง และ นางสาวมารศรี  

เตียสวัสดิ์ ใคร่ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2565 ตามข้อบังคับสหกรณ์  

พ.ศ. 2565 หมวด 10 ข้อ 104 ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565 โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ตามความเหมาะสม

2.	ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

 2.3 ตรวจสอบการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานตามแผนงานและงบประมาณที่ก�าหนดไว้

3. ผลการตรวจสอบ

	 3.1	ด้านการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ

  ในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบด้านการบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ  

โดยการประชุมร่วมกับคณะกรรมการด�าเนินการ เป็นประจ�าทุกครั้ง พบว่า การด�าเนินงานเรื่องต่างๆ  

ได้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติ ตามที่คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาเห็นชอบ 

และอนุมตั ิตามอ�านาจทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในระเบียบและข้อบงัคบั ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วย การรายงานฐานะ

ทางการเงินและการท�าธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ การรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติการให้เงินกู ้

แก่สมาชิก การพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติเรื่องที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ เช่น 

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานภายนอก 

โดยเฉพาะการกู้ยืมเงินหรือการฝากเงินกับสหกรณ์อื่นๆ เป็นต้น
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	 3.2	การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน

 	 3.2.1	ด้านการบัญชี	

    ในการปฏิบัติงานด้านการบัญชีของสหกรณ์ พบว่า ได้มีการรวมรวมเอกสารที่เก่ียวข้อง  

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

    การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน

    การจัดท�าบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตามบัญชีคุมยอด

          ในการนี้ ทางฝ่ายบัญชีได้มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการด�าเนินการ  

ในที่ประชุมเพื่อรับทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

    อนึ่ง ในขณะเดียวกัน ได้มีการตรวจสอบบัญชีจากบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้แก่ 

ส�านักงานบัญชีทองเอก จ�ากัด ท่ีได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่แล้ว เข้าท�าการสอบบัญชีสหกรณ์  

ทุก 4 เดือน อีกด้วย ซึ่งในครั้งนี้พบว่า มีการโอนเงินเข้ามายังบัญชีสหกรณ์ซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า

เป็นการโอนเงินของบุคคลใด จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทราบ ซึ่งได้มีการมอบหมาย

ให้ฝ่ายจดัการตดิตามรายการดงักล่าวและด�าเนนิการเป็นทีเ่รียบร้อย และปัจจุบนัได้มกีารตรวจสอบรายการ

โอนเงินของสมาชิกที่โอนเข้าเป็นประจ�าทุกวันแล้ว 

	 	 3.2.2	ด้านการเงิน

    ในการปฏิบัติการด้านการเงินของสหกรณ์ พบว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับจ่าย

และการเก็บรักษาเงินสด ถูกต้องตามระเบียบที่ก�าหนด กล่าวคือ ไม่เกินวันละ 200,000 บาท 

    ด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ พบว่า เมื่อสิ้นปี 2565 มีจ�านวนประมาณ 5,101.00 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 9.26

    ด้านหนี้สิน พบว่า เมื่อสิ้นปี 2565 มีจ�านวนประมาณ 2,530.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปี 2564 ร้อยละ 11.70

    ทุนเรือนหุ้น เมื่อสิ้นปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 2,179.69 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2564  

ร้อยละ 6.84

    รวมทุนท้ังหมดของสหกรณ์ เมื่อสิ้นปี 2565 มีมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 2,570.36 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 6.96 

    ส�าหรบัรายได้จากดอกเบีย้เงนิกูข้องสมาชกิ ดอกเบ้ียรับจากลูกหนีต้ามค�าพิพากษา ดอกเบีย้

รับเงินฝากธนาคาร ดอกเบ้ียรับเงินฝากจากสหกรณ์ต่างๆ ผลตอบแทนจากเงินลงทุน และรายได้อื่นๆ  

ในปี 2565 เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 235.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 8.78 

    ส่วนรายจ่ายทั้งหมด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

และการหักส�ารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของปี 2565 เป็นเงินประมาณ 96.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2564 ร้อยละ 5.73
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    ดงันัน้ ผลก�าไรสทุธิประจ�าปี 2565 ของสหกรณ์ ทีไ่ด้รบัเป็นจ�านวนประมาณ 139.56 ล้านบาท 

มากกว่าปี 2564 ร้อยละ 11.00 

    ส�าหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปี ลงมติเห็นชอบแล้ว ซึ่งในปี 2565 พบว่า ในระหว่างปีได้มีการถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในงบประมาณ

รายจ่ายในบางรายการของหมวดรายจ่ายเดียวกัน ซึ่งสามารถกระท�าได้ตามระเบียบ

    ด้านเงินรับฝากจากสมาชิก เมื่อสิ้นปี 2565 พบว่า สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือจากสมาชิก 

ที่ฝากเงินประเภทต่างๆ ประมาณ 2,464.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2564 ประมาณ 257.95 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 11.68 

    ด้านเงนิให้กูยื้มกบัสมาชกิและสหกรณ์อ่ืน เมือ่สิน้ปี 2565 พบว่า สหกรณ์มยีอดเงินให้สมาชิก

และสหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินท่ีมีการช�าระคืนตามสัญญาเป็นปกติ ทั้งในระยะสั้น (ช�าระคืนภายใน 1 ปี)  

และระยะยาว (ช�าระคนืมากกว่า 1 ปี) เป็นเงนิประมาณ 4,053.79 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2564 ประมาณ 

222.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 5.80

    ด้านเงินฝากกับสหกรณ์อื่น เมื่อส้ินปี 2565 พบว่า สหกรณ์มียอดเงินฝากกับสหกรณ์อื่น  

ทั้งประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ และบัญชีประจ�า เป็นเงินประมาณ 954.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2564 ประมาณ 287.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มร้อยละ 43.11

  ส�าหรับรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงิน ดังปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�าไร

ขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานผลการด�าเนินงาน ในรายงานประจ�าปี 2565 

 3.3	การตรวจสอบด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์

  ด้านสมาชกิ พบว่า เมือ่ต้นปี 2564 สหกรณ์มสีมาชกิฯ จ�านวน 8,226 คน และในระหว่างปี มสีมาชิก

เพิม่ขึน้สทุธ ิ142 คน คดิเฉลีย่เพ่ิมขึน้เดอืนละประมาณ 12 คน ท�าให้เมือ่ส้ินปี 2565 สหกรณ์มสีมาชกิรวม

ทั้งหมด 8,368 คน ในจ�านวนนี้ เป็นสมาชิก (สามัญ) จ�านวน 7,901 คน คิดเป็นร้อยละ 94.41 ของจ�านวน

สมาชิกฯ ทั้งหมด และเป็นสมาชิก (สมทบ) จ�านวน 467 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจ�านวนสมาชิกฯ

ทั้งหมด

  นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2565 ได้มีสมาชิกท�าหนังสือขอให้คณะผู ้ตรวจสอบกิจการ  

ท�าการตรวจสอบเกี่ยวกับหนังสือราชการที่ทางผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ที่ ขก.0010(1) / 275 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง วาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด และของสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก.0010 / 446 ลงวันที่ 27 มกราคม 

2565 เรื่อง ให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าทางสหกรณ ์

ได้พจิารณาด�าเนนิการแก้ไขอย่างไรบ้างแล้วนัน้ ในการนี ้คณะผู้ตรวจสอบกจิการ ได้ด�าเนนิการตรวจสอบ

แล้ว พบว่า ทางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด ได้มีการด�าเนินการปฏิบัติตามหนังสือ 

จากส่วนราชการทีม่หีน้าทีก่�ากบัดแูลสหกรณ์ดงักล่าวมาอย่างต่อเนือ่งโดยตลอด เพยีงแต่ยงัไม่ได้มกีารชีแ้จง

หรือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบ ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอแนะให้ทางสหกรณ์ ได้พิจารณา

ด�าเนินการต่อไป
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  ในเดือนธันวาคม 2565 ได้มีสมาชิกท�าหนังสือขอให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ท�าการตรวจสอบ 

เกี่ยวกับประกาศสหกรณ์ ฉบับที่ 39/2565 เรื่องรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2566 

ข้อ 5.6 ที่ก�าหนดไว้ว่า “หากมีการร้องเรียนระหว่างการรับสมัครและการเลือกต้ังให้ด�าเนินการภายใน 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ถึงวันท่ี 28 มกราคม 2566 โดยให้คณะกรรมการจัดการเลือกต้ังด�าเนินการ  

และหากพบว่าผลของการร้องเรียนไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน ผู้ร้องเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิการเป็นเงนิจ�านวน 10,000 บาท โดยเป็นการวางเงนิค่ามดัจ�าล่วงหน้า จ�านวน 10,000 บาท” 

ฯลฯ จึงขอให้มีการตรวจสอบการออกประกาศของสหกรณ์ โดยยกเลิกหรือแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนที่จะ 

มีการด�าเนินการรับสมัครคณะกรรรมการด�าเนินการและเลือกต้ังต่อไปในเรื่องดังกล่าว คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการได้ด�าเนินการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าในข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 108 อ�านาจหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งไม่ได้มีข้อความ ในข้อ 5.6 ตามประกาศสหกรณ์ฉบับที่ 39/2565 จึงได้มี 

ข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนินการในคราวการประชมุครัง้ที ่22/2565 เมือ่วนัที ่8 ธนัวาคม 

2565 เพื่อพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ได้พิจารณาแล้ว  

มีมติเห็นชอบให้ตัดข้อความใน ข้อ 5.6 ตามประกาศสหกรณ์ฉบับที่ 2739/2565 ออกทั้งข้อและให้ออก

ประกาศฉบับใหม่แทน 

4. ข้อคิดเห็นทั่วไป

  จากผลการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์โดยทัว่ไป จะเหน็ได้ว่า การด�าเนนิงานของสหกรณ์ในปีที่

ผ่านมา มีผลประกอบการทางธุรกิจที่อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจในเกือบทุกด้าน มีสภาพคล่องที่ดี  

สามารถอ�านวยสินเชื่อให้สมาชิกได้กู ้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามระเบียบเงินกู้ได้อย่างทั่วถึง  

โดยที่ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนให้เสียค่าใช้จ่าย จนสามารถท�าให้เกิดผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นกว่า

ปีที่ผ่านมา อันเป็นผลให้อัตราเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ของสมาชิกได้มีอัตรา

เพิ่มขึ้นอีกด้วย และถึงแม้ว่าจะไม่เท่าเทียมกับในระยะที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่อน แต่เมื่อพิจารณาถึง

วิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากโรคภัยโควิด 19 และภัยจากน�้าท่วมที่สร้างความเสียหายให้กับ

สมาชกิจ�านวนหนึง่แล้ว แต่กเ็ป็นการแสดงให้เหน็ถงึความสามารถของคณะกรรมการด�าเนนิการ เจ้าหน้าที่

สหกรณ์และสมาชิก ได้ร่วมมือช่วยกันประคับประคองและผลักดันให้สหกรณ์ได้เดินก้าวหน้าต่อไปได ้

เป็นอย่างดี

  อย่างไรก็ตาม ผลก�าไรทีเ่กดิขึน้สามารถทีจ่ะสงูขึน้กว่านีไ้ด้ หากสามารถทีจ่ะลดการหกัค่าเผือ่หนีส้งสยั

จะสญูลงได้ หรอืไม่มกีารหกัไว้เลย ซ่ึงการหักค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูนี ้เป็นไปตามระเบยีบของนายทะเบยีน

สหกรณ์ที่จะต้องหักไว้เมื่อสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ขาดการส่งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ตั้งแต่ 3 เดือน

ขึ้นไป โดยหักจากรายได้ของสหกรณ์ซึ่งเป็นผลให้ก�าไรต้องลดลง ซึ่งมีจ�านวนมากขึ้นในทุกปี ดังนั้น  

ในการพจิารณาให้เงนิกูก้บัสมาชิก ควรได้มกีารค�านงึความสามารถในการช�าระคนืของสมาชกิอย่างรอบคอบ

ด้วย เช่นเดียวกันกับสมาชิกเอง ก็ควรมีความซื่อสัตย์และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน เพื่อมิให้เกิดความเดือด

ร้อนในภายหลัง จากการถูกฟ้องร้องและบังคับคดี ทั้งของตนเองและผู้ค�า้ประกันด้วย



ระเบียบวาระที ่4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1		พิจารณาเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ	

	 และกรรมการดำาเนินการ	ประจำาปี	2566

4.2	 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565

4.3	 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิ	ประจำาปี	2565	

4.4	 พิจารณาแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย	ประจำาปี	2566

4.5	 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการคำ้าประกัน	ประจำาปี	2566

4.6	 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี	และกำาหนดค่าตอบแทน	ประจำาปี	2566

4.7	 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด

	 พ.ศ.	2566

4.8	 พิจารณาอุทธรณ์การให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

4.9	 พิจารณาการตัดหนี้สูญ
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วาระ
4.1

พิจารณาเลือกตั้งและรับรองผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ	
และกรรมการดำาเนินการ	ประจำาปี	2566
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พิจารณาอนุมัติงบการเงิน	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2565

วาระ
4.2

 บรษิทั สำนกับญัชทีองเอก จำกดั (ทะเบยีนเลขที ่0105554088855) 
414/199 ช้ัน 12 อาคารสำราญแมนชั่น ซอยประชาราษฎร์บำเพญ็ 20 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 094-925-5993 , 081-348-9854 โทรสาร 02-691-2212 

รายงานของผู้สอบบัญช ี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด สำหรับปสีิ้นสุดวันเดยีวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด  ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคญั
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผดิชอบของ
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัตติามจรรยาบรรณของผูส้อบบัญชี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้า
ได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสำคญัในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยีย่งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสำหรบังวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสำหรบัเรื่องเหลา่นี้ 
 

 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบเรื่องแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้ 
 เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน  สหกรณ์มีลูกหนี้เงินเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว-สุทธิ จำนวน 
4,042 ล้านบาท  โดยยอดดังกล่าวเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจำนวนเงินรวม 67 ล้านบาท   ซึ่งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเป็นการประมาณการจากดุลยพินิจของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์  โดยการพิจารณาเป็นรายตัว
และใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  และระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ประมาณการหนี้ที่คาดว่าจะเก็บไม่ได้ดังกล่าว  ผลของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะส่งผลต่อ ฐานะการเงิน ผล
ดำเนินงานของสหกรณ์ และการตัดสินใจของสมาชิก  
  ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีตรวจสอบและสอบทานคุณภาพของข้อมูลและระบบท่ีใช้ การทดสอบการจัดประเภทบัญชี  
การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินให้กู้  การสอบทานรายงานผลการฟ้องร้องคดี  การสุ่มส่งหนังสือยืนยันยอด 
รวมถึงการทดสอบการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 มาสร้างสมมุติฐานแล้วทำการทดสอบ รวมถึงการสุ่มตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวลูกหนี้รายตัว  
ผลจากการตรวจสอบให้ผลเป็นท่ีน่าพอใจในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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ข้อมูลอื่นและเหตุการณ์ที่เน้น 
 

 1. ข้อมูลในงบการเงินปี 2564 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื ่นในสำนักงานเดียวกันกับ
ข้าพเจ้า  ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข  ตามรายงานลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2565 

2. ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 20 สหกรณ์มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการถูกฟ้องร้อง
จากสมาชิก  ในจำนวนนี้มี 4 คดีที่ศาลชั้นต้นได้ตัดสินให้สหกรณ์ต้องจ่ายชำระเป็นเงินจำนวนเงินรวม 3 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี  ในสถานะของคดีอยู่ระหว่างการอุธรณ์ของสหกรณ์    ซึ่งหากผลของคดีเป็นไปตามศาลชั้นต้นตัดสิน 
สหกรณ์อาจจะแสดงหนี้สินต่ำไป ค่าใช้จ่ายต่ำไป และกำไรสุทธิสูงไปจำนวนเงิน 3 ล้านบาท  นอกจากหนี้ยังมีคดีอื่น ๆ ที่อยู่
ระหว่างการดำเนินการทางศาล ด้วยความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น  สหกรณ์ยังไม่ได้บันทึกรายการดังกล่าวเป็นหนี้สิน
เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการเชื่อมั่นว่าสหกรณ์จะได้รับการยกฟ้อง  ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขใน
เรื่องดังกล่าว   
 3. คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี 
แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปภีายหลงั
วันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินจึงไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  ทั้งนี้ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่า ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุป
ได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการดำเนินการ
ทราบ 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณม์ีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถกูต้องตามที่
ควร ตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  ที่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจําเป็นเพื่อใหส้ามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ  ของสหกรณ์ใน
การดําเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดําเนินงาน
หรือไมส่ามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ หรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่น อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไมไ่ดเ้ป็น
การรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสําคญัที่มีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด  และถือว่ามสีาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ  หรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบยีบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจา้ได้ ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏบิัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่วา่จะเกิด
จากการทุจรติหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไมต่รงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แตไ่ม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ใช้และความสมเหตสุมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปดิเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำข้ึนโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  

• สรุปเกีย่วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบญัชีท่ีได้รบัว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำคญัที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แนน่อนท่ีมีสาระสำคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปดิเผยดังกล่าวไมเ่พียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดร้ับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตุใหส้หกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้  

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดิเผยข้อมูลที่เกีย่วข้อง  ตลอดจน
ประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ข้าพเจ้าไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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จากเรื่องทั้งหลายทีส่ื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ที่มีนัยสำคญัที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปจัจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชี  เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปดิเผยเรื่องดังกลา่วต่อสาธารณะหรอืในสถานการณ์ที่ยากท่ี
จะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไมค่วรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า  เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียสาธารณะจะได้จากการสื่อสาร
ดังกล่าว

ลงช่ือ 
(นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง) 
       ผู้สอบบัญชี 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2566 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 135



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด136



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 137



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด138



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 139



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด140



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 141



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด142



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 143



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด144



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 145



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด146



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 147



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด148



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 149



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด150



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 151

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565

16. ส ารองเงินชดเชยเน่ืองจากการเกษียณอายุเจ้าหน้าท่ี
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ก าหนดให้การเกษียณอายุ เป็นการเลิกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน

จากนายจ้าง ดังน้ัน สหกรณ์จึงมีหน้าท่ีต้องจ่ายเงินชดเชยเน่ืองจากการเกษียณอายุดังกล่าว และเพ่ือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายไม่ให้สูงเกินไป
ในปีใดปีหน่ึง สหกรณ์จึงทะยอยบันทึกส ารองเงินชดเชยฯ ในแต่ละปี ตามจ านวนเจ้าหน้าท่ีท่ีใกล้จะเกษียณอายุ

17.  หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินประกันการจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ 30,000.00                     30,000.00                       
เงินประกันการจ าหน่ายคอมพิวเตอร์ 50,000.00                     50,000.00                       

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 80,000.00                   80,000.00                     

18.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน  ๆ   ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3,327,091.92                 3,306,610.57                   
ทุนสะสมปรับปรุงส านักงาน 2,080,733.44                 2,050,733.44                   
ทุนส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าท่ี 1,401,252.13                 1,440,465.13                   
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 1,264,093.23                 1,164,093.23                   
ทุนสาธารณประโยชน์ 701,716.58                   771,416.58                      

รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 8,774,887.30               8,733,318.95                 

19.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
       สหกรณ์ฯ ได้มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง ซ่ึงก าหนดให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหน่ึงของยอดเงินรับฝากท้ังหมด

20.  หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

โดยมีผลของคดีดังน้ี
- คดีด าเลขท่ี ผบ.1682/62 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 2,778,000 บาท โดยศาลช้ันต้นและศาลอุทธณ์ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
- คดีด าเลขท่ี ผบ.2099/62 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 942,322.50 บาท โดยศาลช้ันต้นและศาลอุทธณ์ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างการฎีกา
-

-

-

       สหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องจากสมาชิกจ านวน 13 คดี โดยโจทก์ฟ้องว่าได้ผ่อนช าระหน้ีเงินกู้ยืมให้แก่สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับโฉนดท่ีดินท่ีจ านองกับ
สหกรณ์ จึงขอให้สหกรณ์ชดใช้ราคาท่ีดินคืน และ 1 คดี โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน จ านอง ค้ าประกัน กับสหกรณ์ แต่โฉนดท่ีดินท่ีจ านองถูกไถ่ถอนและเวียนขายไป
ให้สมาชิกรายอ่ืน โจทก์จึงขอให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมสัญญาท้ังหมด

คดีด าเลขท่ี ผบ.1588/63 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 1,038,468.75 บาท ศาลช้ันต้นพิพากษาให้สหกรณ์จ่ายช าระจ านวน 627,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี  
สหกรณ์อยู่ระหว่างอุทธรณ์

คดีด าเลขท่ี ผบ.1831/63 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 6,177,726.66 บาท ศาลช้ันต้นพิพากษาให้สหกรณ์จ่ายช าระจ านวน 1,855,315.25 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี 
สหกรณ์อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

คดีด าเลขท่ี ผบ.109/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 230,250 บาท ศาลช้ันต้นพิพากษาให้สหกรณ์จ่ายช าระจ านวน 112,300 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์อยู่
ระหว่างการอุทธรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565
20.  หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน (ต่อ)

-

- คดีด าเลขท่ี 587/47 เพ่ือเพิกถอนนิติกรรม อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.49/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 861,000 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.867/64 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 1,050,000 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.65/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 491,062 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.269/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 1,051,900 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.464/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 498,680 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
- คดีด าเลขท่ี ผบ.463/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 495,937 บาท อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

คดีด าเลขท่ี ผบ.12/65 ทุนทรัพย์ย่ืนฟ้อง 892,425 บาท ศาลช้ันต้นพิพากษาให้สหกรณ์จ่ายช าระจ านวน 489,000 บาท พร้อมดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี สหกรณ์อยู่
ระหว่างการอุทธรณ์
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วาระ
4.3 พิจารณาการจัดสรรกำาไรสุทธิ	ประจำาป	ี2565


 

 
 

           ในป 2565 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด มีกําไรจากการ
ดําเนินงาน จํานวน 139,565,048.96 บาท ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับ หมวด 4 ขอ 28 แหง
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด พ.ศ. 2565 เห็นควรจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 
ดังนี้  

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2565 
รายการ ป 2565 ป 2564 

จัดสรรกําไรสุทธิตามขอบังคับสหกรณ พ.ศ. 2565 ขอ 28 5.05/7.50 รอยละ  5.00 / 5.33  รอยละ 
กําไรสุทธ ิ 139,565,048.96 100 125,728,798.71 100 

1. เปนเงนิสาํรองไมนอยกวา รอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ  13,956,504.90  10.00 12,572,879.87  10.00 
    ป 2564 สมาชิกตัดเงนิโบนัสเขาทนุสาํรอง 1,050,000.00 บาท    1,050,000.00 0.84 

2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 1  
    ของกําไรสุทธ ิแตไมเกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.02        30,000.00  0.02 

3. เปนเงินปนผลตามหุนรอยละ 5.05 แหงคาหุนที่ชําระแลว    
    ของสหกรณคิดใหตามสวนของระยะเวลา (ตามกฎหมาย 
    จายไดไมเกิน รอยละ 10 ของคาหุนที่ชาํระแลว) 

105,106,655.45 75.31 97,460,483.93  77.52 

4. เปนเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.50 ของดอกเบี้ยเงินกูที่ 
    สหกรณ ไดรับระหวางป จายคืนแกสมาชิก 

15,037,618.36 10.77 10,164,953.56  8.08 

5. เปนเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาทีไ่มเกินรอยละ 10  
    ของกําไรสุทธ ิ

2,980,000.00 2.14 2,000,000.00  1.59 

6. เปนทนุรักษาระดบัอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2  
   ของทุนเรือนหุน 

24,270.25 0.02  20,481.35  0.02 

7. เปนทนุสงเสริมการศึกษาและสาธารณประโยชน  
    ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ  

     

     7.1  เปนทนุสงเสริมการศึกษาอบรมของกรรมการ 
           และเจาหนาที ่

50,000.00 0.04     50,000.00  0.04 

     7.2  เปนทนุสาธารณประโยชน เชน ทุนสงเสริมการศึกษา 
           บุตรสมาชิก ทุนสาธารณประโยชนเพื่อสมาชิก 

2,250,000.00 1.61 2,250,000.00  1.79 

    7.3  เปนทนุสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณของสมาชกิ 100,000.00 0.07  100,000.00  0.08 

8.  เปนทนุสะสมปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณ 30,000.00 0.02  30,000.00  0.02 

รวม 139,565,048.96 100.00  125,728,798.71  100.00 
 
 
 

วาระท่ี 4.3  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2565 




รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด154

วาระ

4.4 พิจารณาแผนงบประมาณการรายรับ-รายจ่าย	ประจำาปี	2566

บาท %

รายได:

- ดอกเบี้ยรับ 241,889,620.17 99.34

-รายไดอื่นๆ 1,604,000.00 0.66

รวมรายได 243,493,620.17 100.00

คาใชจาย:

ดอกเบี้ยจาย 61,100,000.00 57.08

คาใชจายดําเนินการ

     -เงินเดือนเจาหนาที่ 9,900,000.00 9.25

     -คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,500,000.00 1.40

     -คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน 13,859,400.00 12.95

     -คาลวงเวลาเจาหนาที่ 330,000.00 0.31

     -คารับรอง 370,000.00 0.35

     -คาเครื่องเขียนแบบพิมพวัสดุ 650,000.00 0.61

     -คาใชสอย 2,208,000.00 2.06

     -คาเสื่อมราคาและปรับปรุงตัดจาย 1,746,300.00 1.63

     -ทุนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 2,000,000.00 1.87

     -เงินสวัดิการบําเหน็จสมาชิก 4,200,000.00 3.92

     -เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย มข จํากัด 260,200.00 0.24

     -เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู 150,000.00 0.14

     -คาใชจายทั่วไป 8,768,000.00 8.19

รวมคาใชจาย 107,041,900.00 100.00

กําไรสุทธิ 136,451,720.17 56.04

พิจารณาแผนงบประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2566

รายการยอรายได-คาใชจาย
ป 2566(ประมาณ)

จํานวนเงิน

เสนอเพื่อพิจารณา

               มติที่ประชุม….................................................................................................................................

 

 

เสนอเพื่อพิจารณา

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

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

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

บาท %

รายได:

- ดอกเบี้ยรับ 242,605,420.17 99.34

-รายไดอื่นๆ 1,604,000.00 0.66

รวมรายได 244,209,420.17 100.00

คาใชจาย:

ดอกเบี้ยจาย 61,100,000.00 57.08

คาใชจายดําเนินการ

     -เงินเดือนเจาหนาที่ 9,900,000.00 9.25

     -คาบําเหน็จเจาหนาที่ 1,500,000.00 1.40

     -คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน 13,859,400.00 12.95

     -คาลวงเวลาเจาหนาที่ 330,000.00 0.31

     -คารับรอง 370,000.00 0.35

     -คาเครื่องเขียนแบบพิมพวัสดุ 650,000.00 0.61

     -คาใชสอย 2,208,000.00 2.06

     -คาเสื่อมราคาและปรับปรุงตัดจาย 1,746,300.00 1.63

     -ทุนสวัสดิการสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต 2,000,000.00 1.87

     -เงินสวัดิการบําเหน็จสมาชิก 4,200,000.00 3.92

     -เงินสนับสนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย มข จํากัด 260,200.00 0.24

     -เงินสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู 150,000.00 0.14

     -คาใชจายทั่วไป 8,768,000.00 8.19

รวมคาใชจาย 107,041,900.00 100.00

กําไรสุทธิ 137,167,520.17 56.17

พิจารณาแผนงบประมาณการกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ประมาณการรายรับ-รายจาย ประจําป 2566

รายการยอรายได-คาใชจาย
ป 2566(ประมาณ)

จํานวนเงิน

เสนอเพื่อพิจารณา

               มติที่ประชุม….................................................................................................................................
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ประมาณการรายได้	ประจำาปี	2566

ป 2566

ประมาณการ

รายได

(บาท)

รายไดจริง

(บาท)

ประมาณการ

รายได

(บาท)

1.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 290,000.00 336,005.02 167,000.00 (42.41) -เปนรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

ประมาณ 79 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย

เฉลี่ยประมาณรอยละ 0.21 บาทตอป

1.3 ดอกเบี้ยเงินฝาก

จากสหกรณอื่น

19,000,000.00 24,766,379.19 27,000,000.00 42.11 -เปนรายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ

อื่น ประมาณ 954 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.87 บาท

ตอป

พิจารณาแผนประมาณการรายไดประจําป 2566

ป 2565

รายได

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบ

1. รายไดจากดอกเบี้ย เงินกูพิเศษ ทุก

ประเภท ประมาณ 759 ลานบาทอัตรา

ดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 4.81 บาทตอป

2. รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูสามัญใชบุคคล

ค้ําประกันทุกประเภทและเงินกูโครงการ

ยายหนี้ ช.พ.ค.มาสูสอ.มข.ประมาณ2,431 

ลานบาท อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยรอยละ 

5.40 บาท ตอป

3.รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูสวัสดิการ

สงเคราะหครอบครัวสมาชิกประมาณ 64 

ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.90 บาท

ตอป

4.รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉินทุก

ประเภท ประมาณ 145 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 5.78 บาทตอป

5. รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูสามัญใชหุนค้ํา

ประกันประมาณ 189 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 5.15 บาทตอป

6.รายไดจากดอกเบี้ยเงินกูเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ประมาณ 76 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 5.40 บาท

7. รายไดดอกเบี้ยจากเงินกูโครงการเอื้อ

อาทรประมาณ 421 ลานบาทอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 5.40 บาทตอป

8. ในป 2565 ยอดกูทุกประเภทคงเหลือ

ทั้งสิ้น 4,087 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยถัว

เฉลี่ยรอยละ 5.32 บาท ประมาณการ

ดอกเบี้ยรับจํานวน 215,441,060.53 บาท

1. ดอกเบี้ยรับ

1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูแกสมาชิก

198,635,500.00 207,367,634.00 215,000,000.00 8.24
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ป 2566

ประมาณการ

รายได

(บาท)

รายไดจริง

(บาท)

ประมาณการ

รายได

(บาท)

ป 2565

รายได

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบ

1.4 ดอกเบี้ยรับเงินกูใหแกสหกรณอื่น

 หรือชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด

864,270.16 864,270.16 438,420.17 (26.58) - เปนรายไดจากดอกเบี้ยเงินกูแกสหกรณ

อื่น ดังนี้

1. สหกรณออมทรัพยครูยโสธรจํากัด 

จํานวน 14 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ

 4.25 บาทตอป สงชําระคืน 60 งวด เงิน

ตนคงเหลือ 14,930,000.00 บาท สงชําระ

เงินตนงวดๆละ 835,000 บาท

2.1 ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย จํากัด

550,000.00 550,110.00 550,000.00 0.00 - เปนรายไดจากเงินปนผลที่สหกรณลงทุน

ถือหุนกับชุมชนสหกรณ ประมาณ 10 

ลานบาท อัตราผลตอบแทน ประมาณ 

รอยละ 5.50 บาทตอป

2.2 บริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 3,000.00 312.00 3,000.00 0.00 - สหกรณลงทุนในการซื้อหุนจํานวน 

200,000 บาท ผลตอบแทน ประมาณรอย

ละ0.0156 บาทตอป

3.1 คาธรรมเนียมแรกเขาจากการ

สมัครสมาชิก

150,000.00 114,300.00 150,000.00 0.00 - เปนรายไดจากคาธรรมเนียมแรกเขาของ

สมาชิก รายละ 300 บาท คาดวาจะมี

ผูสนใจสมัครเขาเปนสมาชิกในระหวางป 

2566 ประมาณ 500 คน (ป 2565 มี

สมาชิกเขาใหม จํานวน 381 ราย)

3.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ 500,000.00 1,181,336.66 500,000.00 0.00 - เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคํา

พิพากษาและการติดตามหนี้สิน การขาย

ทรัพยทอดตลาด

3.3 ดอกเบี้ยรับ-ลูกหนี้เงินสดขาด

บัญชี

20,000.00 6,661.89 0.00 (100.00)  - เปนรายไดจากดอกเบี้ยรับกรณีลูกหนี้

เงินสดขาดบัญชี

2. ผลตอบแทนการลงทุนถือหุน

3. รายๆไดอื่นๆ
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ป 2566

ประมาณการ

รายได

(บาท)

รายไดจริง

(บาท)

ประมาณการ

รายได

(บาท)

ป 2565

รายได

เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบ

3.4 รายไดอื่น 400,000.00 618,145.13 400,000.00 0.00 - เปนรายไดจากคาตอบแทนการบริหาร

จัดการจากบริษัทประกันชีวิตและคาสมุด

เงินฝาก(กรณีออกสมุดใหม เลมละ 30 

บาท), คาถายเอกสาร,คาหนังสือรับรอง

สถานภาพ กรณีไมเปนสมาชิก ฉบับละ 20

 บาท คาปริ้นสลิปเงินเดือนสมาชิก ฉบับ

ละ 5 บาท คาถายเอกสาร แผนละ 2 บาท

3.5.หนี้สูญรับคืน 0.00 31,086.75 0.00 0.00  - เปนรายไดจากการชําระหนี้ของลูกหนี้ที่

ตัดหนี้สูญ

4. รายไดจากการจําหนายทรัพยสิน 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 - เปนรายไดจากการจําหนายวัสดุ ครุภัณฑ

เกา

5.เงินอุดหนุนใหแกนายจางเพื่อ

รักษาการจางงาน

143,980.00 143,980.00 0.00 (100.00) - สหกรณฯไดรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการจาง

งานตามเงื่อนไขของโครงการสงเสริมและ

รักษาระดับการจางงานแกธุรกิจ SMEs

รวมรายไดทั้งสิ้น 220,557,750.16 235,980,220.80 244,209,420.17 10.72
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	ประมาณการรายจ่าย	ประจำาปี	2566

ป 2566

ประมาณการ

รายจาย

(บาท)

รายจายจริง

(บาท)

ขอตั้งรายจาย(บาท)

1.1 เงินเดือน 9,600,000.00 9,264,241.00 9,900,000.00 3.13 - เปนเงินเดือนสําหรับเจาหนาที่สหกรณ 

จํานวน 24 คน จายจริงตามระเบียบและ

ประกาศสหกรณ และจัดจางเจาหนาที่เพิ่ม 2 

อัตรารวม 26 คน(ทดแทนอัตราผูจัดการ

เกษียณอายุราชการ)

รวมหมวดเงินเดือน 9,600,000.00 9,264,241.00 9,900,000.00 3.13

2.1 เงินบําเหน็จเจาหนาที่และ

สํารองเงินชดเชยเจาหนาที่กรณี

เกษียณอายุการทํางาน

1,300,000.00 1,849,017.00 1,500,000.00 15.38 - เปนเงินสํารองบําเหน็จเจาหนาที่สะสมตาม

ระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และ

ขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 

ขอ 80 

- เปนเงินสํารองเงินชดเชยสําหรับจายให

เจาหนาที่หรือลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 

20 ป ขึ้นไปใหจายไมนอยกวาคาจาง อัตรา

สุดทาย 400 วัน(กรณีอายุครบ 60 ป บริบูรณ)

 ตั้งเงินสํารองชดเชยไวปละ 600,000 บาท 

ตามระเบียบสหกรณ วาดวยเจาหนาที่และ

ขอบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564 

ขอ 77

รวมหมวดบําเหน็จ 1,300,000.00 1,849,017.00 1,500,000.00 15.38

3.1 คาเบี้ยประชุม    

3.1.1 คาเบี้ยประชุมสมาชิก

11,050,000.00 8,177,900.00 11,180,000.00 1.18  '- เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับสมาชิกที่เขารวม

ประชุม ( ประมาณ 8,600 คน )

 - ประชุมใหญสามัญ คนละ1,000บาท/ครั้ง 

ไมเกิน 1 ครั้ง

 - ประชุมใหญวิสามัญคนละ300บาท/ครั้ง ไม

เกิน 1 ครั้ง

- คาของรางวัล 200,000.00 30,650.00 200,000.00 0.00 - เปนเงินรางวัลหรือของที่ระลึกสําหรับ

สมาชิกในการจัดประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ

พิจารณาแผนประมาณการรายจายประจําป 2566

ป 2565
เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบ

หมวด 1 เงินเดือน

หมวด 2 เงินบําเหน็จ

หมวดที่ 3 คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทน

รายจาย
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ป 2566

ประมาณการ

รายจาย

(บาท)

รายจายจริง

(บาท)

ขอตั้งรายจาย(บาท)

พิจารณาแผนประมาณการรายจายประจําป 2566

ป 2565
เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบรายจาย

3.1.2 คาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ

462,000.00 518,000.00 576,600.00 24.81 - เปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

คนละ1,200บาท/ครั้ง สําหรับประธานและ

เลขานุการคนละ 1,500บาท/ครั้ง ปละไมเกิน

 30 ครั้งนอกจากนี้อาจมีการประชุมเรงดวน 

ประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญ

 1 ครั้ง

3.1.3 คาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการฝายตางๆ

360,000.00 332,000.00 450,000.00 25.00 - เปนคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 

อํานวยการ คณะกรรมการเงินกู 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธคณะ

ละไมเกิน 5 คนๆละ 1,000 บาท/ครั้ง ปละไม

เกิน 30 ครั้งตอคณะ

3.1.4 คาเบี้ยประชุมคณะกรรม

ฝายตางๆ รวมกับเจาหนาที่

307,200.00 123,900.00 686,400.00 123.44 - เปนคาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการเงินกูคณะกรรมการศึกษาและ

ประชาสัมพันธประชุมรวมกับเจาหนาที่ฝายที่

เกี่ยวของอยางนอยเดือนละ 1 ครั้งตาม

ระเบียบ วาดวยเบี้ยประชุม พ.ศ.2563

3.2 คาตอบแทน

3.2.1 คาตอบแทนผูตรวจสอบ

กิจการ

108,000.00 108,000.00 122,400.00 13.33 - เปนคาตอบแทนคณะผูตรวจสอบกิจการ 

จํานวน 3 คนๆละ 3,400 บาทตอเดือน วงเงิน

ไมเกินเดือนละ 10,200 บาท

3.2.2 คาตอบแทนที่ปรึกษา 30,000.00 11,000.00 30,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนที่ปรึกษา 2 ทานๆละ 

1,000บาท เขารวมประชุมประจําเดือนๆละ 1

 ครั้งและประชุมใหญสามัญ 1 ครั้ง ประชุม

ใหญวิสามัญ 1 ครั้ง

3.2.3 คาตอบแทนกองคลัง

มหาวิทยาลัยขอนแกน

50,000.00 50,000.00 50,000.00 20.00 - เปนคาตอบแทนใหกับ

มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ใหบริการหักเงินเดือน

สมาชิกเพื่อชําระคาหุนและชําระหนี้ใหกับ

สหกรณ (เหมาจาย) ทั้งป
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ป 2566

ประมาณการ

รายจาย

(บาท)

รายจายจริง

(บาท)

ขอตั้งรายจาย(บาท)

พิจารณาแผนประมาณการรายจายประจําป 2566

ป 2565
เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบรายจาย

3.2.4 คาตอบแทนเจาหนาที่รักษา

ความปลอดภัยและงานรักษา

ความปลอดภัย มข.และสารวัตร

ทหาร

60,000.00 50,800.00 60,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยคนๆละ450บาทเจาหนาที่ตํารวจ

และสารวัตรทหาร นายละๆ500บาท ในการ

ประชุมใหญสามัญ/วิสามัญ และเพื่อเหตุ

ฉุกเฉินอื่น และเปนคาตอบแทนงานรักษา

ความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ตรวจ

ดูแลความเรียบรอย(ตูแดง)บริเวณสํานักงาน

สหกรณเดือนละ 3,000 บาท

3.2.5 คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 20,000.00 5,000.00 20,000.00 0.00 - เปนคาตอบแทนการเขารวมประชุม สําหรับ

ที่ปรึษาจากสหกรณจังหวัดขอนแกน 1 คน 

หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชี 1 คนๆละ 1,000

 บาท/ครั้งในการประชุมประจําเดือน ปละไม

เกิน 24 ครั้งและรวมประชุมใหญสามัญ/

วิสามัญ

3.2.6 คาตอบแทน

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตางๆ

300,000.00 300,900.00 434,000.00 44.67 - เปนคาตอบแทนคณะอนุกรรมการตางๆที่มี

การแตงตั้งขึ้นเพื่อปฎิบัติภารกิจตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการและ

เจาหนาที่ที่ไดรับเชิญเขารวมประชุมหรือ

ไดรับมอบหมายใหเขารวมกับ

คณะอนุกรรมการนั้นๆ (คณะละไมเกิน 5 คน)

 คาตอบแทนคนละ 700 บาท/ครั้ง

3.2.8 คาตอบแทนการไปใหขอมูล

ตอศาลหรือเปนพยานใหกับ

สหกรณ

50,000.00 12,500.00 50,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาตอบแทนใหกับกรรมการหรือ

สมาชิกหรือเจาหนาที่สหกรณหรือ

บุคคลภายนอกที่ไปเปนกรณีไปใหขอมูลตอ

ศาลหรือเปนพยานใหกับสหกรณในคดีตางๆ

ตามประกาศของสหกรณ

รวมหมวดคาเบี้ยประชุม 12,997,200.00 9,720,650.00 13,859,400.00 6.63

4.1 คาลวงเวลา 330,000.00 149,944.50 330,000.00 0.00 - เปนคาปฎิบัติงานนอกเวลาทําการและ

วันหยุดของเจาหนาที่สหกรณ ที่จะตองทํางาน

ในกรณีเรงดวนและภาระงานที่เพิ่มขึ้น

เกี่ยวกับการบริการสมาชิกสหกรณ

รวมหมวดคาลวงเวลา 330,000.00 149,944.50 330,000.00 0.00

หมวดที่ 4 คาลวงเวลา
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คําชี้แจงประกอบรายจาย

5.1 คารับรองสมาชิก 30,000.00 4,704.00 30,000.00 0.00 - เปนคาน้ําดื่มสําหรับสมาชิกที่เขารวมประชุม

ใหญสามัญ/วิสามัญและประชุมพบปะสมาชิก

ตามหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยขอนแกน

5.2 คารับรองสมาชิกและผู

ชวยเหลืองานสหกรณ

90,000.00 65,050.00 90,000.00 0.00 - เปนคาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผุ

ชวยเหลืองานสหกรณ

- เปนคาใชจายดานการประสานงาน และการ

ประชาสัมพันธ

- เปนคารับรองสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ

และคาอาหารกลางวันนักศึกษาฝกงานวันละ 

50 บาทครั้งละ 2 คน ระยะเวลา 4 เดือน

- อื่นๆตามความเหมาะสม

5.3 คารับรองคณะกรรมการ

ดําเนินการ คณะอนุกรรมการ

ตางๆและผูเขารวมประชุม

150,000.00 151,297.64 150,000.00 0.00 - เปนคาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับ

กรรมการและผูเขารวมประชุมประจําเดือน

และการประชุมของกรรมการแตละฝายและ

คณะอนุกรรมการตางๆ

5.4 คารับรองแขกของสหกรณ 100,000.00 19,792.00 100,000.00 0.00 - เปนคารับรองคณะผูมาเยี่ยมชมกิจการ

สหกรณและผูสอบบัญชี

รวมหมวดคารับรอง 370,000.00 240,843.64 370,000.00 0.00

6.1คาวัสดุสํานักงาน 500,000.00 409,621.86 500,000.00 0.00 - เปนคาอุปกรณเครื่องเขียน,คาวัสดุ

คอมพิวเตอร,คาจัดทําใบเสร็จรับเงิน,ใบฝาก-

ถอนเงิน,คาถายเอกสาร,คาจัดทําซองจดหมาย

,กระดาษตอเนื่อง,คาจัดทําสําเนาเอกสาร

แบบพิมพใบคํารองและอื่นๆ

6.2 คาพิมพรายงานประจําป 100,000.00 99,960.00 100,000.00 0.00 - เปนคาจัดพิมพหนังสือรายงานประจําป

จํานวน 1,000 เลม

หมวดที่ 5 คารับรอง

หมวดที่ 6 เครื่องเขียนแบบพิมพและวัสดุ
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6.3 คาหนังสือสอบทาน

สถานภาพสมาชิก

50,000.00 16,050.00 50,000.00 0.00 - เปนคาจัดทําหนังสือสอบทาน จํานวนหุน

หนี้สินและเงินรับฝากและหนังสือติดตามทวง

ถามจํานวน 10,000ชุดๆละ 5 บาท ตามของ

บังคับสหกรณ พ.ศ.2565 หมวด 3 ขอ 9

รวมหมวดเครื่องเขียนแบบพิมพ

และวัสดุ
650,000.00 525,631.86 650,000.00 0.00

7.1 คาเบี้ยเลี้ยง

7.1.1 คาเบี้ยเลี้ยงยานพาหนะ

และคาเชาที่พักในการบริหาร

สหกรณ

700,000.00 570,070.92 700,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ เจาหนาที่และผูตรวจสอบกิจการที่

ไปปฎิบัติงานนอกสํานักงานและคาลงทะเบียน

ในการไปรวมประชุมสัมมนาและเขารวม

ฝกอบรมตางๆเพื่อนําความรูมาพัฒนา

สหกรณตามที่ไดกําหนดไวในระเบียบสหกรณ

7.1.2 คาเบี้ยเลี้ยงดานกิจกรรม

ตางๆของสหกรณ

30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคณะกรรมการที่ไป

สํารวจหลักทรัพยกรณีสมาชิกกูโดยใช

หลักทรัพยค้ําประกันครั้งละ 1 คนเปนกรณี

พิเศษ ตรวจหลักทรัพยเมื่อเกิดอัคคีภัย วาต

ภัยและอุทกภัย

7.2 คาชวยเหลือการศึกษาบุตร

เจาหนาที่

100,000.00 34,600.00 100,000.00 0.00 - เปนคาธรรมเนียมการศึกษาบุตรของ

เจาหนาที่สหกรณถึงระดับปริญญาตรี

7.3 เงินสมทบประกันสังคมและ

กองทุนทดแทน

225,000.00 159,012.00 234,000.00 4.00 - เปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจายตาม

ระเบียบและพระราชบัญญัติประกันสังคม

รอยละ 5 ของเงินเดือนไมเกิน750บาท/ตอ

คน/เดือน จํานวน 26 คน

- เปนเงินสมทบตามที่สํานักงานประกันสังคม

เรียกเก็บตาม พรบ. ประจําป

7.4 คาเครื่องแบบกรรมการ 

เจาหนาที่สหกรณและผูตรวจสอบ

กิจการ

129,000.00 129,000.00 126,000.00 2.33 - เปนคาเครื่องแบบสําหรับคณะกรรมการ

ดําเนินการ 13 คนเจาหนาที่สหกรณ 26 คน

และผูตรวจสอบกิจการ 3 คนรวมทั้งสิ้น 42 

คนๆละ 3,000 บาท

หมวดที่ 7 คาใชสอย
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7.5 คาสวัสดิการตรวจสุขภาพ

ประจําปเจาหนาที่สหกรณ

75,000.00 72,820.00 78,000.00 4.00 - เปนคาตรวจสุขภาพประจําปของเจาหนาที่

สหกรณ 26 คนๆ ละ 3,000 บาท

7.6 คาทําความสะอาดสํานักงาน

สหกรณ

30,000.00 8,000.00 30,000.00 0.00 - เปนคาจางพนักงานทําความสะอาดเปนครั้ง

คราว เชน กระจก ผามาน ขัดพื้นหรืออื่นๆ

ตามความเหมาะสม

7.7 คาสาธารณูปโภค 300,000.00 267,888.71 300,000.00 0.00 - เปนคาน้ําประปา,คากระแสไฟฟา,คา

โทรศัพท,โทรสาร,คาไปรษณียากร,คาเชาตู

ไปรษณียของสหกรณ

7.8 คาเชาหองประชุม 200,000.00 199,550.00 200,000.00 0.00 - เปนคาเชาหองประชุมเพื่อประชุมใหญสามัญ

 1 ครั้งและประชุมใหญวิสามัญ 1 ครั้งและคา

เชาสถานที่ในการเลือกตั้งประธานกรรมการ 

กรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการหรือ

คาใชจายในการจัดประชุมออนไลน

7.9 คาสอบบัญชี 120,000.00 110,000.00 120,000.00 0.00 - เปนคาสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ประจําป 2566 ตามมติที่ประชุมใหญใหจัดจาง

7.10 คาเบี้ยประกันการขนยาย

และเก็บเงินสด

30,000.00 23,662.13 30,000.00 0.00 - เปนคาประกันชีวิตเจาหนาที่สหกรณจํานวน

 7 คนในวงเงินทุนประกันคนละ 500,000 

บาทและประกันการขนยายและการเก็บรักษา

เงินสดในสํานักงาน วงเงินทุนประกัน 

3,000,000 บาท

7.11 คาเบี้ยประกันทรัพยสินของ

สหกรณ

50,000.00 38,961.15 50,000.00 0.00 - เปนคาประกันอัคคีภัยทุนประกันจํานวน 

8,000,000 บาท

- เปนคาประกันทรัพยสินทุนประกัน จํานวน 

1,000,000 บาท

- เปนคาประกันยานพาหนะทุนประกัน 

จํานวน 500,000 บาท
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7.12 คาเบี้ยประกันชีวิต

คณะกรรมการดําเนินการ

เจาหนาที่สหกรณและผูตรวจสอบ

กิจการ

215,000.00 198,071.00 210,000.00 (2.33) - เพื่อเปนคาเบี้ยประกันสําหรับ

คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่สหกรณ 

และผูตรวจสอบกิจการ เนื่องจากตองเดินทาง

ไปปฎิบัติงานภายนอกสํานักงานทั้งในและ

ตางจังหวัด ซึ่งจะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการ

ปฎิบัติงานเปนการประกันอุบัติเหตุ 

(คณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 13 คน 

เจาหนาที่สหกรณจํานวน 26 คน และผูตรวจ

สอบกิจการจํานวน 3 คน คาเบี้ยประกันไม

เกินคนละ 5,000 บาท(42x 5,000)

รวมหมวดคาใชสอย 2,204,000.00 1,811,635.91 2,208,000.00 0.18

8.1 คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร 1,500,000.00 1,297,985.20 1,500,000.00 0.00 1. คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรตางๆของ

สหกรณประจําป 2566 คํานวณโดยวิธีเสนตรง

ในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด  

จํานวน 526,287.50 บาท

'2. คาเสื่อมราคาอาคารสํานักงาน 7,159,656

 บาทรอยละ 5 ตอป (20ป) เปนเงินปละ 

357,982.80 บาท(2557-2576และ

2558-2577)

3. คาเสื่อมราคาปรับปรุงอาคาร สํานักงาน 

3,253,493 บาทรอยละ 5 ตอป(20 ปๆละ 

162,674.65 บาท)

4. คาเสื่อมราคาตูรางเลื่อน 226,024.05 บาท

  5.คาตกแตงสํานักงานตัดจาย 125,081 

บาทรอยละ 20 ตอป (5 ปๆละ 25,016.20 

บาท)(ป2563-2567และ2565-2569)

8.2 คาเสื่อมราคาพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจาย 

(ลูกหนี้ดําเนินคด)ี

96,300.00 96,300.00 96,300.00 0.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตร 

385,200 บาทตัดจาย 4 ปๆละ 96,300 บาท 

เริ่มป 2563-2566

8.3 คาเสื่อมราคาคาพัฒนา

เว็บไซตและแอพพลิเคชั่นของ

สหกรณ

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

300,000 บาท ตัดจาย 4 ปๆละ 75,000 บาท

เริ่มป 2563-2566

หมวดที่ 8 คาเสื่อมราคาและคาปรับปรุงตัดจาย
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8.4 คาเสื่อมราคาพัฒนาโปรแกรม

เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษแบบ

ขั้นบันได

75,000.00 75,000.00 75,000.00 0.00 - เปนคาเสื่อมราคาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

300,000 บาท ตัดจาย 4 ปๆละ 75,000 บาท

เริ่มป 2564-2567

รวมหมวดคาเสื่อมราคา 1,746,300.00 1,544,285.20 1,746,300.00 0.00

9.1 ดอกเบี้ยจายใหสถาบัน

การเงินอื่น

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 - เปนดอกเบี้ยจาย กรณีมีการขอกูเงินจาก

สถาบันการเงินอื่นประมาณ2,500,000  บาท

ภายใตเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยประมาณรอยละ 

4 บาทตอป

9.2 ดอกเบี้ยจายแกสมาชิก 56,000,000.00 55,153,790.53 61,000,000.00 8.93 - เปนดอกเบี้ยจายสําหรับเงินรับฝากของ

สมาชิก ประมาณ 2,470 ลานบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ยรอยละ 2.50 บาทตอป

รวมหมวดดอกเบี้ยจาย 56,100,000.00 55,153,790.53 61,100,000.00 8.91

10.1 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห

ครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 - เพื่อจายใหครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต

ตามระเบียบ วาดวยทุนสวัสดิการสงเคราะห

ครอบครัวของสมาชิกผูเสียชีวิต พ.ศ.2563

การตั้งงบประมาณลดลงเนื่องจากใหใชเงินทุน

สะสมสงเคราะหครอบครัวสมาชิกผูเสียชีวิต

จํานวนเงินคงเหลือ 11,285,000 บาท

รวมหมวดทุนสวัสดิการ 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

11.1 เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก 4,200,000.00 3,671,500.00 4,200,000.00 0.00 - เพื่อจัดเปนสวัสดิการบําเหน็จสําหรับสมาชิก

ตามระเบียบสหกรณ วาดวยสวัสดิการ

บําเหน็จสมาชิก พ.ศ.2562 (จายตามอายุการ

เปนสมาชิกปละ 700 บาท)

11.2 เงินสนับสนุนสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหสอ.มข. จํากัด

264,150.00 264,150.00 260,200.00 (1.50) - เพื่อสนันสนุนสมทบเปนคาบํารุงสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะหใหกับสมาชิกจํานวน 

5,204 คนๆละ 50 บาท

หมวดที่ 9 ดอกเบี้ยจาย

หมวดที่ 10 ทุนสวัสดิการ

หมวดที่ 11 เงินสวัสดิการบําเหน็จสมาชิก
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11.3 เงินสวัสดิการชวยเหลือ

สมาชิกผูค้ําประกันเงินกู

150,000.00 60,000.00 150,000.00 0.00 - เพื่อจายใหสมาชิกผูค้ําประกันที่รับชําระ

หนี้สินแทนผูกูตาม ระเบียบ  วาดวย

สวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกู 

พ.ศ. 2564

รวมหมวดสวัสดิการบําเหน็จ 4,614,150.00 3,995,650.00 4,610,200.00 (0.09)

12.1 คาซอมแซมและบํารุงรักษา

ครุภัณฑและอาคารสํานักงาน

สหกรณที่ชํารุด

350,000.00 112,515.40 350,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการซอมแซม

บํารุงรักษาครุภัณฑและครุภัณฑสํานักงาน

และคาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

(SERVER) ที่อาจจะชํารุดและซอมแซมวัสดุ

อื่นๆของสหกรณ

12.2 คาบํารุงรักษาโปรแกรม

คอมพิวเตอร

400,000.00 272,583.92 400,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาบํารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร

 Internet และคาดูแล Website สหกรณ,คา

โปรแกรม Antivirus

12.3 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและ

น้ํามันหลอลื่น

60,000.00 38,417.00 60,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง และ

น้ํามันหลอลื่นสําหรับรถจักรยานยนต 1คัน

และรถยนตของสหกรณ 2 คัน

12.4 คาดําเนินคดี 300,000.00 252,122.25 300,000.00 0.00 1. เปนคาดําเนินคดี คาฤชาธรรมเนียมศาล 

คาวิชาชีพทนายความในการดําเนินคดีที่

ตอเนื่องและติดตามหนี้สินของสหกรณ

2. คาทนายความในการติดตามหนี้สินของ

สหกรณ (กรณีลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี)้และ

คาใชจายบังคับคดี

3. คดีที่สหกรณถูกฟองรองเรียกเงินคืน(กลุม

ไมมีหลักทรัพย)

12.5 คาชวยเหลือสงเคราะหศพ

สมาชิก คูสมรส บิดามารดาและ

บุตรสมาชิก

4,000,000.00 2,810,375.00 4,000,000.00 0.00 - เพื่อชวยเหลือสงเคราะหศพของสมาชิก คู

สมรส บิดามารดาและบุตรสมชิก ตาม

ระเบียบสหกรณวาดวย ทุนสวัสดิการเพื่อ

สงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก คูสมรส

 บิดามารดาและบุตร พ.ศ.2563

12.6 คาใชจายเพื่อเปนสวัสดิการ

สมาชิกผูไมมีบุตร

1,500,000.00 235,000.00 1,000,000.00 (33.33) - เพื่อจายเปนสวัสดิการแกสมาชิกผูที่ไมมี

บุตรตามระเบียบสหกรณคนละ 5,000 บาท

จํานวนปละไมเกิน 200 คน

หมวดที่ 12 คาใชจายทั่วไป
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12.7 คาธรรมเนียมและคาอากร

แสตมป

100,000.00 45,372.28 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาธรรมเนียมธนาคารในการโอน

เงินคาธรรมเนียมสวนราชการหรือเอกชน

- คาธรรมเนียมตอทะเบียนรถยนต 

รถจักรยานยนตและคาอากรแสตมปในการ

ทํานิติกรรมอื่นๆของสหกรณ

12.8 คาสาธารณกุศล 250,000.00 92,612.00 250,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาสมทบทําบุญและรวมบริจาคให

หนวยงานตางๆในงานสาธารณกุศล

12.9 คาใชจายในการเลือกตั้ง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ  กรรมการดําเนินการ และ

ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ  (เหมาจาย)

12.10 คาของที่ระลึก 100,000.00 93,979.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาของที่ระลึกสําหรับสถาบัน

การเงินอื่นและผูมีอุปการคุณที่ทําธุรกรรม

รวมกับสหกรณและผูมีสวนเกี่ยวของและของ

ที่ระลึกสําหรับสมาชิกผูเกษียณอายุราชการ

12.11 คาโฆษณาประชาสัมพันธ 100,000.00 32,352.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาโฆษณาประชาสัมพันธและจัดทํา

ขาวเกี่ยวกับกิจการของสหกรณใหสมาชิก

รับทราบและออกพบปะสมาชิกตาม

หนวยงานตางๆ

12.12 คากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ 200,000.00 21,923.00 200,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสราง

ความสัมพันธระหวางสมาชิก เชน การจัดงาน

พิธีทางศาสนาและการเขารวมกิจกรรมตาม

ประเพณี การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนและหนวยงานอื่นๆ

12.13 คาวัสดุงานบาน 50,000.00 41,223.60 50,000.00 0.00 - เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานใชในสํานักงาน

สหกรณ

12.14 คาบํารุงรักษาบริเวณ

สํานักงานสหกรณ

50,000.00 17,360.00 50,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาบํารุงรักษาสนามหญาและปลูก

ตนไมและคากําจัดปลวกสํานักงานสหกรณ

12.15 คาเชาเครื่องถายเอกสาร 108,000.00 108,000.00 108,000.00 0.00 - เปนคาเชาเครื่องถายเอกสาร ใชภายใน

สํานักงานสหกรณ จํานวน 3 เครื่องๆละ 

3,000 บาทตอเดือน

12.16 คาใชจายหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญ

1,500,000.00 1,193,180.29 1,500,000.00 0.00 - ประมาณการจากการตัดจําหนายหนี้สูญ

และลูกหนี้การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด168

ป 2566

ประมาณการ

รายจาย

(บาท)

รายจายจริง

(บาท)

ขอตั้งรายจาย(บาท)

พิจารณาแผนประมาณการรายจายประจําป 2566

ป 2565
เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบรายจาย

12.17 คาใชจายโครงการวิจัย

และพัฒนาสหกรณ

100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 - เพื่อเปนการตอบแทนการปฎิบัติงานของ

คณะผูวิจัย ตามโครงการวิจัยสถาบันสหกรณ

ออมทรัพยมหาวิทยาลัย ขอนแกน จํากัด

12.18 ผลเสียหายจากการถูก

ฟองรองฯ

0.00 939,391.95 0.00 0.00 เปนคาใชจายจากการที่สหกรณถูกฟองรอง

ดําเนินคดีกรณีสมาชิกหรือลูกหนี้ฟองเรียก

ทรัพยหรือเรียกเงินคืน กรณีกลุมไมมี

หลักทรัพย

รวมหมวดคาใชจายทั่วไป 9,268,000.00       6,406,407.69     8,768,000.00       (5.39)

13.1 คาปรับปรุงสํานักงานสหกรณ 160,000.00 0.00 300,000.00 87.50 - เพื่อเปนงบประมาณในการปรับปรุงและ

ทาสีอาคารสํานักงานสหกรณโดยรอบอาคาร

13.2 ครุภัณฑสํานักงาน 338,500.00 284,693.00 1,030,500.00 61.15 - เพื่อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน ทดแทนเครื่อง

เดิมที่ใชงานมานาน โดยมีรายละเอียดครุภัณฑ

สํานักงานที่จะขอจัดซื้อในป 2566 ดังนี้

1. เครื่องคอมพิวเตอร 3 เครื่องๆละ 35,000 

บาท (ฝายบัญชี 1,เรงรัดหนี้สิน 1,ทะเบียน 1 ) 

รวมเปนเงิน 105,000 บาท

2. เครื่องคอมพิวเตอร Sever ระบบสหกรณ 1 

เครื่อง ราคา   250,000   บาท    

3. เครื่องสํารองไฟสําหรับเครื่อง sever  1 เครื่อง

  ราคา  30,000   บาท     

4. เครื่องกระจายสัญญาณระบบ Lan 

(Switching Hub 16 Port) 1 เครื่องๆละ 4,000

 บาท   

5. Hard disk External 1 เครื่อง ราคา 4,000 

บาท

6. เครื่องโทรศัพทภายในสํานักงาน 1 เครื่อง 

(บัญชี) ราคา 2,500 บาท   

7. เกาอี้สํานักงาน 2 ตัวๆละ 3,000  บาท(ฝาย

บัญชี 2 ตัว)ราคารวม 6,000 บาท

หมวดที่ 13 คาใชจายลงทุนและคาครุภัณฑ
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13.2 ครุภัณฑสํานักงาน 8. เครื่องคํานวณไฟฟา 14 หลัก 2 เครื่อง ๆละ 

4,000 บาท ราคารวม  8,000 บาท(บัญชีและ

เรงรัดหนี้สิน)   

9. โตะทํางาน 1 ตัว ราคา 7,000 บาท   

10. กระดานบอรดติดประกาศลอเลื่อน 5 อันๆ

ละ6,000 บาท เปนเงิน 30,000 บาท   

11. เครื่องพิมพ Label สําหรับพิมพสติกเกอร

ซองจดหมาย 1 เครื่อง ราคา 15,000  บาท    

12. ทีวีสําหรับการประชาสัมพันธ ขนาด 55 นิ้ว 

 1  เครื่อง ราคา 30,000 บาท

13. ตูเก็บเอกสาร จํานวน 6 หลัง ๆละ 6,500 

บาท ราคารวม 39,000 บาท  

14. เครื่องยอยกระดาษ 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ

 20,000 บาท                        

15. อุปกรณคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตพีซี เพื่อใช

แสดงผลเอกสารประกอบการประชุมแบบ

อิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการและผูจัดการ 

จํานวน 16 เครื่องๆละ 30,000 บาท เปนเงิน  

480,000 บาท

13.3 คาจัดทําหองประชุม ยุค 4.0 250,000.00 139,880.00 30,000.00 (88.00) - เพื่อเปนงบประมาณในการจัดซื้อดังนี้ 

1.ไมคสําหรับหองประชุมออนไลน(หองประชุม

เล็ก) 1 ระบบ ราคา 12,000 บาท  

2.ไมคไรสายหองประชุมใหญ 1 ชุด ราคา 

10,000 บาท

13.4 กลองวงจรปด 35,000.00 34,454.00          35,000.00 0.00 - เพื่อทดแทนเครื่องที่เสื่อมสภาพการใชงาน

ทั้งภายในและรอบบริเวณสํานักงานสหกรณ 2

 ชุด

13.5 คาปรับปรุงภูมิทัศน

สํานักงานสหกรณ

100,000.00 1,235.00            100,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุงภูมิทัศน

และบํารุงรักษาบริเวณรอบๆสํานักงาน

สหกรณใหรมรื่นสวยงามและเปนที่พักผอน

สําหรับสมาชิกที่มาติดตอสหกรณ
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ป 2566

ประมาณการ

รายจาย

(บาท)

รายจายจริง

(บาท)

ขอตั้งรายจาย(บาท)

พิจารณาแผนประมาณการรายจายประจําป 2566

ป 2565
เพิ่มขึ้น/

(ลดลง)

(%)

คําชี้แจงประกอบรายจาย

13.6 คาจัดทําระบบบริหาร

จัดการของสหกรณ

3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 - เพื่อเปนคาจัดทําระบบบริหารจัดการของ

สหกรณ ดังนี้

1.ระบบการทําธุรกรรมบนโทรศัพทมือถือ 

Mobile  Application

2.ระบบคิวออนไลน              

3. ระบบสวัสดิการครอบครัวสมาชิก คูสมรส

บุตร บิดามารดา

4 ระบบสวัสดิการสมาชิกผูไมมีบุตร

5. ระบบโปรแกรมเงินกูฉุกเฉินปนผล(ฝาย

ทะเบียน)

6.การพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบบัญชี

แยกประเภทรายการ

รวมหมวดคาใชจายลงทุนและ

คาครุภัณฑ
3,883,500.00 460,262.00 4,495,500.00 15.76

รวมคาใชจายทุกหมวด 105,063,150.00 93,122,359.33 111,537,400.00 6.16
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วาระ
4.5 พจิารณาอนมุตัวิงเงนิกูย้มืหรอืการคำา้ประกนั	ประจำาปี	2566

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2565 หมวด 4 ข้อ 18  

ก�าหนดไว้ว่า “ท่ีประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�าเป็น 

และสมควรแก่การด�าเนนิงาน วงเงนิซึง่ก�าหนดดงัว่านี ้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์” 

ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ 

การค�า้ประกันส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีที่แล้วไปพลางก่อน” 

 ซึ่งในปี 2565 ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มกราคม  2565 ได้อนุมัติ

วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันไว้ เป็นเงิน จ�านวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน)

 ดังนั้น ในปี 2566 คณะกรรมการด�าเนินการ เสนอขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน  

เป็นเงิน จ�านวน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การบริหารงานของสหกรณ ์

เกิดสภาพคล่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมวลสมาชิกและสหกรณ์

	 มติที่ประชุม		...............................................................................................................................
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...................................................................................................................................................................
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วาระ
4.6

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทน	
ประจำาปี	2566	

 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ�ากัด พ.ศ. 2565 หมวด 4 ข้อ 25  

ก�าหนดไว้ว่า “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง

ตามมาตรฐานการสอบบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด โดยผูส้อบบัญชี

ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 

 ในปีบัญชี 2566 มีบริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอให้บริการสอบบัญชี จ�านวน 2 บริษัท ดังนี้ 

ชื่อผู้เสนอให้บริการ

สอบบัญชี

การเข้า

ตรวจ/ปี

(ครั้ง)

ระยะเวลา

เข้าตรวจ/

ครั้ง	(วัน)

จำานวน

ผู้เข้าตรวจ

ครั้ง/(คน)

รายงานการ

สอบบัญชี

ระหว่างปี

(ครั้ง)

ค่าตอบแทน

(บาท)

1. บริษัท ส�านักงานบัญชี  

ทองเอก จ�ากัด  

ทะเบียน 0105554088855

≥4 ≥3 ≥3 ≥2 120,000.-

2. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบ

บัญชีและกฎหมาย จ�ากัด 

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10539 

และผู้สอบบัญชีส�ารองเลข

ที่ 12322

≥4 3-5 3-5 ≥4 160,000.-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 173

วาระ
4.7

พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จำากัด	
พ.ศ.	2566

                                               เปรยีบเทียบการแก้ไขข้อบังคับ                                      แบบ ทข.1 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2566 

ขอบังคับ ฉบับ พ.ศ. 2565 (เดิม) ข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2566 (ใหม่) เหตุผลท่ีแก้ไข 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภท และที่ตั้งสหกรณ 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภท และที่ตั้งสหกรณ 
คงเดิม 

 

หมวด 2 
วัตถุประสงค  

หมวด 2 
วัตถุประสงค  

คงเดิม 

 

ขอ 3. อำนาจกระทำการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ
สหกรณ ใหสหกรณมีอำนาจกระทำการ  ดังตอไปนี้ 
 (1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ หรือ
สหกรณอื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝาก
เงินหรือนิติบุคคลซ่ึงมี  บุคลากรหรือลูกจางไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้น เปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน 
          (2) จัดหาทนุเพ่ือกิจการของสหกรณ 
          (3) ใหเงินกูแกสมาชิก 
          (4) ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน 
        (5) ซ้ือหุนของธนาคาร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
        (6) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น  
        (7) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำใหเกิด
ความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของสหกรณ 
         (8) ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ 
          (9) ออกต๋ัวสัญญาใชเงินหรือตราสารอื่น 
          (10) ฝาก หรือลงทุนอยางอื่นตามกฎหมายวา ดวย
สหกรณ  หรื อลงทุ นตามที่ คณ ะกรรมการพั ฒนาการ              
สหกรณแหงชาติกำหนด 
         (11) ดำเนินการใหกูยืมเพ่ือการเคหะ ใหสินเชื่อ ใหยืม ให
เชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจำนอง หรือรับจำนำ ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิก 
         (12) ใหสวัสดิการหรือการสงเคราะหตามสมควรแก
สมาชิกและครอบครัว 
         (13) ใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก 
         (14) ขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 
หนวยงานของตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด 
         (15) กระทำการตางๆ ตามท่ีอนุญาตไวในกฎหมายวา
ด วยสหกรณ  เพ่ื อให เป นไปตามวัตถุ ประสงค ท่ี กล าว              
ขางตน รวมถึงซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู 
ยืม เชาหรือใหเชา เชาซ้ือ หรือใหเชาซ้ือ 
         โอนหรือรับโอน สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ ขาย
หรอืจำหนาย จำนองหรอืรับจำนอง จำนำหรอืรับจำนำ ดวยวิธ ี
อื่นใด ซ่ึงทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก หรือดำเนินธุรกิจ
หรือกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให
สำเร็จตามวัตถปุระสงคของสหกรณ 

ข้อ 3 อำนาจกระทำการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ใหส้หกรณ์มอีำนาจกระทำการ ดังต่อไปนี้ 

(1)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรอืสมาชกิสมทบ หรือ 
สหกรณ์อื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ึงมีสมาชิกของ
สมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชกิของสหกรณ์ผู้รับฝาก
เงินหรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนติบุิคคลนัน้ เป็นสมาชกิของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน 

(1) จัดหาทุนเพื่อกจิการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(3)  ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชกิ 
(4)  ใหส้หกรณ์อื่นกูย้มืเงิน 
(5)  ซ้ือหุ้นของธนาคารซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่สหกรณ ์
(6)  ซ้ือหุ้นของชมุนุมสหกรณ ์
(7) ซ้ือหุน้ของสถาบันท่ีประกอบธุรกจิอันทำให้เกดิ 

ความสะดวกหรอืสง่เสรมิความเจรญิแก่กิจการของสหกรณ์ 
(8) ซ้ือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวสิาหกิจ 
(9) ออกตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แหง่ชาติกำหนด 

 (11) ดำเนนิการใหกู้ย้มืเพื่อการเคหะ 
 (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่

สมาชกิและครอบครัว 
(13) ใหค้วามช่วยเหลอืทางวชิาการแก่สมาชกิ 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ 

หน่วยงานของต่างประเทศ หรอืบุคคลอืน่ใด 
(15) กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าดว้ย

สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง
ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้
เช่า เช่าซ้ือหรอืใหเ้ช่าซ้ือ โอนหรอืรับโอน สิทธิการเช่าหรอืสทิธิ
การเช่าซ้ือ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือ
รับจำนำ ดว้ยวิธอีื่นใด ซ่ึงทรัพย์สนิแก่สมาชกิหรือของสมาชกิ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
 

(ร่าง)   4.7  พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2566 
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~ 

หมวด  3 
ทุน 

ขอ 4. ที่มาของเงินทุน สหกรณอาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 
 (1)  ออกหุน 
    (2)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสมาชิกสมทบหรือ
สหกรณอื่น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ซ่ึงมีสมาชิกของ
สมาคมนั้น ไมนอยกวากึ่งหนึ่งเปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงนิ 
หรือนิติบุคคลซ่ึงมีบุคลากรหรือลูกจาง ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของนิติ
บุคคลนั้น เปนสมาชิกของสหกรณผูรับฝากเงิน 
 (3)  กูยืมเงิน ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน และหรือตราสาร
การเงินอยางอื่น 
 (4)  สะสมทุนสำรองและ หรือทุนอื่นๆ 
  (5)  รับเงินอุดหนุนหรือทรัพยสินทีมี่ผูยกให 

หมวด  3 
ทุน 

ข้อ 4 ท่ีมาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกหุน้โดยวธิกีารขายหุ้นใหแ้ก่สมาชกิ 
(2) รับฝากเงินตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ 
(3) กูย้มืเงิน หรือรับเงินจากการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน 
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอืน่ ๆ 
(5) รับเงินอุดหนุนหรอืทรัพย์สินท่ีมผู้ียกให ้

 
 
 
 

 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
 

ขอ 5 ข้อ 5 - 6 เหมอืนเดิม  
ขอ 7. การชำระคาหุนรายเดือน  การชำระคาหุนรายเดือนนั้น ให
ชำระโดยวิธหีักจากเงินไดรายเดือนของสมาชิกในวันจายเงินไดราย
เดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน เม่ือสมาชิกมีคำขอเปนหนังสือ
และคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาสมาชิก
นั้น ตกอยูในพฤติการณอันทำใหไมสามารถชำระคาหุนรายเดือน
ไดโดยมิใชเกิดขึ้นดวยเจตนาอันไมสุจริตของตน  คณะกรรมการ
ดำเนินการจะอนุญาตใหสมาชิกนั้นมิตองชำระคาหุนรายเดือนชั่ว
ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได 

ข้อ 7 การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น 
ใหช้ำระโดยวธิหีักจากเงินไดร้ายเดอืนของสมาชกิในวันจ่ายเงินได้
รายเดือนประจำเดือนนั้นๆ ทุกเดือน กรณีสมาชิกท่ีเกษียณอายุ 
หรือสมาชิกท่ีโอนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่สามารถหัก
รายได ้ใหส้มาชกิรายนัน้นำเงินสง่สหกรณ์ทุกวันสิ้นเดอืน 
 

 -เพือ่ใหเ้ป็นไป
ตามข้อบังคับกรม
ส่ง เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
 

 

ขอ 8 – 10 เหมอืน ข้อ 8 – 10 เดิม  
การใหเงินกู 

ขอ  11.  การใหเงินกู  เงินกูนั้นอาจใหไดแก 
 (1)  สมาชกิของสหกรณ 
 (2)  สหกรณอื่น  
การให เงินกู แก สมาชิ กนั้ น  ให คณะกรรมการ

ดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูไดตามขอบังคับนี้
และตามระเบียบของสหกรณ 

ขอกำหนดตางๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑการพิจารณา
วินิจฉัยใหเงินกู  ประเภทและจำกัดแหงเงินกู หลักประกัน
สำหรับเงินกู   ลำดับแหงการให เงินกู   การกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู  การสงเงินงวดชำระหนี้ เงินกู  การควบคุม
หลักประกัน การเรียกคืนเงินกูและอื่นๆ ให เปนไปตามที่
กำหนดไวในระเบียบของสหกรณ 

การให เงินกู แกสหกรณ อื่นนั้ น คณะกรรมการ
ดำเนนิการจะพิจารณาใหกูไดตอเม่ือสหกรณมีเงินทุนเหลือจาก
การใหเงินกูแกสมาชิกแลว ตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ  

สมาชิกหรือสหกรณอื่นซ่ึงประสงคจะขอกูเงินจาก
สหกรณนี้ ตองเสนอคำขอกูตามแบบและระเบียบของสหกรณ
ที่กำหนดไว 

การให้เงินกู้ 
ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ 

(1) สมาชกิของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อืน่  

การให้ เงินกู้ แก่สมาชิกนั้ น  ให้คณ ะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจพิจารณ าวินิจฉัยให้ เงินกู้ ได้ตาม
ข้อบังคับนี้และตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดต่างๆ  เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวนิจิฉัยให้
เงินกู ้ประเภทและวงเงินใหกู้้ หลักประกันสำหรบัเงินกู ้ลำดับแห่งการ
ให้เงินกู้ การกำหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ การส่งเงินงวดชำระหนี้ การ
ควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงินกู้ การสอบทานกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อหรือการ
ให้เงินกู้ และอืน่ๆ  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกำหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ ์

การให้เงินกูแ้ก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการ
จะพจิารณาใหกู้้ไดต้่อเมือ่สหกรณม์เีงินทุนเหลอืจากการใหเ้งินกู้
แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบยีนสหกรณ ์

สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอกู้เงินจาก
สหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีกำหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
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ขอ  12 - 15 เหมือน ข้อ 12 – 15 เดิม  

ขอ 16. ความผูกพันของผูกูและผูค้ำประกัน ผูกูหรือผูค้ำ
ประกันตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอโอนหรือยาย หรือ
ลาออกจากราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (3) จะตองแจง
เปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชำระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู
ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน   

ข้อ 16 ความผูกพันของผู้ กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำ
ประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอนหรือย้าย หรือ
ลาออกราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32(3) จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชำระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อน  (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชกิอยู่) 

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ์  
พ.ศ.2565 

ขอ 17 เหมือน ข้อ 17 เดิน  

การกูยืมเงินหรือการค้ำประกัน 
ขอ 18. วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจ
กำหนดวงเงินกูยืม หรือการค้ำประกันสำหรับปหนึ่งๆ ไวตามท่ี
จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซ่ึงกำหนดดังวานี้
ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนด หรือนายทะเบียน
สหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน
สำหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปที่
แลวไปพลางกอน 

การกู้ยมืเงินหรอืการคำ้ประกัน 
ข้อ 18 วงเงินการกู้ยมืหรอืการคำ้ประกัน ให้ท่ีประชุมใหญ่
กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้
ตามท่ีจำเป็นและสมควรแก่การดำเนนิงาน วงเงินซ่ึงกำหนดดัง
ว่านี้ ต้องเป็นไปตามท่ีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดไว้และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
 
 

ขอ 19 - 20 เหมือน ข้อ 19 -20  เดิม  

ขอ 21. การเงินของสหกรณ การรับจายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณใหอยูในความรับผิดชอบของผูจัดการ ทั้งนี้ เปนไปตาม
ระเบียบของสหกรณ 

 

ข้อ 21 การเงินของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการต้อง
ดำเนินการในทางอันสมควรเพื่อให้การเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
เรยีบรอ้ยและเกดิประโยชนแ์ก่สหกรณ ์ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) การรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

(2) การรับจ่ายเงินของสหกรณ์ต้องกระทำที่สำนักงานของ
สหกรณ์เท่านั้น เว้นแต่มีกรณีอันจำเป็นท่ีไม่อาจปฏิบัติได้ ให้
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดวธิปีฏบัิตไิดต้ามสมควร 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
 

 

ขอ 22. การบัญชีของสหกรณ ใหสหกรณจัดใหมีการทำบัญชี
ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด และเก็บ
รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวที่สำนักงาน
สหกรณภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบยีนสหกรณกำหนด 

ใหบันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณในวันท่ีเกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่นที่ไมเกี่ยวกับกระแส
เงินสดใหบันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแตวันท่ี
มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีตองมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
          ใหสหกรณจัดทำงบการเงินประจำปอยางนอยครั้งหนึ่งทุก
รอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนรอบปทางบัญชีของสหกรณซ่ึงตอง
มีรายการแสดงสินทรัพย หนีสิ้น และทุนของสหกรณ กบัทั้งบัญชี
กำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

วันส้ินปทางบัญชีของสหกรณใหส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม ของทุกป 

ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการมี
หน้าท่ีทำบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชไีว้ท่ี
สำนักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุนั้น สำหรับเหตุอื่นที่ไม่เกี่ยวกับกระแส
เงินสดให้บันทกึรายการในสมุดบัญชภีายในสามวันนับแต่วันท่ีมี
เหตุอันจะต้องบันทึกรายการนั้น และการลงบัญชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 

ให้สหกรณ์จัดทำงบการเงินประจำปีทุกรอบปีทาง
บัญชีของสหกรณ์ ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสนิทรัพย์ หนี้สิน 
และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันท่ี 
31 ธันวาคม ของทุกปี 1 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 
 

ขอ 23 เหมอืน ข้อ 23  เดิม  

 
1 ระบุวันท่ีใหช้ัดเจน เช่น ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม เป็นต้น 
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ขอ 24. ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ  ใหสหกรณ มี
ทะเบี ยนสมาชิก ทะเบียนหุ น สมุดรายงานการประชุม 
ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ
เห็นสมควรใหมีขึ้น 
          ใหสหกรณสงสำเนาทะเบียนสมาชิกและทะเบียนหุน
แกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีจด
ทะเบียน 
 
 

 
 
ใหสหกรณ รายงานการเปล่ียนแปลงรายการใน

ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุนตอนายทะเบียนสหกรณ
ภายในสามสิบวนันับแตวันส้ินปทางบัญชีของสหกรณ 

สมาชิกอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลาวในวรรคกอนได 
ณ สำนักงานของสหกรณในระหวางเวลาทำงาน แตจะดูบัญชี
หรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินกูของสมาชิก
รายอื่นไมได นอกจากจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือของ
สมาชิกนั้น และไดรับอนุญาตจากผูจัดการกอน 

ข้อ 24 ทะเบียนและเอกสารของสหกรณ์ 1

2 สหกรณ์
ต้องจัดทำทะเบียนสมาชิก ทะเบียนหุ้นซ่ึงทะเบียนดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีชื่ อ  เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
สัญชาติ ท่ีอยู่ของสมาชิก และรายการเกี่ยวกับการถือ
หุ้นของสมาชกิ และจัดทำสมุดรายงานการประชุมใหญ่ 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การประชุม
คณะกรรมการอื่น ตลอดจนทะเบียนอื่นๆ ตามท่ี
คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรให้มขีึ้น 

สหกรณ์ต้องส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก และ
ทะเบียนหุ้นแก่นายทะเบียนสหกรณ์ภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันท่ีจดทะเบยีน 

ให้สหกรณ์ รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนสมาชิกหรือทะเบียนหุ้นต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสบิวันนับแตว่นัสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ์ 

สมาชกิอาจขอตรวจดูเอกสารดังกลา่วในวรรคแรกก่อน
ได้ ณ สำนักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทำงาน แต่จะดู
บัญชีหรือทะเบียนเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินกู้ของ
สมาชกิรายอื่นไม่ได ้นอกจากจะไดร้ับความยนิยอมเป็นหนังสือ
ของสมาชกินัน้และไดร้บัอนุญาตจากผู้จัดการก่อน 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ.2565 

 

ขอ 25 เหมอืน ข้อ 25 เดิม  

ขอ 26. การกำกับดูแลสหกรณ นายทะเบยีนสหกรณ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ  ผูตรวจการสหกรณ  ผูสอบบัญชี  หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอำนาจ
ออกคำส่ังเปนหนังสือใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 
คณะกรรมการอื่น ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาที่ หรือ
เชิญสมาชิกของสหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนิน
กิจการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
หรือรายงานการประชุมได และมีอำนาจเขาไปตรวจสอบใน
สำนักงานของสหกรณระหวางเวลาทำงานของสหกรณได 

ทั้งนี้ ใหผูซ่ึงเกี่ยวของตามความในวรรคแรกอำนวย
ความสะดวกใหความชวยเหลือและใหคำชี้แจงแกผูปฏิบัติการ
ตามสมควร 

ข้อ 26 การกำกับดูแลสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ 
คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์  ซ่ึงได้รับคำสั่งจากนายทะเบียนสหกรณ์  รองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ ์ผู้สอบบัญช ีหรือพนักงาน
เจ้าหนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานหรือรายงานการประชุม หรือเข้ามาตรวจสอบใน
สำนักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์  

ให้ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องตามความในวรรคแรกปฏิบัติ
ตามคำสั่งและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ 
รวมท้ังให้คำชี้แจงตามสมควร 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ์  
พ.ศ.2565 

 

ขอ 27 เหมอืน ข้อ 27 เดิม  

กำไรสุทธิประจำป 
ขอ 28. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  เม่ือส้ินปทางบัญชีและ
ไดปดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว 
ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิ  ใหจัดสรรเปนทุนสำรองไมนอย
กวารอยละสิบของกำไรสุทธิ  และเปนคาบำรุงสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมเกินรอยละหาของกำไรสุทธิ 
       กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรรตามความใน

กำไรสุทธปิระจำป ี
ข้อ 28 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชี
และได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
กำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
กำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามอตัราท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  

กำไรสุทธิประจำปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความใน

 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 
2 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนสมาชกิและทะเบียนหุ้นของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 
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วรรคกอนนัน้ ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรไดดังตอไปนี้ 
(1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวใหแกสมาชิก 

 แตตองไมเกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตาม
สวนแหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปนผลตาม (4) ออกจายเปนเงินปนผลสำหรบัปใดดวย
จำนวนเงินปนผลทั้งส้ินที่จายสำหรับปนั้นก็ตองไมเกินอัตรา
ดังกลาวมาแลว 

(2) เปนเงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจำนวน 
แหงดอกเบีย้เงินกู ซ่ึงสมาชิกไดชำระแกสหกรณในระหวางป 
แตสมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงินหรือ
ดอกเบี้ยเปนเวลาถงึสองงวดติดตอกันหรือผิดนัดชำระหนี้ดัง
กลาวถึงสามคราวสำหรับเงินกูรายหนึ่งๆในปใดมิใหไดรับเงิน
เฉล่ียคืนสำหรับปนั้น 

(3) เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ของ 
สหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิ 

(4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอย 
ละสองแหงทุนเรือนหุนของสหกรณตามที่มีอยูในวันส้ินนั้น        
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่ประชุม
ใหญเพ่ือจายเปน เงินปนผลตามหุนตาม (1) 

(5) เปนทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกิน 
รอยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 

(6) เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละสิบของ 
กำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ 

(7) เปนทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะหตาม 
สมควรแกสมาชิกและครอบครัว ไมเกินรอยละสิบของกำไร 
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ 

(8) เปนทุนเพ่ือจัดต้ังสำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพ่ือ 
เสริมสรางความม่ันคงใหแกสหกรณ 

(9) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ใหจัดสรรเปนทุน 
สำรองทั้งส้ิน 

วรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได ้ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีชำระแล้วให้แก่สมาชิก 

แต่ตอ้งไม่เกนิอัตราทีก่ำหนดในกฎกระทรวง โดยคดิใหต้าม
ส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใด
ด้วยจำนวนเงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกิน
อตัราดังกล่าวมาแลว้ 

(2) เป็นเงินเฉลีย่คืนให้แก่สมาชกิตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก
ได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการชำระ
หนี้สหกรณ์ มใิหไ้ดร้ับเงินเฉลี่ยคนื สำหรบังวดท่ีผิดนัดนัน้ 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ไม่เกนิรอ้ยละสบิของกำไรสุทธ ิ
         (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ
สองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งท่ีประชุม
ใหญ่เพือ่จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้
หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกดิจากเหตุทุจรติ 
   (5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อย
ละสบิของกำไรสุทธ ิ 
   (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของ
กำไรสุทธ ิ
   (7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควร
แก่สมาชกิและครอบครัว ไมเ่กินร้อยละสบิของกำไรสุทธิ 
        (8) เป็นทุนเพื่ อจัดตั้ งสำนักงาน ไม่ เกินร้อยละสิบของ          
กำไรสุทธ ิ 
        (9) กำไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุน
สำรองท้ังสิ้น 

2

3การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์และให้กำหนดระเบียบสำหรับแต่
ละทุนเป็นการเฉพาะ  

ทุนสำรอง 
ขอ 29.  ที่มาแหงทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ตามขอ 28 แลว บรรดาเงินอุดหนนุหรือทรัพยสินที่มีผูยกใหแก
สหกรณ ถาผูยกใหมิไดกำหนดวาใหใชเพ่ือการใด ใหจัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพยสินนั้นเปนทุนสำรองของสหกรณ 

อนึง่ จำนวนเงินซ่ึงสหกรณพึงจายแกบุคคลใดก็ตาม 
ถาไมมีการเรียกรองจนพนกำหนดอายุความก็ใหสมทบจำนวน
เงนินั้นเปนทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปของสหกรณซ่ึงคณะกรรมการ
ดำเนนิการเสนอแนะใหที่ประชุมใหญจัดสรรตามขอ 28 หากที่
ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นวารายการใดไมสมควรจัดสรร

ทุนสำรอง 
ข้อ 29 ท่ีมาแห่งทุนสำรอง นอกจากจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ตามข้อ 28 แล้ว บรรดาเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ยก
ให้แก่สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำหนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้นำ
เงินอุดหนุนหรอืทรัพยส์นินัน้สมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ 

จำนวนเงินซ่ึงสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้า
ไม่มกีารเรยีกร้องจนพน้กำหนดอายุความก็ใหส้มทบจำนวน
เงินนัน้เป็นทุนสำรอง 

กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการ
ดำเนินการเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 28 
หากท่ีประชุมใหญ่พจิารณาแลว้เหน็วา่รายการใดไม่สมควร

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 
3 ปรับปรุงข้อความ “ทุน” ให้สอดคล้องกับชื่อทุนขอ้ (4) (5) (6) (7) (8) แต่เจตนารมณ์ก็ยังเป็นทุนสะสมตาม มาตรา 60 
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หรือตัดจำนวนใหนอยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกลาวใหสมทบ
เปนทุนสำรองทั้งส้ิน 

จัดสรรหรอืตัดจำนวนใหน้้อยลงกด็ ีหรอืปรากฎว่าจำนวน
ท่ีจัดสรรไปแล้วไม่ถูกต้องหรือขัดต่อกฎหมาย ยอดเงิน
จำนวนดังกล่าวใหส้มทบเป็นทุนสำรองท้ังสิ้น 

ขอ 30 เหมอืน ข้อ 30 เดิม  
หมวด  5 
สมาชิก 

ขอ 31. สมาชิก  สมาชิกสหกรณ คือ 
(1) ผูลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ และผูซ่ึงมี 

ชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูจะเปนสมาชิกของสหกรณ และได
ชำระคาหุนตามจำนวนที่จะถือครบถวนแลว 

(2) ผูไดรับเลือกเขาเปนสมาชิกตามขอบังคบั 
 และไดชำระคาหุนตามจำนวนทีจ่ะถือครบถวนแลว 

 

หมวด 5 
สมาชกิ 

ข้อ 31 สมาชกิ สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ท่ีมชีื่อและลงลายมอืชื่อในบัญชรีายชือ่ผู้ซ่ึงจะเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ไดช้ำระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า และชำระค่า
หุน้ตามจำนวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 

(2) ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับท่ีได้ลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่า
หุน้ตามจำนวนทีจ่ะถอืครบถว้นแล้ว 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ข้อ 32 เหมอืน ข้อ 32 เดิม  

ขอ 33. การเขาเปนสมาชิก ผูสมัครเขาเปนสมาชิกตาม
ขอบังคับสหกรณ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณอื่น ซ่ึงประสงคจะ
เขาเปนสมาชิกสหกรณตามขอ 37) ตองย่ืนใบสมัครตอ
สหกรณตามแบบพิมพที่สหกรณกำหนดไว โดยใหสมาชิก 
จำนวน 1 คน เปนผูรับรอง ถาผูสมัครเปนผูดำรงตำแหนงไม
ต่ำกวาระดับผูชำนาญการไมตองมีผูรับรอง 

     กรณีสมาชิกสมทบที่เปนสมาชิกสมทบกอนวันที่
นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนขอบังคับสหกรณ แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2563 ที่มีคุณสมบัติของสมาชิกตาม
ขอบังคับสหกรณ ขอ 32 จะสมัครเปนสมาชิกไดตองย่ืนใบ
สมัครตอสหกรณตามแบบพิมพท่ีสหกรณกำหนดไว โดยให
สมาชิก จำนวน 1 คน เปนผูรับรอง โดยใหยกเวนคาธรรม-
เนียมแรกเขา และคาถือหุนแรกเขา ใหถือเอาคาหุนที่มีอยู
เดิมเปนคาหุนแรกเขาและใหนับอายุการเปนสมาชิกตอเนื่อง
ต้ังแตวันท่ีเปนสมาชิกสมทบครั้งแรก  รวมถึงหากมีหนี้สิน
และภาระค้ำประกัน ใหปฏิบัติตามสัญญาเงินกูเดิมที่มีอยู
กอนแลว ท้ังนี้ใหรวมถึงสมาชิกสมทบท่ีมีการเปล่ียนแปลง
สถานภาพการจางของมหาวทิยาลัยขอนแกน 

     เม่ือคณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณา
แลว ปรากฏวาผูสมัครมีคุณสมบัติถูกตองตามที่กำหนดไวใน 
ขอ 32 ทั้งเห็นเปนการสมควรแลว ก็ใหรับเขาเปนสมาชิกได 
แลวเสนอเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม ใหท่ีประชุมใหญคราว
ถัดไปทราบ 

     ถาคณะกรรมการดำเนินการไมยอมรับผูสมัครเขา
เปนสมาชิกดวยเหตุใดๆ ก็ตามเม่ือผูสมัครรองขอก็ ให
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอเขาที่ประชุมใหญเพ่ือ
วินิจฉัยชี้ขาด มติแหงที่ประชุมใหญ ใหรับเขาเปนสมาชิกใน

ข้อ 33 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 
(รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซ่ึงประสงค์จะขอเข้าเป็น
สมาชิกตามข้อ 37) ต้องยื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อถงึสหกรณ์
ตามแบบที่กำหนดไว้ โดยตอ้งมผู้ีบังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าชำนาญงาน จำนวนหนึ่งคน  รับรองแต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้
ดำรงตำแหน่งไมต่่ำกว่าชำนาญงาน ก็ไม่ตอ้งมผู้ีรับรอง 

     กรณีสมาชิกสมทบท่ีเป็นสมาชิกสมทบก่อนวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับ พ.ศ. 
2566 ท่ีมคีุณสมบัตขิองสมาชกิตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32 
จะสมัครเป็นสมาชิกได้ต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตามแบบ
พิมพ์ท่ีสหกรณ์กำหนดไว้ โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าชำนาญงานหนึ่งคน  เป็นผู้รับรอง โดยให้
ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าถือหุน้แรกเข้า ใหถ้ือเอาค่า
หุ้นท่ีมีอยู่เดิมเป็นค่าหุ้นแรกเข้าและให้นับอายุการเป็นสมาชิก
ต่อเนื่องตั้งแต่วันท่ีเป็นสมาชิกสมทบครั้งแรก  รวมถึงหากมี
หนี้สินและภาระค้ำประกัน ให้ปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้เดิมท่ีมี
อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้ให้รวมถึงสมาชิกสมทบที่มีการเปลี่ยนแปลง
สถานภาพการจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ
แล้วเป็นท่ีพอใจวา่ผู้สมคัรมีคุณสมบัติถูกตอ้งตามท่ีกำหนดไว้
ในข้อ 32 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้
แจ้งผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตาม
จำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้า
ใหม่ใหท่ี้ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตุใดๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่ง

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 1797 

~ 

กรณีดังวานี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จำนวนสมาชิกทีม่าประชุม 

ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ให้ถือเสียงไม่
นอ้ยกว่าสองในสามของสมาชิก3

4 หรือผู้แทนสมาชกิซ่ึงมาประชุม 

ขอ 34 - 38 เหมอืน ข้อ 34 – 38  เดิม  

การตั้งผูรับโอนประโยชน 
ขอ 39. การตั้งผูรับโอนประโยชน สมาชิกอาจทำหนังสือต้ัง
บุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอนประโยชนในเงนิคาหุน 
เงินฝาก หรือเงินอืน่ใดจากสหกรณเม่ือตนถงึแกความตาย 
โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือต้ังผูรับโอน
ประโยชนดังวานี้ตองทำตามลักษณะพินัยกรรม 

ถาสมาชิกประสงคจะเพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงการ
ต้ังผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลวก็ตองทำเปนหนังสือตาม
ลักษณะดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว 
 เม่ือสมาชิกตาย ใหสหกรณแจงใหผูรับโอนประโยชน
ตามความในวรรคกอนทราบ สหกรณจะจายคาหุน เงินฝาก หรือ
เงินอื่นใดที่สมาชิกนั้นมีอยู ในสหกรณคืนใหแก ผู รับโอน
ประโยชนท่ีไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว ก็คืนใหแกบุคคลท่ีไดนำ
หลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการดำเนนิการวาเปน
ทายาทผู มี สิทธิ ได รับเงินจำนวนดังกลาวนั้ น ทั้ งนี้  ตาม
ขอกำหนดในขอ 44 และขอ 45 
   ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคำ
ขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกำหนดหนึ่งปนับแต
วันที่สมาชิกตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ โดยใหแนบสำเนา
มรณะบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกนั้นๆ  ไดถึงแก
ความตายไปประกอบการพิจารณาดวย  เม่ือคณะกรรมการ
ดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณจะจายเงิน
ผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณีผูมีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชนไมย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน  หรือผูที่มีชื่อเปน
ผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกไดจัดทำใหสหกรณถอืไวไมมีตัวอยูก็
ดี  เม่ือพนกำหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณโอนจำนวนเงิน
ดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณทั้งส้ิน 

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
ข้อ 39 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิก สมาชิกอาจทำ
หนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงิน
ค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์เมื่อตนถงึแก่ความตาย 
โดยมอบไวแ้ก่สหกรณเ์ป็นหลักฐาน หนังสอืตัง้ผู้รับโอนประโยชน์
ดังว่านี้ใหท้ำตามแบบท่ีสหกรณ์กำหนด  

ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้ง
ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีไดท้ำไว้แลว้ก็ต้องทำเป็นหนังสือตามแบบใน
วรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถอืไว ้  

เมื่อสมาชกิตาย ใหส้หกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตาม
ความในวรรคก่อนทราบ สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงิน
อื่นใดท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่
ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีได้นำหลักฐานมา
แสดงใหเ้ป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้
มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในข้อ 
45 และข้อ 46 

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับ
เงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนามรณ
บัตรท่ีทางราชการออกใหแ้สดงว่าสมาชกินัน้  ๆไดถ้งึแก่ความตาย
ไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์
ดังกล่าว4

5ภายในสี่สิบห้าวัน ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์
ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็นผู้รับโอน
ประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดี เมื่อ
พ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าว
ไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

 
-เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
ขอ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี้   

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร  

ความสามารถ 
(4) เปนบคุคลลมละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำ ตามขอ  

32 (3) โดยมีความผิด 

การขาดจากสมาชกิภาพ 
ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพ เพราะเหตใุดๆ ดงัต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืเสมือนไร้

ความสามารถ 
(4) ตอ้งคำพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(5) ต้องคำพพิากษาถงึท่ีสุดให้จำคุกเว้นแต่ความ 

ผดิลหุโทษหรือความผดิอันกระทำโดยประมาท 

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ์  
พ.ศ. 2565 

 

 
4 สหกรณ์ใดไม่ประสงค์ประชุมโดยผูแ้ทนสมาชกิใหเ้อาออก 
5 สามารถปรับเปล่ียนจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกิน 45 วัน 
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(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(7) ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือโอนยายไป 

สังกัดหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย ขอนแกน ยกเวน ผู
เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุการทำงานหรือ
เกษียณอายุราชการกอนกำหนด 

(6) ขาดคณุสมบัตติามข้อบังคบัข้อ 32 เวน้แต่
สมาชกิตามข้อ 32 (3)  

(7)  ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์
(8)  ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่หรอืโอนยา้ย

ไปสงักัดหนว่ยงานอืน่ภายนอกมหาวทิยาลัยขอนแก่น ยกเวน้ ผู้
เกษียณอายุราชการหรอืเกษยีณอายุการทำงานหรือเกษียณ 
อายุราชการกอ่นกำหนด 

 ข้อ 41 สมาชิกท่ีโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ 
หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด สมาชิกท่ีโอนหรือย้าย 
หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 32 (3) โดย
ไม่มีความผิดถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคง
เป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่
เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
ตามระเบียบของสหกรณ ์

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 41 ข้อ 42 เหมือน ข้อ 41 เดิม  

ขอ 42. การใหออกจากสหกรณ สมาชิกอาจถูกใหออกจาก
สหกรณเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 
(2) ขาดชำระคาหุนรายเดือนถึงสามงวดติดตอกัน 

หรือขาดชำระรวมถงึหกงวด ทัง้นี้โดยมิไดรับอนญุาตจาก
คณะกรรมการดำเนินการ 

(3) นำเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนัน้ 
(4) ไมจัดการแกไขหลักประกันสำหรบัเงินกูที ่

เกิดบกพรองใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 

(5) คางสงเงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย  
ติดตอกันเปนเวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระ
หนีดั้งวานั้นถึงสามคราวสำหรับเงนิกูรายหนึ่งๆ ของปนั้นๆ 

(6) ไมใหขอความจรงิเกี่ยวกบัหนี้สินของตนแก 
สหกรณเม่ือสมัครเขาเปนสมาชกิ หรือเม่ือจะกอความผูกพันใน
หนี้สินตอสหกรณในฐานะผูกูหรอืผูค้ำประกนั หรอืเม่ือมีความ
ผูกพันในหนี้สินตอสหกรณอยูแลว 

(7) จงใจฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบงัคบั  
ระเบียบ มติ และคำส่ังของสหกรณหรือของที่ประชุมกลุมที่
ตนสังกัดหรอืประพฤติการใดๆ อันเปนเหตุใหเหน็วาไมซ่ือสัตย
สุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเส่ือมเสียตอสหกรณ
หรือขบวนการสหกรณ ไมวาโดยประการใดๆ 

     เม่ือคณะกรรมการดำเนนิการไดสอบสวนพิจารณา 
ปรากฏวา สมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกลาวขางตนนี้และไดลงมติ
ใหสมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยูทั้งหมดในขณะนั้นแลว ก็
เปนอันถือวาสมาชิกนั้นถูกใหออกจากสหกรณ 

     สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณมีสิทธิย่ืนอุทธรณ 

ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกให้ออก
จากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี้ 

(1) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน
หรือขาดชำระรวมถึงหกงวด ท้ังนี้โดยมิได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการดำเนนิการ 

(2) นำเงินกูไ้ปใชผิ้ดวัตถปุระสงค์ท่ีใหเ้งินกูน้ัน้ 
(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ท่ีเกิด

บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ี  คณ ะกรรมการ
ดำเนนิการกำหนด 

(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ีย
ตดิต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูร้ายหนึ่งๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่
สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความ
ผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
หรือเมือ่มคีวามผูกพันในหนี้สนิต่อสหกรณอ์ยู่แลว้ 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิ บัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือประพฤติการใดๆ อัน
เป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
ทำใหเ้สื่อมเสยีตอ่สหกรณไ์มว่่าโดยประการใดๆ 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าสมาชิกมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้และได้ลงมติ
ให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำนวนกรรมการดำเนินการท่ีมีอยู่ ทั้งหมดในขณะนั้นแล้ว 
ก็เป็นอนัถอืว่าสมาชกินัน้ถกูใหอ้อกจากสหกรณ์ 

สมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์
ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือคณะผู้ตรวจสอบกิจการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ตอที่ประชุมใหญ โดยใหย่ืนอุทธรณตอผูตรวจสอบกิจการภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ทราบมติการใหออก  คำวินิจฉัยของที่ประชุม
ใหญให เปนที่สุด 

ได้รับแจ้งให้ออกจากสหกรณ์คำวินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่
ใหเ้ป็นท่ีสุด 

ขอ 43. การถอนช่ือสมาชิกออกจากทะเบยีนสมาชิก ใน
กรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ให
คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชิก โดยใหมีผลต้ังแตวันที่คณะกรรมการดำเนินการมีมติ 
 

ข้อ 44 การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก ใน
กรณีท่ีสมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีคำ
วินิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่เป็นท่ีสุดให้ออกจากสมาชิก  ให้
คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน
สมาชกิ โดยให้มผีลตัง้แต่วันท่ีคณะกรรมการดำเนนิการมมีติ 

- 
เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

ขอ 44. การจายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพ  ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ 40 
(1) (2) (3) นั้น สหกรณจะจายคืนคาหุนท่ีสมาชิกมีอยูในสหกรณ
ใหกอนคาหุนของสมาชิกซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอมดวยเงินปน
ผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยูในสหกรณ
คืนใหแกผูมีสิทธิไดรับ  โดยเฉพาะคาหุนนั้นผูมีสิทธิไดรับจะ
เรียกใหสหกรณจายคืนทันทีโดยไมมีเงินปนผลหรือเงินเฉล่ียคืน
สำหรับปท่ีออกนั้น  หรือจะเรียกใหจายคืนหลังจากวันส้ินปทาง
บัญชีท่ีออกโดยไดรับเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนสำหรับปที่ออก
นั้นดวย ในเม่ือที่ประชุมใหญมีมติใหจัดสรรกำไรสุทธปิระจำปนัน้
แลวก็ ได สุดแตจะเลือก  สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น  
สหกรณจะจายคืนใหตามระเบียบของสหกรณ 

ถาในปใด จำนวนคาหุนท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินรอยละสิบแหง ทุนเรือนหุนของ
สหกรณตามท่ีมีอยูในวันตนปนั้น คณะกรรมการดำเนินการมี
อำนาจใหรอการจายคืนคาหุนของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิก
ภาพรายตอไปในปนั้นไวจนถึงปทางบัญชีใหม แตเฉพาะสมาชิก
ท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนไดโอนหรือยาย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจำตามขอ 32 (3) โดยไมมีความผิด
นั้น คณะกรรมการดำเนินการอาจผอนผันเปนพิเศษ 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามขอ 40 (4) สหกรณ จะจายคาหุน เงินรับฝาก เงินปนผล
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู
ในสหกรณคืนใหตามกฎหมายลมละลาย 

ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามขอ 40 (5) (6) นั้น สหกรณจะจายคาหุน เงินปนผล 
และเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบี้ยคางจายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู
ในสหกรณคืนใหภายในเวลาอันสมควร โดยไมมีเงินปนผล
หรือเงินเฉล่ียคืนต้ังแตปที่ออกจากสหกรณ หรือหากสมาชิก
ขอใหจายคาหุนภายหลังวันส้ินปโดยขอรับเงินปนผลและเงิน
เฉล่ียคืนในปนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญไดพิจารณาจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปก็ได สวนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น
สหกรณจะจายใหตามระเบียบของสหกรณ 

ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนมจะขาดทุน
สะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแกสมาชิกทีพ่นจากสมาชิกภาพ

ข้อ 45 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชกิท่ีขาดจากสมาชิก
ภาพ ในกรณีท่ีสมาชกิขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 40 
(1) (2) (3) และ (5) สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ใน
สหกรณใ์หก้่อนค่าหุน้ของสมาชกิซ่ึงออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มด้วย
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิ
ได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคนืสำหรับปีท่ีออกนัน้ หรอืจะเรยีกให้จ่ายคนืหลังจากวันสิ้น
ปีทางบัญชีท่ีออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีท่ี
ออกนัน้ดว้ยในเมื่อท่ีประชุมใหญ่มีมตใิห้จัดสรรกำไรสุทธปิระจำปี
นั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้น
สหกรณจ์ะจ่ายคนืใหต้ามระเบยีบของสหกรณ์  

ถ้าในปีใดจำนวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเนื่องจากสมาชิก
ขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่ง ทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณต์ามท่ีมอียู่ในวันตน้ปีนัน้ คณะกรรมการดำเนนิการ
มีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกท่ีขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่
เฉพาะสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตนได้ออก
จากงานประจำตามข้อ  32 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น 
คณะกรรมการดำเนนิการอาจผ่อนผันเป็นพเิศษ 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
40 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลาย 

ในกรณีท่ีสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 
40 (6) และ (7) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงิน
เฉลี่ยคืนกับดอกเบ้ียค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้น
ภายหลังวันสิ้นปีทางบัญชี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ในปีนั้นภายหลังท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุน
สะสม ให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกท่ีพ้นจากสมาชิก

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ในระหวางปจนกวาจะปดบัญชีประจำป และใหคำนวณเงินคาหุน
จายคืนตอหุนที่จะจายคืนแกสมาชิกโดยนำทุนเรือนหุนทั้งหมด
หักดวยขาดทุนสะสมคงเหลือและหนี้สินทั้งส้ินแลวนำมาเฉล่ีย
โดยใชจำนวนหุนทั้งส้ินเปนฐานในการคำนวณ 
       เม่ือสหกรณมีการคำนวณมูลคาเงินคาหุนจายคืน
ตอหุนแลว ในปตอๆ ไป สหกรณตองคำนวณมูลคาเงินคา
หุนจายคืนตอหุนใหเปนปจจุบันทุกป และมูลคาดังกลาว
จะตองไมสูงกวามูลคาตอหุนที่กำหนดไวในขอ 5 จนกวา
สหกรณไมมียอดขาดทุนสะสม 

ภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชปีระจำปี และใหค้ำนวณเงิน
ค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกโดยนำทุนเรือนหุ้น
ท้ังหมดหักดว้ยขาดทุนสะสมคงเหลอืและหนี้สนิท้ังสิ้นแลว้นำมา
เฉลีย่โดยใชจ้ำนวนหุน้ทัง้สิ้นเป็นฐานในการคำนวณ   

เมื่อสหกรณ์มีการคำนวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุ้นแล้ว ในปีต่อๆ ไป สหกรณ์ต้องคำนวณมูลค่าเงินค่า
หุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าว
จะต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำหนดไว้ในข้อ 5 จนกว่า
สหกรณ์ไม่มยีอดขาดทุนสะสม 

ข้อ 45 -47 ข้อ 46 - 48 เหมือนข้อ 45-47 เดิม  

ขอ 48. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้   

(1) เปนผูเห็นชอบในวัตถปุระสงคของสหกรณ 
(2) เปนผูศรัทธาในระบบสหกรณและประสงคจะ 

เขารวมกิจกรรมกบัสหกรณ 
(3) เปนผูบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 
(4) เปนลูกจางของมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือพนกังาน  

ไมเต็มเวลาหรือพนกังานตามภารกจิหรือพนกังานชัว่คราวของ
สวนงานในมหาวิทยาลัย ขอนแกนหรือลูกจางชัว่คราวของ
หนวยงานวิสาหกิจของสวนงานมหาวิทยาลัยขอนแกน   

(5) เปนบิดา มารดา คูสมรสหรือบุตรของสมาชิก                
(6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณอื่นที่มีวัตถุประสงค

ในการกูยืมเงิน 
 

ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้อง
มคีุณสมบัตดิังนี้ 

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนติภิาวะ  
(3)  เป็นลูกจ้างของมหาวทิยาลยัขอนแก่นหรอืพนักงาน 

ไม่เต็มเวลาหรอืพนักงานตามภารกจิหรอืพนักงานชัว่คราวของ
ส่วนงานในมหาวทิยาลัยขอนแก่นหรอืลูกจ้างชัว่คราวของหนว่ย 
งานวสิาหกจิของส่วนงานมหาวทิยาลัย ขอนแก่น  หรอื  เปน็บิดา 
มารดา สาม ีภรรยา หรอืบุตรของสมาชกิท่ีบรรลนุติภิาวะ 

(4)  เป็นผู้ท่ีมคีวามประพฤตดิงีาม 
(5)  เป็นผู้ท่ีจะปฏิบัตติามกฎหมาย ข้อบังคบั 

ระเบียบ มต ิและคำสั่งของสหกรณ ์
(6) มไิดเ้ป็นสมาชกิหรอืสมาชกิสมทบในสหกรณ์

ออมทรัพย์อื่น 

 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 49. การไดเขาเปนสมาชิกสมทบ ผูประสงคสมัครเขาเปน
สมาชิกสมทบตองย่ืนใบสมัครถึงสหกรณตามแบบที่กำหนดไว  
โดยตองมีสมาชิกสหกรณนี้ ไมนอยกวาสองคนรับรอง เม่ือ
คณะกรรมการดำเนินการไดสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูสมัครมี
คุณสมบัติถูกตองตามที่กำหนดในขอ 48 ทั้งเห็นเปนการสมควร
แลวก็ใหรับเขาเปนสมาชิกสมทบไดและตองจัดใหผูสมัครไดลง
ลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระคาธรรมเนียมแรก
เขาและคาหุนตามที่จะถือครบถวน 

เม่ือสมาชิกสมทบไดปฏิบัติตามวรรคกอนแลวยอม
ไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

ข้อ 50 วิธีรับสมัครสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีกำหนดไว้ 
โดยให้ยื่นหลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือสมาชิก 
ตามข้อ 49 (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พจิารณาเห็นว่า ผู้สมัครมคีุณสมบัตถิูกตอ้งตามท่ีกำหนดในข้อ 
49 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้
และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ
กับชำระคา่ธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุน้ตามท่ีจะถอืครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อม
ไดส้ทิธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 50 ข้อ 51 เหมอืน ข้อ 50 เดิม  

 ข้อ 52 การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นใน
สหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งร้อยหุ้น แต่ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของ
หุน้ท่ีชำระแล้วท้ังหมด 

การถือหุ้นแรกเข้า การชำระค่าหุ้น การแจ้งยอดจำนวน
หุน้ และอื่น  ๆให้เป็นไปตามความในข้อบังคับ หมวด 3 ว่าดว้ยหุ้น 
โดยอนุโลม สำหรับการถือหุ้นเพิ่มให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ขอ 51. สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบมี
สิทธิและหนาที่เฉพาะในสวนที่ไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 

ก. สิทธิของสมาชิกสมทบ 
(1) ถือหุนตามจำนวนท่ีสหกรณกำหนดแตไมเกิน

หนึ่งในหาของหุนที่ชำระแลวทั้งหมดและให
ไดรับเงินปนผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก     

(2) มีสิทธิไดรับเงินเฉล่ียคนืตามสวนธรุกจิได
ในอัตราเดียวกันกบัสมาชิก 

(3) มีสิทธิฝากเงนิกับสหกรณไดท้ังเงนิฝาก
ประเภทออมทรัพยและประเภทประจำ 

(4) มีสิทธิกูเงินจากสหกรณไดตามระเบียบ 
    ของสหกรณ แตทัง้นีต้องไมเกินกวาเงินฝาก 
    และทุนเรือนหุนของตนเองจากสหกรณ 
(5) การเขารวมสังเกตการณในทีป่ระชุมใหญ 
(6) การเขารับการศกึษาอบรม 

ข. หนาที่ของสมาชิกสมทบ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

มติ และคำส่ังของสหกรณ 
(2) เขารวมประชุมทุกครัง้ทีส่หกรณนัดหมาย 
(3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 

เพ่ือใหสหกรณเปนองคกรที่เขมแข็ง 
(4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ 
(5) รวมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณเพ่ือพัฒนาสหกรณให 
เจริญรุงเรืองและม่ันคง 

 ค.  สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปน้ี 
(1) ไมมีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุใหญและ

ออกเสียงในเรื่องใดๆ ของสหกรณ 
(2) ไมมีสิทธินับชื่อเขาเปนองคประชุมใหญ 
(3) ไมมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

ดำเนินการ 
(4) ไมมีสิทธิเขาชือ่เรียกประชุมใหญวิสามัญ 

การไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ ผูเขาเปนสมาชิก
สมทบตองลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ กับชำระ
คาธรรมเนียมแรกเขา และชำระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณ
ใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด โดย
สมาชิกสมทบตองถือหุนอยางนอย 100 หุน เม่ือไดปฏิบัติดังนี้
แลว จึงจะถอืวาไดสิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 

สมาชกิสมทบตองปฏิบติัตามกฎหมาย ขอบังคบั 
ระเบียบ มติคำส่ังและประกาศของสหกรณทุกประการ 

ข้อ 53 สิทธิและหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีไม่ขัดกับกฎหมาย
สหกรณ์ 

(ก) สิทธขิองสมาชกิสมทบ  มดีังนี้ 
                        (1) รับเงินปันผลในอตัราเดยีวกับสมาชกิ 

(2) รับเงินเฉลี่ยคนืตามส่วนธรุกจิในอตัรา 
     เดยีวกบัสมาชกิ 
(3) มสีทิธฝิากเงินกับสหกรณไ์ด้ท้ังเงินฝาก 
     ประเภทออมทรัพยแ์ละประเภทประจำ 
(4) มสีทิธกิูเ้งินจากสหกรณ์ได้ตามระเบยีบ 
      ของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ตอ้งไม่เกนิกว่าเงิน 
      ฝากและทุนเรอืนหุ้นของตนเองจาก 
     สหกรณ ์
(5) การเข้ารว่มสังเกตการณ์ในท่ีประชมุใหญ่ 
(6) การเข้ารบัการศกึษาอบรม 

(ข)  หน้าท่ีของสมาชกิสมทบ  มดีังนี้ 
(1) ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
     มต ิและคำสั่งของสหกรณ์ 
(2) เข้ารว่มประชุมทุกครัง้ท่ีสหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิการของสหกรณ ์ 
     เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข็มแข็ง 
(4) สอดสอ่งดูแลกจิการของสหกรณ ์  
(5) ร่วมมอืกบัคณะกรรมการดำเนนิการเพือ่ 
      พัฒนาสหกรณ์ใหเ้จรญิรุ่งเรอืงและมั่นคง 

(ค) สมาชกิสมทบไม่ให้มสิีทธิ ในเรื่องดงัตอ่ไปนี้ 
                (1) นับชือ่เข้าเป็นองค์ประชมุในการประชมุใหญ่ 

(2) การออกเสยีงในเรื่องใดๆ  
(3) เป็นกรรมการดำเนนิการ 
(4) กู้ยมืเงินเกนิกว่าเงินฝากรวมกับทุนเรอืน 
     หุ้นของตนเอง 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ 52. การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก

สมทบยอมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด  ๆดังตอไปนี ้

การขาดจากสมาชกิภาพของสมาชิกสมทบ 
ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตใุดๆ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ตาย 
(2) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(3) ตองคำพิพากษาใหลมละลาย 
(4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาตแลว 
(5) ขาดคุณสมบัติตามขอบงัคบัขอ 48 
(6) ถูกใหออกจากสหกรณ 
(7)  ลาออกจากมหาวิทยาลัยขอนแกน หรอืโอนยายไป 

สังกัดหนวยงานอืน่ภายนอกมหาวิทยาลัย ขอนแกน ยกเวนผู
เกษียณอายุราชการหรือเกษียณอายุการทำงาน 

    สมาชิกของสหกรณซ่ึงเปนผูเกี่ยวของกบัสมาชิกตาม 
ขอ 48(5) ที่ตองขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามที่
กำหนดไวในขอบังคับ ไมเปนเหตุใหสมาชิกสมทบรายนั้นๆ ตอง
ขาดสมาชกิภาพดวย 

(1) ตาย 
(2) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไร้

ความสามารถ 
(3) ตอ้งคำพพิากษาใหล้ม้ละลาย 
(4) ตอ้งคำพพิากษาถงึท่ีสุดใหจ้ำคกุ เวน้แตค่วามผิด

ลหุโทษหรอืความผิดอนักระทำโดยประมาท 
(5) ลาออกจากสหกรณแ์ละไดร้บัอนุญาตแล้ว 
(6) ขาดคุณสมบัตติามข้อบังคับข้อ 49 
(7) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ ์
สมาชกิของสหกรณ์ซ่ึงเป็นผู้เกี่ยวข้องกบัสมาชกิ 

ตามข้อ 49 (3) ท่ีตอ้งขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใดๆ ตามท่ี
กำหนดไว้ในข้อบังคับ ไม่เป็นเหตใุห้สมาชิกสมทบรายนัน้ๆ ต้อง
ขาดสมาชกิภาพดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 53 ข้อ 55 เหมอืน ข้อ 53 เดิม  

ขอ 54. การใหออกจากสหกรณของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบอาจถูกใหออกจากสหกรณเพราะเหตุใดๆ ดังตอไปนี ้

 (1) ไมชำระคาธรรมเนียมแรกเขา 
 (2) ไมลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 (3) ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ   

มติและคำส่ังของสหกรณ 
(3) แสดงตนเปนปฏิปกษหรือทำใหเส่ือมเสียตอ  

สหกรณหรือขบวนการสหกรณไมวาโดยประการใดๆ 

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใดๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
(2) ไม่ลงลายมอืชื่อในทะเบียนสมาชกิสมทบ 
(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ

และคำสัง่ของสหกรณ์ 
(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อ

สหกรณ์ หรอืขบวนการสหกรณ์ ไมว่่าโดยประการใดๆ 
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา

ปรากฎว่าสมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างตน้ และได้ลงมติ
ใหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามแหง่
จำนวนกรรมการดำเนนิการท่ีมอียู่ท้ังหมดในขณะนัน้แล้ว ก็เป็น
อันถอืว่าสมาชกิสมทบนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 55 ข้อ  57 เหมอืน ข้อ 55  เดิม  

ขอ 56. การตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบอาจทำหนังสือต้ังบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเปนผูรับโอน
ประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณเม่ือ
ตนถึงแกความตาย โดยมอบไวแกสหกรณเปนหลักฐาน หนังสือ
ต้ังผูรับโอนประโยชนดังวานี้ตองทำตามลักษณะพินยักรรม 

ถาสมาชิกสมทบประสงคจะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลง
ผูรับโอนประโยชนที่ไดทำไวแลว ตองทำเปนหนังสือตามลักษณะ
ดังกลาวในวรรคกอนมอบใหสหกรณถือไว  

เม่ือสมาชิกสมทบตาย ใหสหกรณแจงให ผูรับโอน
ประโยชนตามความในวรรคกอนทราบ  และสหกรณจะจายเงิน
คาหุน เงินรับฝาก เงนิปนผล  เงินเฉล่ียคืน และเงินผลประโยชน
หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกสมทบ  ผูตายมีอยูในสหกรณ
ใหแกผูรับโอนประโยชนที่ไดต้ังไว หรือถามิไดต้ังไว  ก็คืนใหแก
บุคคลที่ไดนำหลักฐานมาแสดงใหเปนที่พอใจคณะกรรมการ

การตั้งผู้รับโอนประโยชน ์
ข้อ 58 การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบอาจทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจาก
สหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็น
หลักฐาน หนงัสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ดังว่านี้ใหท้ำตามแบบท่ี
สหกรณ์กำหนด 

ถ้าสมาชิกสมทบประสงค์จะเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไวแ้ลว้ ตอ้งทำเป็นหนังสือตามลักษณะ
ดังกล่าวในวรรคก่อนมอบใหส้หกรณ์ถอืไว ้

เมื่อสมาชิกสมทบตาย ให้สหกรณ์แจ้งให้ ผู้รับโอน
ประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ และสหกรณ์จะจ่ายเงิน
ค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินผลประโยชน์
หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชกิสมทบผู้ตายมีอยู่ในสหกรณ์ใหแ้ก่

 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ดำเนินการวาเปนทายาทของผูมีสิทธิไดรับเงินจำนวนดังกลาว
นั้น ทั้งนี้ ตามขอกำหนดในขอ 57 และขอ 58 

ใหผูรับโอนประโยชนตามความในวรรคแรก  ย่ืนคำ
ขอรับเงินผลประโยชนตอสหกรณภายในกำหนดหนึ่งปนับแต
วันที่สมาชิกสมทบตายหรือไดรับแจงจากสหกรณ  โดยใหแนบ
สำเนาใบมรณะบัตรท่ีทางราชการออกใหแสดงวาสมาชิกสมทบ
นั้นๆ ไดถึงแกความตายไปประกอบการพิจารณาดวย เม่ือ
คณะกรรมการดำเนินการไดพิจารณาและอนุมัติแลว  สหกรณ
จะจายเงินผลประโยชนดังกลาวภายในส่ีสิบหาวัน ในกรณีผูมี
สิทธิรับเงินผลประโยชนไมย่ืนคำขอรับเงินผลประโยชน หรือผูที่
มีชื่อเปนผูรับโอนประโยชนที่สมาชิกสมทบไดจัดทำใหสหกรณ
ถือไวไมมีตัวอยูก็ดี  เม่ือพนกำหนดอายุความฟองคดีใหสหกรณ
โอนจำนวนเงินดังกลาวไปสมทบเปนทุนสำรองของสหกรณ
ทั้งส้ิน 

ผู้รับโอนประโยชน์ที่ไดต้ั้งไว้ หรือถา้มิได้ตัง้ไว ้ก็คนืใหแ้ก่บุคคล
ท่ี ได้นำหลักฐานมาแสดงให้ เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการ
ดำเนินการว่าเป็นทายาทของผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าว
นัน้ ท้ังนี้ ตามข้อกำหนดใน ข้อ 59 และข้อ  60  

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับ
เงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
สมาชิกสมทบตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์ โดยให้แนบสำเนา
มรณบัตรท่ีทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชกิสมทบนัน้ ๆ  ไดถ้ึง
แก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย เมื่อคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน5

6 ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงิน
ผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ หรือผู้ท่ีมีชื่อเป็น
ผู้รับโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มี
ตัวอยู่ก็ดี เมื่อพ้นกำหนดอายุความฟ้องคดีให้สหกรณ์ โอน
จำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณทั์้งสิ้น 

ขอ 57 -58 ข้อ 59 – 60 เหมอืน ข้อ 57 – 58 เดิม  

ขอ 59.  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก ใน
กรณี ที่ สมาชิ กสมทบออกสหกรณ ไม ว าเพราะเหตุ ใด ให
คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
        ใหสมาชิกสมทบที่เปนสมาชิกสหกรณกอน
ขอบังคบันีถ้ือใช ใหคงสภาพการเปนสมาชิกสมทบตอไป 

ข้อ 61 การถอนชื่อสมาชิกสมทบออกจากทะเบียน
สมาชิก ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจากสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิก
ออกจากทะเบียนสมาชกิ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

หมวด 7 
การประชุมใหญ 

ขอ 60.  การประชุมใหญสามัญ ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณนัด
สมาชิกมาประชุมกัน เปนการประชุมใหญสามัญครั้งแรก
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีจดทะเบียนสหกรณ  เพ่ือ
เลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายการทั้ง
ปวงใหแกคณะกรรมการดำเนินการ 

การประชุมใหญสามัญครั้งตอไป ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการเรียกประชุมปละหนึง่ครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบ
วันนับแตวนัส้ินปทางบญัชีของสหกรณ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ ่

ข้อ 62 การประชมุใหญ่สามัญ สหกรณ์สามารถจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญไดด้ังนี้ 

(1) ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายในเก้าสบิวันนับแต่
วันท่ีจดทะเบียนสหกรณ์ โดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิก
มาประชุม  เพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการดำเนินการและ
มอบหมายการทั้งปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ รวมทั้ง
พจิารณาเรื่องทั้งปวงตามท่ีคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์กำหนด6

7 
(2) ประชมุใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึง่รอ้ย

หา้สบิวันนับแต่วนัสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ข อ  61. การประชุมใหญ วิ สา มัญ   คณ ะกรรมการ
ดำเนินการจะเรียกประชุมใหญวิสามัญเม่ือใดก็ได แตถานาย
ทะเบียนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ 
หรือในกรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุน
ที่ชำระแลว  ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดยมิชักชา  แต
ไมเกินสามสิบวันนับแตวนัที่สหกรณทราบ 

สมาชิกซ่ึงมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวน
สมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน หรือผูแทนสมาชิก 

ข้อ 63 การประชุมใหญ่วิสามัญ สหกรณ์สามารถจัดการ
ประชุมใหญ่วิสามัญไดด้ว้ยเหตุดงันี้ 

(1) คณะกรรมการดำเนินการจะเรยีกประชุมใหญ่ 
วสิามัญเมื่อใดก็ได้เมื่อมเีหตุอันสมควร  

(2) นายทะเบียนสหกรณ์มหีนงัสอืแจ้งให้เรยีน 
ประชุมใหญ่วสิามัญ  

          (3) สหกรณ์ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นท่ีชำระ
แล้ว เพื่อพิจารณาแผนปรับปรุงการดำเนินงาน และต้องเรียกโดย

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 สามารถปรับเปล่ียนจำนวนวันได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ควรเกนิ 45 วัน 
7 เฉพาะสหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ กรณีสหกรณ์แกไ้ขเพิม่เติมโดยใชข้อ้บังคับใหม่ใหตั้ดออก 
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ซ่ึงมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมดหรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเม่ือใดก็ได และใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ
เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับคำ
รองขอ ถาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณไมเรียกประชุม
ใหญวิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียน
สหกรณหรือเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มี
อำนาจเรียกประชุมใหญ วิสามัญไดภายในระยะเวลาท่ี
เห็นสมควร 

ไม่ชักชา้ แต่ไมเ่กินสามสบิวันนับแต่วันที่สหกรณ์ทราบ 
          (4) สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวน

สมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน7

8 ลงลายมือชื่อทำ
หนังสือรอ้งขอต่อคณะกรรมการดำเนินการให้เรยีกประชุมใหญ่
วสิามัญ        
          คณะกรรมการดำเนินการตอ้งเรยีกประชุมใหญ่วิสามัญ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีรับ คำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการ
ดำเนนิการไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามญัภายในกำหนดระยะเวลา
ดังกล่าวให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วสิามญัได้ภายในระยะเวลาท่ีเหน็สมควร 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสริมสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 62. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณ
มีสมาชิกเกินกวาหารอยคนอาจประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิกก็ได 

 
ตัดออก 

 

ขอ 63. วิธีการเลือกตั้ง จำนวนและการดำรงตำแหนง
ผูแทนสมาชิกใหกำหนด ดังนี ้

(1) สมาชิกเทานั้นมีสิทธิไดรบัเลือกต้ังเปนผูแทน 
สมาชิก 

(2) วิธีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิก อาจกำหนด 
โดยตามลักษณะการแบงสวนงานภายในของหนวยงานตน
สังกัดของสมาชิก โดยใหมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกกอน
การประชุมใหญไมนอยกวาสามสิบวัน 

(3) จำนวนผูแทนของสมาชิก ใหใชอัตราสวน  
จำนวนสมาชกิ 50 คน ตอผูแทนสมาชิกหนึง่คน ถาเศษของ 
จำนวนสมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหเลือกต้ังผูแทนสมาชิก
เพ่ิมขึ้นอึกหนึ่งคน อนึ่ง จำนวนผูแทนสมาชิก ตองไมนอยกวา
หนึ่งรอยคน 

(4) การดำรงตำแหนงผูแทนสมาชกิ ผูแทน 
สมาชิกมีวาระอยูในตำแหนงคราวละหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ัง 
ถาายังไมมีการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหม กใ็หผูแทนสมาชิก
คนเดิมอยูในตำแหนงตอไปพลางกอน 

 
 
 
 

ตัดอออก 

 

ขอ 64. การพนจากตำแหนง ผูแทนสมาชิกพนจาก
ตำแหนงเม่ือ 

 (1)  ลาออก  
 (2)  ออกตามวาระ  
 (3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 

 
 

ตัดออก 

 

ขอ 65. ตำแหนงผูแทนสมาชิกวางกอนถึงคราวออกตาม
วาระ  ถาผูแทนสมาชิกพนจากตำแหนงไมวาดวยประการ
ใดๆ จนทำใหจำนวนผูแทนสมาชิกเหลือไมถึงหนึ่งรอยคน 
หรือไมถึงสามในส่ีของจำนวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด ให
สหกรณดำเนินการเลือกต้ังผูแทนสมาชิกใหครบตามจำนวน
ที่วาง และใหผูแทนสมาชิกท่ีไดรับเลือกต้ังอยูในตำแหนงได
เทากับวาระทีเ่หลืออยูของผูที่ตนแทน 

 
 

ตัดออก 

 

 
8 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผู้แทนสมาชกิไว ้ให้ตัดข้อความท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้แทนสมาชกิออก 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 18715 

~ 

ขอ 66. การแจงกำหนดการประชุมใหญ  เม่ือมีการประชุม
ใหญทุกคราว ใหสหกรณมีหนังสือแจงวัน เวลา สถานที่ และ
เรื่องที่จะประชุมใหบรรดาสมาชิก ผูแทนสมาชิก หรือ
สมาชิกสมทบทราบลวงหนา ไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาการ
ประชุมนั้นเปนการดวน อาจแจงลวงหนาไดตามสมควร ทั้งนี้
ใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการเปนผูลงชื่อในหนังสือนั้น และตองแจงเจาหนาที่
กรมสงเสริมสหกรณและเจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
ทราบลวงหนา ในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจงใหสมาชิก หรือ
ผูแทนสมาชกิทราบดวย 

ข้อ 64 การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่  เมื่อจะมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวลา 
สถานท่ี และเรื่องท่ีจะประชุมให้บรรดาสมาชิก 8

9 ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ถ้าการประชุมนั้นเป็นการด่วน
อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร และอาจแจ้งสมาชิกให้ทราบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  ท้ังนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรอง
ประธาน หรือเลขานุการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น 
และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบล่วงหน้าในโอกาสเดียวกันกับท่ีแจ้งให้
สมาชิก 19ทราบดว้ย   

 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 67. องคประชุมในการประชุมใหญ การประชุมใหญ
ของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคน ในกรณี
เปนการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิกตองมีผูแทนสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ งของจำนวนผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม 
เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไมถึงที่จะ
เปนองคประชุมตามที่กลาว ก็ใหงดประชุม 

ในกรณี เปนการประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิก 
สมาชิกทั่วไปสามารถเขารวมประชุมในฐานะผูสังเกตการณได 
แตไมมีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือไดรับ
เลือกต้ังใดๆ ทัง้ส้ิน 

ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ต้องมสีมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม 

ในการประชุมใหญ่  สมาชิก19จะมอบอำนาจให้
ผู้อื่นมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 

 

ขอ 68. การนัดประชุมใหญครั้งที่สอง ในการประชุมใหญ
ของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี มา
ประชุมไมครบองคประชุม ใหนัดประชุมใหญอีกครั้งภายใน
สิบส่ีวันนับแตวันที่นัดประชุมใหญครั้งแรก ในการประชุม
ครั้งหลังนี้  ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกรองขอให เรียกประชุมแลว เม่ือมีสมาชิกหรือ
ผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในสิบ
ของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอย
กวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองคประชุม แตถาเปนการ
ประชุมใหญวิสามัญท่ีสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกรองขอให
เรียกประชุม เม่ือมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกมาประชุมมี
จำนวนไมถึงที่จะเปนองคประชุมตามที่กลาวในขอ 67 วรรค
แรก ก็ใหงดประชุม 

ข้อ 66 การเรียกประชุมใหญ่ครั้งท่ีสอง  ในการประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์ ถา้สมาชกิ 9

10 มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามข้อ 65 วรรคแรก ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน
สิบสี่วันนับแต่วันท่ีนัดประชุมใหญ่ครั้งแรก ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญท่ีสมาชิก21ร้องขอให้
เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก21 มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจำนวนสมาชิก21 หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือเป็น
องค์ประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วสิามัญท่ีสมาชกิ21รอ้ง
ขอให้เรียกประชุม เมื่อมีสมาชิก21มาประชุมมีจำนวนไม่ถึงที่
จะเป็นองค์ประชุมตามท่ีกล่าวในข้อ 65 วรรคแรก ก็ให้งด
ประชุม 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 69. อำนาจหนาที่ของที่ประชุมใหญ ที่ประชุมใหญมี
อำนาจหนาท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การดำเนินกิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเขาใหม สมาชิก 

ข้อ 67 อำนาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มี
อำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ
ของสหกรณ ์ในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออก

 
 
 
 

 
9 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรือ่งผู้แทนสมาชกิ ให้ตัดขอ้น้ีออก 

10 หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะกำหนดเรื่องผูแ้ทนสมาชกิ ให้ตัดขอ้น้ีออก 
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ออกจากสหกรณ การเลือกต้ังผูแทนสมาชิก และวินิจฉัยขอ
อุทธรณของผูสมัครซ่ึงมิไดรับเลือกเขาเปนสมาชิก และ
สมาชิกที่ถูกใหออกจากสหกรณ 

(2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ 
ดำเนินการและผูตรวจสอบกิจการ 

(3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป และ 
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปของสหกรณ 

(4) รับทราบรายงานประจำปแสดงผลการ 
ดำเนินงานของสหกรณจากคณะกรรมการดำเนินการและผล
การตรวจสอบประจำปจากผูตรวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณากำหนดบำเหน็จคาตอบแทนการ 
ปฏิบติังานของผูตรวจสอบกิจการ 

(6) พิจารณากำหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยืม 
หรือค้ำประกัน 

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย 
ประจำปของสหกรณ 

(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ การควบสหกรณ 
(9)  กำหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  

และคาเบี้ย ประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการ 
อื่นๆ ที่ปรึกษา 

(10) พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบงัคับ 
(11) รับทราบเรื่องการดำเนนิงานของสันนิบาต 

สหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ ที่สหกรณนี ้
เปนสมาชิกอยู 

(12)  พิเคราะหและปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ 
ของนายทะเบียนสหกรณ  รองนายทะเบียนสหกรณ
ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(13)  กำหนดรูปการณซ่ึงสหกรณคิดจะทำเปน 
เครื่องเกื้อหนนุบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคของสหกรณ 

(14) พิจารณาคดัเลือกผูสอบบญัชี เพ่ือเสนอให 
นายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง 

จากสหกรณ์ และวินจิฉัยข้ออุทธรณข์องผู้สมัครซ่ึงมิได้รับเลอืก
เข้าเป็นสมาชกิ และสมาชกิท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) เลอืกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการหรือ
ถอดถอนคณะกรรมการดำเนนิการและผู้ตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ ์

(3) อนุมัตงิบการเงินประจำปี และจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีของสหกรณ ์

(4) รับทราบรายงานประจำปี แสดงผลก าร
ดำเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการดำเนินการและ
ผลการตรวจสอบประจำปีจากผู้ตรวจสอบกจิการ 

(5) กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
ค่าตอบแทนอื่นของผู้ตรวจสอบกจิการ 

(6) กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของ
สหกรณ ์

(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสหกรณ์ หรือแผนปรับปรุงการดำเนนิงานของสหกรณ ์

(8) กำหนดค่าเบ้ียเลี้ยง คา่พาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และ
ค่าเบ้ียประชุมของกรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ 
อนุกรรมการ ท่ีปรกึษา 

(9) แกไ้ขเพิม่เตมิข้อบังคับ 
(10) เห็นชอบให้แยกสหกรณ์ ควบสหกรณ์ เลิก

สหกรณ ์เข้าร่วมจัดตัง้หรอืเป็นสมาชกิชุมนุมสหกรณ์ 
(11) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้
เป็นสมาชกิอยู่ 

(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามคำสั่งหรือหนังสือ
หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหนา้ท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(13) กำหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงคข์องสหกรณ์ 

(14) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีข้อบังคับไม่ได้
กำหนดใหเ้ป็นอำนาจของผู้ใดเป็นการเฉพาะ 

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

ขอ 70. คณะกรรมการดำเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการ
ดำเน ินการสหกรณ ประกอบด วยประธานกรรมการ
ดำเนินการ 1 คน และกรรมการดำเนินการอีก 12  คน ซ่ึง
ที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิกโดยวิธีลับ  

     ใหคณะกรรมการดำเนินการสหกรณเลือกต้ังระหวาง
กันเองขึ้นดำรงตำแหนงรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ่ ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ ง นอกนั้นเปน

หมวด  8 
คณะกรรมการดำเนนิการ และคณะอนุกรรมการ 

ข้อ  68  คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มี
ค ณ ะก รรม ก ารดำเนิ น ก าร  จำนวน สิ บ ห้ าค น
ประกอบด้ วยประธานกรรมการหนึ่ งคน  และ
กรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน 10

11 ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก โดยกรรมการอย่างน้อยสามคน 
ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชีการบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตาม

 
-เพื่อเป็นการแก ้
ไขวาระการดำรง 
ตำแหน่งกรรมการ 
ดำเนนิการ 
 
 
 
 

 
11 ระบุจำนวนท่ีแน่นอน เช่น สิบส่ีคน 
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กรรมการ และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ 
             การไดมาซ่ึงประธานคณะกรรมการดำเนินการมาจาก
สมาชิกผูประสงคสมัครรับเลือกต้ังหรือสมาชิกผูผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแกน สงสมัครรับเลือกต้ัง 

     คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 12 คน มาจาก 
สมาชิก ประกอบดวย สายวิชาการ จำนวน 2 คน สาย 
สนับสนนุ จำนวน 10 คน  
             วิธีดำเนินการเลือกต้ังใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กำหนด โดยไดรบัความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
           หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทำ
หนาที่ประธานกรรมการหรือกรรมการดำเนินการ 

(1) เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให 
จำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถกูไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ 
องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 

(3)  เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการหรือมีคำ 
วินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการตามคำส่ัง  
นายทะเบียนสหกรณ 

(4)  เคยถกูที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออก 
จากตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

(5)  สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี ้ไม 
วาตนเงนิหรือดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแต   
ปที่ผิดนัดถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดำเนินการ เวนแตการผิดนัด
นั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

(6)  ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความ 
ใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับดีอาญา คดีแพง  คดี 
ปกครอง หรอืคดีอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(7)  เจาหนาที่ประจำในสหกรณนี้ ไมมีสิทธิ 
ไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการดำเนินการของสหกรณ 

ห ลั ก สู ต ร ใน ด้ าน ดั งก ล่ าวห รือ ด้ าน อื่ น ต าม ที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาตกิำหนด11

12 
การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคแรกให้กระทำโดย

วิธีลับ 12

13 และให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่าง
กันเองข้ึนดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  ณ 
สำนักงานสหกรณ์ หรอืประกาศทางอเิล็กทรอนิกส์ 

การได้มาซ่ึงประธานคณะกรรมการดำเนินการมาจาก
สมาชิกผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้งหรือสมาชิกผู้ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น สง่สมัครรับเลอืกตัง้ 
           กรรมการดำเนินการ จำนวนสิบห้าคน มาจากสมาชิก 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการจำนวนหนึ่งคน กรรมการสาย
วิชาการ จำนวนสี่คน กรรมการสายสนับสนุน จำนวนสบิคน  
             วิธีดำเนินการเลือกต้ังให เปนไปตามระเบียบที่สหกรณ
กำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อ 69 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือ
ทำหน้าท่ีกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ผู้ตรวจสอบ
กจิการ และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 
12 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์  
    ขนาดเล็กกำหนดอยา่งน้อย 1 คน สหกรณ์ขนาดใหญ่กำหนดอย่างน้อย 3 คน) 
13 ระบุวธิกีาร เช่น วธิกีารลับ หรอื วธิกีารเปิดเผย ใหช้ัดเจน เพียง 1 วธิี เพือ่จะได้ไม่เกดิขอ้ข้องในการปฏบัิติในแต่ละปี 
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องค์การ หน่วยงานของรัฐหรอื เอกชนฐานทุจรติต่อหนา้ท่ี 
(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือหรือ

ผู้จัดการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นท่ีสุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการหรอืผู้จัดการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์1314 

(4)  เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหนา้ท่ี26 

(5) เป็นกรรมการหรอืผู้จัดการในสหกรณถ์ูกสัง่เลิก
ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ26 

(6) ผิดนัดชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยกับสหกรณ์ท่ีตน
เป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันท่ีได้รับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการหรือวันท่ีทำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือ
ในขณะท่ีดำรงตำแหน่งนั้น 

(7) ผู้ ซ่ึงถูกสหกรณ์ ท่ีตนเป็นสมาชิกหรือรองนาย
ทะเบียนสหกรณ์ฟ้องดำเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญาในข้อ
กล่าวหาที่กระทำใหส้หกรณเ์สยีหาย หรอืเคยตอ้งคำพพิากษาถงึ
ท่ีสุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่สหกรณ์ในการกระทำที่ก่อให้เกิด
ความเสยีหาย14

15  
(8 ) เคยถู กธนาคารแห่ งประเทศไทย สำนั กงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย สั่งถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อำนาจในการจัดการ หรอืท่ีปรกึษาของผู้ใหบ้รกิารทางการเงินซ่ึง
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่จะพ้น
ระยะเวลาท่ีกำหนดหา้มดำรงตำแหนง่ดังกล่าวแล้วหรอืไดร้บัการ
ยกเวน้จากหน่วยงานกำกับดูแล แล้วแต่กรณี1516 

(9) มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการ
ดำเนนิกจิการใดๆ อันผิดกฎหมายที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง
ผู้อื่นหรอืฉอ้โกงประชาชน28 

   (10) เป็นหรอืเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย28 
   (11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์อื่น เว้น

แต่เป็นกรรมการของชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิกอยู่
ไดอ้กีไม่เกนิหนึ่งแห่ง28 

   (12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซ่ึงพ้นจากตำแหน่ง
ผู้จัดการสหกรณ์นัน้ไม่เกนิหนึ่งปี หรอืเป็นผู้จัดการสหกรณ์
ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นั้นไม่เกินหนึ่งปี 
แลว้แต่กรณี28 

 
14 ตามความในมาตรา 52 (5) (6) และ (7) แกไ้ขโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
15 ท่ีประชุมใหญ่สามารถมีมติให้เพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ท่ีเป็นหรอืทำหน้าท่ีกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งกำหนดเกิน
กว่าท่ีมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว ้สามารถกระทำได้ ตามคำพพิากษาศาลปกครอง
ขอนแก่น คดีหมายเลขแดง ท่ี 157/2562 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2562 และไม่มีการอุทธรณ์ 
16 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์
ขนาดเล็กใหก้ำหนดต้ังแต่ขอ้ 75 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ (14) ส่วนขอ้อ่ืนๆจะพจิารณากำหนดเพิม่เติมก็ได้ กรณี
สหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถกำหนดได้ทุกขอ้) 
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   (13) ผิดนัดชำระเงินตน้หรอืดอกเบ้ียเกนิกว่าเกา้สิบ
วันกับนิติบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตในระยะเวลา
สองปีก่อนวันท่ีได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันท่ีทำ
สัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรอืในขณะท่ีดำรงตำแหน่งนั้น28 

  (14) เป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์นี้ 

ขอ 71        ข้อ 70 เหมอืน ข้อ 71 เดิม  

ขอ 72. กำหนดเวลาอยู ในตำแหนง คณะกรรมการ
ดำเนินการมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวัน
เลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปนับแตวันเลือกต้ังให
กรรมการดำเนินการสหกรณออกจากตำแหนงเปนจำนวน
หนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการท้ังหมดโดยวิธีจับสลาก 
(ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตำแหนง
ตามวาระในปตอไปใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหนง
จนครบวาระหรืออยูนานที่สุดออกจากตำแหนงสลับกันไป
ทุกๆ ป 

เม่ือครบกำหนดแลว หากยังไม มีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการชุดใหมก็ ใหคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหา
สิบวันนบัแตวันครบวาระ 

กรรมการดำเนินการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับ
เลือกต้ังซ้ำอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

 
 
 
 
 
ในกรณีที่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนง

ทั้งคณะ ใหกรรมการดำเนินการที่ไดรับเลือกต้ังใหมอยูใน
ตำแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก  และให
นำความในวรรคหนึง่มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

ข้อ 71 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการ
ดำเนินการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
คณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการ
ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดำเนนิการท้ังหมดโดยวิธจัีบฉลาก (ถ้ามเีศษใหปั้ดข้ึน) และ
ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้
กรรมการดำเนินการท่ีอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระออกจาก
ตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

เมื่ อครบกำหนดแล้ ว หากยั งไม่ มี การเลือกตั้ ง
คณะกรรมการดำเนินแทนตำแหน่งท่ีว่างลงตามวาระ ก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการ
เลอืกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามวาระ แต่ตอ้ง
ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยหา้สบิวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชขีองสหกรณ ์

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซ่ึงพ้นจากตำแหน่งอาจ
ไดร้ับเลอืกตั้งซ้ำอกีได้ แต่ตอ้งไม่เกนิสองวาระตดิต่อกนั 

กรณี ตำแหน่ งประธานกรรมการว่างลงหาก
กรรมการดำเนนิการท่ียังอยู่ในตำแหน่งประสงค์จะลงสมัคร
รับเลอืกตัง้ในตำแหน่งดังกล่าว จะตอ้งลาออกจากตำแหน่ง
กรรมการดำเนินการเดิมของตนเสียก่อนและให้ถือว่าเป็น
การพน้จากตำแหน่งตามวาระ16

17 
ในกรณีท่ีกรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง

ทั้งคณะ ให้คณะกรรมการดำเนินการท่ีได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการชุด
แรก และให้นำความในวรรคแรกมาใชบั้งคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ 73. คณะผูจัดตั้งสหกรณ เม่ือไดรับจดทะเบียนเปนสหกรณ
แลว ใหคณะ ผูจัดต้ังสหกรณมี อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณจนกวาที่ประชุม
ใหญสามัญ ครั้งแรกภายในเกาสิบวันนับแตวันที่จดทะเบียน
สหกรณจะไดเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการขึ้น 

ใหคณะผูจัดต้ังสหกรณมอบหมายกิจการท้ังปวง
ใหแกคณะกรรมการดำเนินการในวันที่ไดรับเลือกต้ัง 

 
 

ตัดออก 

 

ขอ 74. การพนจากตำแหนง กรรมการดำเนินการตองพน
จากตำแหนง เพราะเหตุอยางหนึง่อยางใด ดังตอไปนี ้

ข้อ 72 การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้น
จากตำแหนง่ เพราะเหตใุดๆ ดังต่อไปนี้ 

 
 

 
17 กรณีสหกรณ์ประสงค์รับสมัครเลือกต้ังกรรมการดำเนินการไว้ล่วงหน้าควรกำหนดขอ้ความดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ หากไม่
ประสงค์รับสมัครล่วงหน้า สามารถเอาออกท้ังวรรคได้ 
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(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(2)  ลาออก โดยแสดงความจำนงเปนหนงัสือตอ 

คณะกรรมการดำเนนิการ หรอืลาออกตอที่ประชุมใหญ 
ของสหกรณ 

(3)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4)  เขารับตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณนี ้
(5) จงใจเปนผูผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ไม 

วาเงนิตนหรือดอกเบี้ย 
           (6) ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนท้ังคณะหรือรายตัว 
           (7)  นายทะเบยีนสหกรณส่ังใหออกทั้งคณะหรอืรายตัว 

(8)  ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ 
ติดตอกันสามครั้งโดยไมมีเหตุอันควร 
           ใหกรรมการดำเนินการผู มีสวนไดเสียตาม (7) 
อุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคำส่ัง คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 

 
 
 
กรณีที่ที่ประชุมใหญลงมติถอดถอนใหกรรมการ

ดำเนนิการพนจากตำแหนงทั้งคณะ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ัง
คณะกรรมการดำเนนิการใหมทั้งคณะอยูในตำแหนงได
เชนเดียวกับคณะกรรมการดำเนนิการชุดแรก 

(1) ถงึคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็ นหนั งสื อต่ อ

คณะกรรมการดำเนนิการ หรอืลาออกต่อท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(3) ขาดจากสมาชกิภาพ 
(4) มลีักษณะตอ้งหา้มตามข้อ  69  
(5) ท่ีประชุมใหญ่ลงมตถิอดถอนท้ังคณะหรือรายบุคคล 
(6) นายทะเบี ยนสหกรณ์ สั่ งให้ ออกท้ั งคณะหรือ

รายบุคคล 
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตดิต่อกัน

สามครัง้ โดยไม่มีเหตุอันควร 
ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (6) อุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีรับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณใ์หเ้ป็นท่ีสุด 

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่า กรรมการดำเนินการมเีหตุตาม (7) และไดล้งมติโดย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการ
ดำเนินการท่ีมีอยู่ท้ังหมดในขณะนัน้ยกเวน้ผู้มีสว่นได้เสีย ก็เป็น
อนัถอืว่ากรรมการดำเนนิการรายนัน้ตอ้งพ้นจากตำแหน่ง 

กรณี ท่ี ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนให้กรรมการ
ดำเนินการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้ท่ีประชุมใหญ่ครั้งนั้น
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหม่ทั้งคณะ และอยู่ใน
ตำแหน่งได้เช่นเดยีวกับคณะกรรมการดำเนนิการชุดแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

ขอ 75. ตำแหนงวางกอนถึงคราวออกตามวาระ  ถา
ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอนถึงคราวออกตามวาระ 
(เวนแตเพราะเหตุตามขอ 74 (7)) ใหกรรมการดำเนินการที่ยัง
ดำรงตำแหนงอยูดำเนินการตอไปจนกวาจะมีการประชุมใหญ 
ซ่ึงจะไดมีการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการแทนในตำแหนง
ที่วาง แตถาในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจน
เหลือนอยกวาองคประชุม กรรมการดำเนินการที่ดำรง
ตำแหนงอยูจะประชุมดำเนินการใดๆ ไมได นอกจากตองนัด
เรียกใหมีการประชุมใหญวสิามัญขึ้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการดำเนินการวางลงกอน
ถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคกอนนั้นเปน
ตำแหนงประธานกรรมการ  หากไมมีรองประธานกรรมการทำ
หนาที่แทนและยังมิไดมีการประชุมใหญ เพ่ือเลือกต้ังใหม  
คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ
ดำเนินการอื่นขึ้นทำหนาที่แทนชั่วคราวจนกวาจะมีการ
เลือกต้ังใหม 

กรรมการดำเนินการซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกต้ังขึ้น 
แทนในตำแหน งที่ ว าง ให อ ยู ในตำแหน งได เพียงเท า
กำหนดเวลาที่ผูซ่ึงตนแทนนั้นชอบที่จะอยูได 

ข้อ  73 ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้า
ตำแหน่งกรรมการดำเนนิการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ 
(เว้นแต่เพราะเหตุตามข้อ 72 (6)  ให้กรรมการดำเนินการที่ยัง
ดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ 
ซ่ึงจะไดม้กีารเลอืกตัง้กรรมการดำเนนิการแทนในตำแหน่งที่ว่าง 
แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อย
กว่าองค์ประชุม กรรมการดำเนินการท่ีดำรงตำแหน่งอยู่จะ
ประชุมดำเนินการใดๆ ไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญข้ึนโดยเร็ว เฉพาะการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนนิการแทนตำแหนง่ท่ีว่างลง 

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อน เป็นตำแหน่งประธาน
กรรมการ หากไม่มีรองประธานกรรมการทำหน้าที่แทนและยัง
มิ ได้มีการประชุมใหญ่ เพื่ อเลือกตั้ งใหม่  คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอื่นข้ึนทำ
หน้าท่ีแทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลอืกตั้งใหม ่

กรรมการดำเนินการซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งข้ึน
แทนในตำแหน่ง ท่ีว่าง ให้อยู่ ในตำแหน่งได้ เพี ยงเท่ า
กำหนดเวลาท่ีผู้ซ่ึงตนแทนนัน้ชอบท่ีจะอยูไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 76 ข้อ 74 เหมอืน ข้อ 76 เดิม  
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ขอ 77. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการดำเนินการ ให

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณเปนผูดำเนินกิจการ และเปน

ผูแทนสหกรณในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการนี้

คณะกรรมการดำเนนิการจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือ

หลายคนหรือผูจัดการทำการแทน ก็ได 

ในการดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการ

ดำเนินการตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 

มติ และคำส่ังของคณะกรรมการดำเนินการ และมติของที่ประชุม

ใหญ เพ่ือสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก และความเจริญแก

กิจการของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ดำเนินการในเรือ่งการรบัสมาชิก หรือสมาชิก 

สมทบ และการอนุมัติใหออกจากสหกรณตลอดจนดูแลให

ปฏิบัติการตางๆ ตามกฎหมาย ขอบังคบั ระเบียบ มติ และ

คำส่ังของสหกรณ 

(2) พิจารณาดำเนินการในเรื่องการรับฝากเงิน การ 

กูยืมเงิน การใหเงินกู และการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ 

(3) ดำเนินการเกี่ยวกบัการประชุมใหญ เสนองบ 

การเงนิประจำปและรายงานประจำปแสดงผลการ

ดำเนินงานของสหกรณตอทีป่ระชุมใหญ 

(4) เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปตอที่ 

ประชุมใหญ 

(5) จัดทำและเสนอแผนงานในการดำเนนิงาน 

รวมทั้งงบประมาณประจำปเพ่ือที่ประชุมใหญสามัญอนุมัติ 

(6) พิจารณากำหนดคาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คา 

เชาที่พักและคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการอืน่ คณะทำงาน ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ 

ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบญัชี และบุคคลอื่นที่ทำประโยชน

ใหแกสหกรณ และนำเสนอทีป่ระชุมใหญพิจารณา 

(7) พิจารณาดำเนินการแตงต้ัง หรือจาง และ 

กำหนดคาตอบแทนแกผูจัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูจัดการใหเปนการถูกตอง 

(8) พิจารณาดำเนินการแตงต้ัง และกำหนด 

คาตอบแทนผูตรวจสอบภายใน 

(9) กำหนดระเบียบ ออกคำส่ัง และประกาศ 

ตางๆ ของสหกรณ โดยไมขัดตอพระราชบัญญัติสหกรณ  

ขอบังคับ หรอืมติที่ประชุมใหญของสหกรณ 

(10)  จัดใหมีและดูแลใหเรียบรอยซ่ึงบรรดา 

ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารหลักฐาน ทรัพยสินและอุปกรณ

ข้อ 75 อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการท้ัง

ปวงของสหกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

มติ และคำสั่งของสหกรณ์กับท้ังในทางอันจะทำให้เกิด

ความจำเรญิแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อตอ่ไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์ เพื่อเสนอท่ีประชุมใหญ่

พจิารณาอนุมัต ิรวมท้ังกำกับดูแลใหฝ่้ายจัดการดำเนนิการ

ให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล17

18 

(2) จัดให้มี ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของ

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ท่ีปรึกษาของ

สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏบัิตขิองสหกรณ์30 

(3) จัดใหม้นีโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี่ยง

ด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึง

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อการลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ 

รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเสีย่งอย่างสม่ำเสมอ พรอ้มท้ังรายงานผลการดำเนนิการ

ดังกล่าวใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบ30 

(4 ) กำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ จัดการงานของ

สหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจการตาม

กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด30 

(5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ

ตรวจสอบกจิการท่ีมปีระสทิธภิาพ30 

(6) กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการรายงานเรื่องท่ีสำคัญ

ของสหกรณ์ ต่อคณ ะกรรมการอย่ างรวด เร็วและมี

กระบวนการนำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้

อย่างสมบูรณ์30 

(7) กำหนดนโยบายและแผนเกีย่วกบัการฝาก การ

ลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน และ

การค้ำประกันเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

พจิารณาอนุมัติ30 

(8) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าท่ีของ

อนุกรรมการต่าง ๆ ตามความจำเป็น30 

(9) กำกับดูแลสหกรณ์ให้มกีารจัดทำและเก็บรักษา

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

 

 
18 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ขนาดเล็กให้
กำหนดต้ังแต่ข้อ 81 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) และ 
(30) ส่วนขอ้อ่ืนๆจะพจิารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้ กรณีสหกรณ์ขนาดใหญ่สามารถกำหนดได้ทุกข้อ) 
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ที่ใชในการดำเนนิงานของสหกรณ 

(11) พิจารณาใหสหกรณสมัครเขาเปนสมาชิกของ 

ชุมนุมสหกรณและองคกรอื่น 

(12)  พิจารณาดำเนินการแตงต้ัง และถอดถอน 

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือ

ประโยชนในการดำเนินกิจการของสหกรณ 

(13)  พิเคราะหและปฏิบติัตามหนงัสือของนาย 

ทะเบียนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ หรือ

ผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบญัชี หรือพนกังานเจาหนาที่ 

ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 

(14)  พิจารณาใหความเที่ยงธรรมแกบรรดา 

สมาชกิ หรือสมาชิกสมทบ เจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจน

สอดสองดูแลโดยท่ัวไป เพ่ือใหกจิการของสหกรณดำเนนิไป

ดวยดี 

(15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู 

ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผูจัดการ หรือสมาชิก

เกี่ยวกบักิจการของสหกรณ 

(16)  เชิญสมาชิก หรือบคุคลภายนอกที่ 

เห็นสมควร เปนที่ปรกึษาของคณะกรรมการดำเนินการ 

ตลอดจนกำหนดคาตอบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร 

(17)  ฟอง ตอสู หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการ 

ของสหกรณ หรือประนปีระนอมยอมความหรอืมอบขอ

พิพาทใหอนุญาโตตุลาการชี้ขาด 

(18) กระทำการอื่นเกี่ยวกับทรัพยสิน ดังระบุไวใน 

วัตถุประสงคของสหกรณ 

(19)  พิจารณาแตงต้ังกรรมการดำเนินการเปน 

ผูแทนของสหกรณ เพ่ือเขารวมประชุมใหญและออกเสียงใน

การประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ

หรือชุมนุมสหกรณหรือองคการอื่น ซ่ึงสหกรณนี้เปนสมาชิก

หรือผูถือหุน ทั้งนี้ตามท่ีขอบังคับหรือระเบียบของสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทย และหรือชุมนุมสหกรณหรือ

องคการนั้นกำหนดไว 

(20)  พิจารณามอบหมายอำนาจหนาท่ีในการ 

ดำเนินงานใหแกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานุการ เหรัญญิก หรือผูจัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของได

ตามความเหมาะสม 

บัญชแีละเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผล

การดำเนินงานท่ีแท้จริงของสหกรณ์ โดยต้องเปิดเผยให้

สมาชิกได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้30 

(10) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออก

จากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสัง่ของสหกรณ์ 

(11) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 

การใหเ้งินกู ้และการฝากหรอืลงทุนของสหกรณ์ 

(12) พิจารณาดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดัง

ระบุไวใ้นวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(13) ค้ำประกันเงินกู้ที่สหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริม

สหกรณ ์โดยรับผิดชอบการคำ้ประกันในฐานะส่วนตัว 

(14) กำหนดระเบียบ ออกคำสั่ง และประกาศต่างๆ 

ของสหกรณ์  โดยไม่ ขัดต่อพระราชบัญญั ติสหกรณ์  

ข้อบังคับ หรือมตท่ีิประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(15) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม

ใหญ่ การเสนองบการเงินประจำปีและรายงานประจำปี

แสดงผลการดำเนนิงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 

(16) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ี

ประชุมใหญ่ 

(17) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 1 819หรือแผนปรับปรุงการดำเนินงานของสหกรณ์ 

ใหท่ี้ประชุมใหญ่อนมุัติ 

(18) เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาให้สหกรณ์

สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุม

สหกรณ ์และองค์การอื่น 

 (19) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการ

ดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 

เลขานกุาร เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องไดต้าม

ความเหมาะสม 

(20 ) พิ จารณาดำเนินการแต่ งตั้ งและถอดถอน

คณะกรรมการอืน่ หรอืคณะอนุกรรมการ หรอืคณะทำงานเพื่อ

ประโยชน์ในการดำเนนิกจิการของสหกรณ์ 

(21) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และ

กำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจนควบคุมดูแลการ

ปฏบัิตงิานของผู้จัดการใหเ้ป็นการถูกตอ้ง 

(22) พิจารณากำหนดตัวเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์

ใหป้ฏบัิตหินา้ท่ีแทนผู้จัดการ 

(23) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและกำหนด

 
19 ใหค้ณะกรรมการดำเนินการกล่ันกรอง แผนปรับปรุงการดำเนินงานตามมาตรา 16 (4) แกไ้ขโดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด 19523 

~ 

ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

(24) เชิญบุคคลภายนอกท่ีเห็นสมควรเป็นท่ี

ปรึกษาของสหกรณ์ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ี

เหน็สมควร 

(25) จัดให้มีและดูแลให้ เรียบร้อยซ่ึงบรรดา

ทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์

ดำเนนิงานของสหกรณ ์

(26) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น 

คณะอนุกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของ

ผู้จัดการและสมาชกิเกี่ยวกบักจิการของสหกรณ์ 

(27) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย

ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ

สหกรณ์  ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนาย

ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

(28) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดา

สมาชกิ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยท่ัวไป

เพื่อใหก้จิการของสหกรณ์ดำเนนิไปดว้ยด ี

(29) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ

สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทให้

อนญุาโตตลุาการพจิารณาชี้ขาด 

(30) พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้า

ประชุมและออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นซ่ึง

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ

องค์การนัน้กำหนดไว ้
ขอ 78. ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ในกรณี
คณะกรรมการดำเนินการกระทำการหรืองดเวนการกระทำ
การ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเลอในการปฏิบัติ
หนาที่ของตนจนทำใหเสียผลประโยชนของสหกรณ หรือ
สมาชิก อันเปนเหตุใหสหกรณมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี  หรือกิจการ หรือฐานะการเงินตามรายงานการ
สอบบัญชี หรือรายงานการตรวจสอบ เปนเหตุใหสหกรณ
ได รับความเสียหาย คณ ะกรรมการดำเนินการตอง
รับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกสหกรณ  
          ในการดำเนินกิจการของสหกรณ  คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ กรรมการ หรือผูจัดการตองปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบเขตแหงการดำเนิน
กิจการที่พึงจะดำเนินการไดของสหกรณ ขอบังคับของสหกรณ 
และมติที่ประชุมใหญ  ทั้ งนี้  ดวยความซ่ือสัตย สุจริตและ
ระมัดระวงั รักษาผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ กรรมการ หรือ
ผูจัดการ ตองรับผิดชอบรวมกันในความเสียหายตอสหกรณ

ข้อ 76 ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ ใน
กรณีคณะกรรมการดำเนินการกระทำการหรืองดเว้น
กระทำการ หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของ
สหกรณ์หรือสมาชิก อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการ หรือฐานะการเงิน 
ตามรายงานการสอบบัญชหีรอืรายงานการตรวจสอบ เป็น
เหตุ ให้สหกรณ์ ได้ รับความเสียหาย คณ ะกรรมการ
ดำเนนิการตอ้งรับผิดชอบชดใชค้่าเสยีหายให้แก่สหกรณ์ 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ ต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ในกรณดีังต่อไปนี้ 

 (1) แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบ 
 (2) ไม่ปฏิบัตหินา้ท่ีตามคำสั่งของนายทะเบยีนสหกรณ ์
 (3) ดำเนนิกจิการนอกขอบวัตถุประสงคห์รอืขอบเขต

แห่งการดำเนนิกจิการท่ีพงึดำเนนิการไดข้องสหกรณ ์
 เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระทำของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ในกรณีดังตอไปนี้ 
        (1) แสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ 
        (2) ไมปฏิบัติหนาที่ตามคำส่ังของนายทะเบียนสหกรณ 
        (3) ดำเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงคหรือขอบเขต 
แหงการดำเนินกิจการที่พึงดำเนนิการไดของสหกรณ 
         เจาหนาที่ของสหกรณผูใดมีสวนรวมในการกระทำของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ กรรมการหรือผูจัดการ อัน
เปนเหตุใหเกดิความเสียหายแกสหกรณ เจาหนาที่ของสหกรณผู
นั้นตองรับผิดชอบรวมกันกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 
กรรมการ หรือผูจัดการในความเสียหายตอสหกรณ 
        คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ กรรมการ หรือ
ผูจัดการไมตองรับผิดในกรณีดังตอไปนี ้
  (1)  พิสูจนไดวาตนมิไดรวมกระทำการอันเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตอสหกรณ 
 (2)  ไดคัดคานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือไดทำคคัดคาน
เปนหนังสือย่ืนตอประธานที่ประชุมภายในสามวนันับแต
ส้ินสุดการประชุม 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการหรือผู้จัดการ อัน
เป็นเหตุใหเ้กิดความเสยีหายแก่สหกรณ์ เจ้าหนา้ท่ีของสหกรณ์
ผู้นั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันกับคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ กรรมการ หรอืผู้จัดการในความเสยีหายต่อสหกรณ์ 
          คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ ์กรรมการ หรอื
ผู้จัดการไม่ตอ้งรับผิดในกรณดีงัต่อไปนี้ 

 (1)  พิสูจนไ์ดว้่าตนมไิดร้ว่มกระทำการอนัเป็นเหตุ
ใหเ้กดิความเสยีหายต่อสหกรณ ์

 (2)  ได้คัดคา้นในที่ประชมุคณะกรรมการดำเนนิการ
สหกรณ์ โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได้ทำคำ
คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสามวัน
นับแต่สิ้นสุดการประชุม 

ขอ 79 - 84 ข้อ 77 – 82 เหมอืน ข้อ 79 – 84 เดิม  

ขอ 85. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเปนแกการดำเนินการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำส่ังแตงต้ังอนุกรรมการตางๆ 

เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจของสหกรณ โดยมีอำนาจหนาที่

ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 

คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 83 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินงาน 

คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่าง  ๆ

เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าท่ี

ตามท่ีคณะกรรมการดำเนนิการกำหนด 

คณะกรรมการดำเนนิการอาจแต่งตัง้บุคคลภายนอกท่ีมี

ความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เป็นท่ีปรึกษาคณะอนุ- 

กรรมการและให้ถือว่าท่ีปรกึษาคณะอนุกรรมการเป็นส่วนหนึ่ง

ขององค์ประกอบ19

20 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 
 ข้อ 84 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 2 0

21 ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนห้าคน 21

22 คน 
โดยมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ
อนกุรรมการคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒเิป็นท่ีปรกึษาคณะอนุกรรมการได ้

คณ ะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ตำแหน่ งได้ เท่ ากับกำหนดเวลาของคณ ะกรรมการ
ดำเนนิการซ่ึงตัง้คณะอนุกรรมการบรหิารความเสี่ยงนัน้ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 
20 องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการอาจประกอบด้วย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และ

เลขานุการอนุกรรมการ (ไม่นบัรวมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการเขา้เปน็องค์ประชุม) 
21 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์
ขนาดเล็กจะพจิารณากำหนดเพิ่มเติมก็ได้) 
22 กำหนดจำนวนท่ีแน่นอน เช่น สามคน หา้คน 
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ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกัน
ตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง หรอืเลขานุการนัดเรยีกประชมุได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ตอ้งมอีนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมข้อวินิจฉัยท้ัง
ปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
และพจิารณา 

 ข้อ 85 อำนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียง22

23 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจและ
หน้าท่ีดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณใ์นส่วนทีเ่กีย่วข้อง ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดย
ครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน
สินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้
สอดคลอ้งกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนนิการอนุมัต ิ

(2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีคณะกรรมการ
ดำเนนิการกำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
กระบวนการบริหารความเสีย่งมีประสทิธิภาพและประสทิธผิล 

(4) รายงานแผนดำเนินงานท่ีควรปรับปรุงแก้ ไข 
ตลอดจนปัจจัยและปัญหาท่ีมีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการ
ดำเนนิการ เพือ่ใหส้อดคล้องกับการดำเนินกจิการของสหกรณ์ 

(5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ ยวกับการ
บรหิารความเสีย่ง 

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำ เนิ นก ารแล ะต่ อ ท่ี ป ระชุ ม ให ญ่ ท ราบ โดยแสด ง
รายละเอยีดในรายงานประจำปี 

(7) ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี อื่ น ต าม ท่ี ค ณ ะก รรม ก าร
ดำเนนิการมอบหมาย 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 ข้อ 86 คณะอนุกรรมการการลงทุน2 3

24 ให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นคณะอนุ-
กรรมการการลงทุนจำนวนห้าคน 24

25 คน และต้องไม่มี

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ์  

 
23 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์
ขนาดเล็กจะพจิารณากำหนดเพิม่เติมก็ได้) 
24 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ท่ีมี
สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรอืนหุ้นและทุนสำรอง หรอืมเีงินลงทุนน้อยกว่า 1 พันล้านบาท จะพจิารณา
กำหนดเพิ่มเติมก็ได้) 
25 กำหนดจำนวนท่ีแน่นอน เช่น สามคน หา้คน 



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด198 26 

~ 

กรรมการดำเนินการท่ีเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ ยงเป็นอนุกรรมการด้วย  โดยมีตำแหน่ งประธาน
อนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง 
นอกนัน้เป็นอนุกรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒเิป็นท่ีปรกึษาคณะอนุกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซ่ึงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนัน้ 

ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราว
ท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่าง
นอ้ยและใหป้ระธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการ
นัดเรยีกประชมุได้ 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน 
ใหเ้สนอคณะกรรมการดำเนนิการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบและพิจารณา 

พ.ศ. 2565 
 

 ข้อ 87 อำนาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการลงทุน25

26 
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าท่ีดำเนิน
กิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ
สหกรณ์ในสว่นท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ
ดำเนนิการพจิารณาเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมัต ิ

(2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจัดการ
การลงทุน ภายใตข้อบเขตที่คณะกรรมการดำเนนิการกำหนด 

(3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแลผลประโยชน์จากการ
ลงทุน และจัดใหม้กีารควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

(4) กำกับดแูลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ

ดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 

(6) ปฏบัิตหิน้าท่ีอืน่ตามที่คณะกรรมการดำเนนิการ
มอบหมาย 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 86. ประธานในที่ประชุม ในการประชุมใหญหรือการ

ประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 88  ประธานในท่ีประชุม ในการประชุมใหญ่หรือการ

 

 

 
26 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน พ.ศ. 2564 (สหกรณ์ท่ีมี
สัดส่วนการลงทุนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนเรอืนหุ้นและทุนสำรอง หรอืมีเงินลงทุนน้อยกว่า 1 พันล้านบาท จะพจิารณา
กำหนดเพิ่มเติมก็ได้) 
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ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ใหประธานกรรมการเปน

ประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม 

ก็ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม และถา

รองประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมดวยก็ใหที่ประชุม

เลือกต้ังกรรมการดำเนินการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่

ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นๆ เชน คณะ 

กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู คณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ  ใหประธานของคณะกรรมการ

นั้นๆ เปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยู

ในที่ประชุม ก็ใหที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมกลุม  ใหประธานของกลุมหรือ

เลขานุการกลุม (ถามี) เปนประธานในท่ีประชุมตามลำดับ

แตถาประธานกลุมหรือเลขานุการกลุมไมอยูในที่ประชุมก็ให

ที่ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเขาประชุมคนหนึ่งขึ้นเปนประธาน

ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกรองขอใหเรียก

ประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ ไดมีมติถอดถอนกรรมการ

ดำเนินการ  ถามีการรองขอใหเปล่ียนตัวประธานในท่ีประชุมกใ็ห

กระทำไดโดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม

เฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม มติเลือกประธานในท่ี

ประชุมในกรณีนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จำนวนสมาชิก หรอือยูแทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ประธานกรรมการเป็น

ประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม 

ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม และถ้า

รองประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมด้วย ก็ให้ท่ีประชุม

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในที่

ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ในการประชุมคณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ 

เช่ น คณ ะกรรมการอำนวยการ คณ ะกรรมการเงินกู้  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้ประธานของ

คณะกรรมการนั้นๆ เป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ก็ใหท่ี้ประชมุเลอืกกรรมการคน

หนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 

ในการประชุ มกลุ่ ม  ให้ ประธานของกลุ่ มหรื อ

เลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามลำดับ แต่

ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในท่ีประชุมก็ให้ท่ี

ประชุมเลือกสมาชิกซ่ึงเข้าประชุมคนหนึ่งข้ึนเป็นประธานในท่ี

ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนัน้ 

ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียก

ประชุม  ในก รณี ท่ี ท่ี ป ระชุม ให ญ่ ได้ มี ม ติ ถ อดถ อน 

คณะกรรมการดำเนินการท้ังคณะหรือตำแหน่งประธาน

กรรมการ ใหผู้้ตรวจสอบกจิการเป็นประธานในท่ีประชมุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

ข้อ 87 ข้อ 89 เหมือน ข้อ 87 เดิม  

ขอ 88. การวินิจฉัยปญหา  เวนแตจะไดกำหนดไวเปนพิเศษ
ในขอบังคับนี้ การวินิจฉัยปญหาตางๆ ในท่ีประชุมใหญ หรือ
ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการดำเนิ น ก ารห รือที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการอื่นๆ ใหถือคะแนนเสียงขางมาก ถาคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตในกรณีตอไปนี้ใหถือเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม  

 (1) การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 
 (2) การเลิกสหกรณ 
 (3) การควบสหกรณ 
 (4) การแยกสหกรณ 

 

ข้อ 90 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ี
ประชุมใหญ่ หรือท่ีประชมุคณะกรรมการดำเนินการ หรอืท่ี
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ ให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิม่ข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือ
เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชกิซ่ึงมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบั 
(2) การควบสหกรณ ์
(3) การแยกสหกรณ์ 
(4) การเลกิสหกรณ ์
การอื่นใดท่ีข้อบังคับนี้กำหนดการลงคะแนนเสียงไว้

เป็นการเฉพาะ ก็ใหถ้อืปฏบัิตเิป็นไปตามข้อกำหนดนัน้ 
        ถา้ในปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิจิฉัยนัน้ ผู้ใดมสีว่นไดเ้สยี 
เป็นพเิศษเฉพาะตวั ผู้นั้นจะออกเสยีงในเรื่องนัน้ไมไ่ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสริมสหกรณ์  
พ.ศ. 2565 

รายงานการประชุม 
ขอ 89. รายงานการประชุม  ในการประชุมใหญ การ
ประชุมกลุม การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  หรือการ

รายงานการประชุม 
ข้อ 91 รายงานการประชุม ในการประชุมใหญ่ การ
ประชุมคณ ะกรรมการดำเนินการ  หรือการประชุม
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ประชุมคณะกรรมการอื่นๆ นั้น ตองจัดใหผูเขาประชุมลง
ลายมือชื่อ พรอมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งส้ินไวใน
รายงานการประชุม และใหประธานในที่ประชุมกับกรรมการ
ดำเนินการหรือกรรมการอื่นๆ แลวแตกรณี  อีกคนหนึ่งที่เขา
ประชุมนั้นๆ ลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 

 

คณะกรรมการอื่นๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือ
ชื่อ พร้อมท้ังบันทึกเรื่องท่ีพิจารณาวินิจฉัยท้ังสิ้นไว้ใน
รายงานการประชุม  และให้ประธานในท่ีประชุมกับ
เลขานุการ หรือกรรมการอื่นๆ อนุกรรมการ แล้วแต่กรณี  
อกีคนหนึ่งท่ีเข้าประชุมนั้นๆ ลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นสำคัญ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการต้อง
จัดทำใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไม่เกนิสามสบิวัน 

 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

หมวด  9 
ผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ 

ขอ 90. การจางและแตงตั้งผู จัดการ  คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย
สุจริต  มีความรูความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือ
แตงต้ังหรือจางเปนผูจัดการของสหกรณโดยตองไมเปน
บุคคลที่มีลักษณะตองหามตามขอ 70 (1)  (2)  (3)  (4) ใน
การจางผูจัดการตองทำหนังสือสัญญาจางไวเปนหลักฐาน
และใหคณะกรรมการดำเนินการเรียกใหมีหลักประกันอัน
สมควร 

ในการแตงต้ังหรือจางผูจัดการ ตองใหผูจัดการ
รับทราบ และรับรองที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกำหนดไวใน ขอ 
92 เปนลายลักษณอักษร 

ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 
การแตงต้ังหรือจาง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให
สวัสดิการ และการใหออกจากตำแหนงของผูจัดการสหกรณ 

หมวด  9 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

ข้อ  92  การจ้างและแต่ งตั้ งผู้ จัดการ คณะกรรมการ
ดำเนนิการอาจพจิารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจรติ มี
ความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็น
ผู้จัดการของสหกรณ์ โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม
ตามข้อ 69 (1) - (13)26

27 หรือเป็นท่ีปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือ
สัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียก
ใหม้ีหลักประกันใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ในการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการ
รับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกำหนดไว้ใน      
ข้อ 94 เป็นลายลักษณอ์ักษร 
         ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบ
ของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก การ
แต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ 
และการใหอ้อกจากตำแหน่งของผู้จัดการ 

 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสริมสหกรณ์  
พ.ศ. 2565 

 

ขอ 91  การดำรงตำแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจ

จางผูจัดการโดยกำหนดระยะเวลาหรือไมกำหนดระยะเวลา

ก็ได 

ข้อ 93 การดำรงตำแหนงผูจัดการสหกรณ สหกรณอาจจาง

ผูจัดการไดสองวิธี คือ มีกำหนดระยะเวลาหรือไมมีกำหนด

ระยะเวลาจางก็ได 

 

ขอ 92. อำนาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของผูจัดการ 
ผูจัดการมีอำนาจหนาที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกบับรรดากิจการประจำของสหกรณ รวมทั้งในขอ
ตอไปนี ้

(1) ตรวจสอบการสมัครเขาเปนสมาชิกใหเปนการ 
ถูกตอง ตลอดจนเปนธุระจัดใหผูเขาเปนสมาชิกลงลายมือชื่อ
ในทะเบียนสมาชกิ และชำระคาธรรมเนียมแรกเขากบัเงินคา
หุนตามขอบังคับของสหกรณ 

(2) ควบคุมใหมีการเก็บเงนิคาหุนรายเดือน แจง 
ยอดจำนวนหุน จายคนืคาหุนและชกัชวนการถือหุนในสหกรณ 

(3) รับฝากเงนิ จายคืนเงนิฝาก และสงเสริมการ 
รับฝากเงนิของสหกรณ 

(4) เปนธุระในการตรวจสอบคำขอกู จายเงินกู  
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู ใหเปนไปตามแบบและระเบียบ

ข้อ 94 อำนาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของผู้จัดการ 
ผู้จัดการมีอำนาจหนา้ท่ีในการจัดการท่ัวไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุน้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

(2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอด
จำนวนหุน้ จ่ายคนืค่าหุน้และชักชวนการถอืหุน้ในสหกรณ์ 

(3) รับฝากเงิน จ่ายคนืเงินฝาก และส่งเสริมการรับ
ฝากเงินของสหกรณ์ 

(4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ จ่ายเงินกู้ 
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 กำหนดให้สอดคล้องกับข้อ 75 
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ของสหกรณ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกบั 

เงินคาหุน และเงนิใหกูทุกส้ินปทางบญัชีพรอมกบัแจงให
สมาชิกทราบเปนรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจางเจาหนาที่ของสหกรณตาม 
อำนาจหนาที่ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ รวมถึงกำหนด
หนาท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจาหนาท่ีของสหกรณ  
ตลอดจนเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่เหลานั้นใหเปนไปโดยถูกตองเรียบรอย 

(7) เปนธรุะกวดขนัในเรื่องการออกใบรบั เรียกใบ 
รับ หรือจัดใหมีใบสำคัญโดยครบถวน รับผิดชอบในการรับ
จายเงินของสหกรณใหเปนการถกูตอง รวบรวมใบสำคัญ
และเอกสารตางๆ เกี่ยวกบัการเงนิไวโดยครบถวนและเก็บ
รักษาเงนิของสหกรณใหเปนไปตามที่กำหนดไวในระเบียบ
ของสหกรณ 

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบญัชแีละทะเบียน 
ตางๆ ของสหกรณใหถกูตองครบถวนและเปนปจจุบนั 

(9) ติดตอประสานงานกับเลขานุการในการนัด 
เรียกประชุมใหญประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ 
ประชุมคณะกรรมการอืน่ๆ 

(10) รับผิดชอบจัดทำงบดุลรวมทั้งบญัชีกำไร 
ขาดทุน และรายงานประจำปแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือเสนอ
ตอที่ประชุมใหญอนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจาย 
ประจำปของสหกรณ เสนอคณะกรรมการดำเนนิการพิจารณา 

(12) จัดทำแผนปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให 
สอดคลองกบัแผนงานที่ไดรบัอนมัุติจากที่ประชุมใหญ 

(13) เขารวมประชุมและชีแ้จงในการประชุมใหญ  
ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ และประชุมคณะกรรมการ
อื่นๆ เวนแตกรณีซ่ึงที่ประชุมนั้นๆ มิใหเขารวมประชุม 

(14)  ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
 (15)  รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบ 

ตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพอัน
ดีและปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของสหกรณ 
ตอคณะกรรมการดำเนนิการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทาง 
ราชการตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(18) ค้ำประกนัเงินกูที่สหกรณกูยืมจากกรมสงเสริม 
สหกรณ โดยรับผิดชอบการค้ำประกันในฐานะสวนตัว 

(19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
ดำเนนิการ หรือคณะกรรมการอืน่ๆ ของสหกรณมอบหมาย 
หรือตามที่ควรกระทำ เพ่ือใหกิจการในหนาที่ลุลวงไปดวยดี 

ของสหกรณ์ 
(5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับ

เงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดอืน พร้อมกบัแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคล 

(6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตาม
อำนาจหน้าท่ี ท่ีกำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง
กำหนดหน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ตลอดจนเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่านั้นให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรยีบร้อย 

(7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ 
หรอืจัดใหม้ใีบสำคญัโดยครบถว้น รับผิดชอบในการรับจ่ายเงิน
ของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและเอกสาร
ต่างๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีกำหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

(8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำบัญช ีและทะเบยีน
ต่างๆ ของสหกรณ์ใหถู้กต้องครบถว้นและเป็นปัจจุบัน 

(9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียก
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่นๆ  

(10) รับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีและรายงาน
ประจำปแีสดงผลการดำเนนิงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการ
ดำเนนิการพจิารณา เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมัติ 

(11) จัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของสหกรณ์  เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พจิารณา เพือ่เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่อนุมตั ิ

(12) จัดทำแผนปฏิ บัติ งานของเจ้าหน้า ท่ี ให้
สอดคลอ้งกับแผนงานท่ีไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ่ 

(13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่  
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น 
ๆ เวน้แต่กรณีซ่ึงท่ีประชุมนั้นๆ มใิหเ้ข้ารว่มประชุม 

(14) ปฏบัิตกิารเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
(15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบ

ตรวจตราดูแลทรัพย์สินต่างๆ ของ สหกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
อันดแีละปลอดภัย 

(16) เสนอรายงานกิจการประจำเดือนของ
สหกรณ์ต่อคณะกรรมการดำเนนิการ 

(17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง
ราชการ ตามแบบและระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 

(18) ค้ำประกันเงินกู้ท่ีสหกรณ์กู้ยืมจากกรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยรับผิดชอบการคำ้ประกันในฐานะส่วนตวั 
         (19) ปฏิ บั ติ งานอื่ นๆ  ตาม ท่ี คณ ะกรรมการ 
ดำเนินการ หรือคณะกรรมการอื่นๆ ของสหกรณ์มอบหมาย 
หรอืตามทีค่วรกระทำเพือ่ใหก้จิการในหนา้ท่ีลุล่วงไปดว้ยด ี

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ขอ 93. การพนจากตำแหนงของผู จัดการ ผู จัดการของ
สหกรณตองพนจากตำแหนงดวยเหตุอยางหนึ่ งอยางใด 
ดังตอไปนี ้

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเปนหนงัสือตอ 

คณะกรรมการดำเนนิการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบยีบของสหกรณ หรือมี 

ลักษณะตองหามตามกฎหมายสหกรณกำหนด 
(4) อายุครบ 60 ป ตามปบัญชีสหกรณ หรือครบ 

กำหนดตามสัญญาจาง 
(5) ถูกเลิกจาง 
(6)  ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกหรือมีพฤติกรรม 

อันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทำการหรือละเวนการ
กระทำการใดๆ อนัอาจทำใหเกิดความไมสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไม  เหมาะสมกับตำแหนง
หนาที่ผูจัดการสหกรณ 

ข้อ 95 การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการของ
สหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็นหนังสือต่อ

คณะกรรมการดำเนนิการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ หรือมี

ลกัษณะต้องหา้มตามท่ีข้อบังคับและกฎหมายสหกรณก์ำหนด 
(4) อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนดตาม

สัญญาจ้าง สุดแต่เง่ือนไขใดถึงกำหนดก่อน และให้พ้นจาก
ตำแหน่งในวนัสิ้นปีทางบัญชท่ีีอายุครบหกสบิปีบรบูิรณ์ 

(5) ถูกเลกิจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอัน

แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระทำการหรือละเว้นการกระทำ
การใด ๆ  อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แก่ประชาชนหรอืไมเ่หมาะสมกับตำแหนง่หน้าท่ีผู้จัดการสหกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

ขอ  94. การลาออก ใหผูจัดการสหกรณย่ืนหนังสือถึงสหกรณ
กอนวันท่ีจะออกไมนอยกวาสามสิบวัน และใหเลขานุการ
คณ ะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ นำเสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณพิจารณา การลาออกนั้น การ
ยับย้ังการลาออกของผูจัดการสหกรณกระทำไดไมเกนิหกสิบวัน 

ข้อ 96 การลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการ ให้ผู้จัดการ
ยื่นหนังสือถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน และให้ เลขานุการนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดำเนนิการพิจารณาการลาออกนั้น  

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 
ขอ  95. การมอบหมายงานในหนาที่ผูจัดการใหกรรมการ
ดำเนินการ ถาสหกรณ ยังมิได มีการจัดจางและแตงต้ัง
ผูจัดการ หรือสหกรณยังไมอยูในฐานะท่ีจะจัดจางเจาหนาที่
สหกรณในตำแหนงอื่นดวยได ใหคณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมายงานในหนาท่ีผูจัดการใหกรรมการดำเนินการคนใด
คนหนึ่งตามทีเ่ห็นสมควรแตตองไมเกิน 2 ป 

 
 

ตัดออก 

 

ขอ 96 - 97 ข้อ 97-98 เหมอืน ข้อ 96-97 เดิม  
ขอ  98. เจาหนาที่ของสหกรณ นอกจากตำแหนงผูจัดการ
แลว สหกรณอาจจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่อื่น ตามความ
จำเปนเพ่ือปฏิบัติงานในสหกรณ โดยตองไมเปนบุคคลที่มี
ลักษณะตองห ามตามขอ 70 (1) (2) (3) (4) ทั้ งนี้  ตาม
ระเบียบของสหกรณ ซ่ึงคณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

ข้อ 99 เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ นอกจากตำแหน่งผู้จัดการ
แล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีอื่นตามความจำ
เป็นเพื่อปฏบัิตงิานในสหกรณ์ โดยตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีมลีักษณะ
ตอ้งห้ามตามข้อ 69 (1) - (4)28หรือเป็นท่ีปรกึษาสหกรณ์หรือ
เป็นผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

หมวด  10 
ที่ปรึกษาและผูตรวจสอบกิจการ 
และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

ขอ 99. ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรูความสามารถและ
เหมาะสมเปนที่ปรึกษาไดจำนวนไมเกินหาคน เพ่ือให
ความเห็นแนะนำในการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ ทั้งนี้
ใหเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกำหนด 

 

หมวด  10 
ท่ีปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ 

และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ข้อ 100 ท่ีปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการอาจเชิญ
บุคคลภายนอกซ่ึงทรงคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถและ
เหมาะสมเป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์เพื่อใหค้วามเหน็แนะนำ
ในการดำเนินงานท่ัวไปของสหกรณ์ จำนวนไม่เกินห้าคน 
ท้ังนี้ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหกรณ ์

 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนหรือค่าใช้จ่ายท่ีมีชื่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 กำหนดใหส้อดคล้องกับข้อ 75 (บางขอ้) 
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เรียกเป็นอย่างอื่น ของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีเป็นท่ีปรึกษาซ่ึง
จะต้องได้รับให้อยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ
ต่อท่ีประชุมใหญ่ และจะต้องแสดงไว้ในรายงานประจำปี
และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นรายบุคคล 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

ผูตรวจสอบกิจการ 

ขอ 100.  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิก 

หรือบุคคลภายนอก ผูมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดาน

ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรการ

สหกรณ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับสหกรณ และมีคุณสมบัติเปนผู

ผานการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ และไมมีลักษณะตองหามของผูตรวจสอบกิจการ ตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ จำนวน 3 คน เปนผูตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ 

              ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการสำรอง โดยเลือกต้ัง

จากที่ประชุมใหญ มีสิทธิและหนาที่ในฐานะผูตรวจสอบ

กิจการทันทีที่ ผูตรวจสอบกิจการซ่ึงที่ประชุมใหญ มีมติ

เลือกต้ังไวไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดไมวาจะเกิดจากเหตุผลที่

ขาดคณุสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตาม ขอ 101(2) หรือมี

เหตุอันตองขาดจากการเปนผูตรวจสอบกิจการ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

ข้อ 101 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง

สมาชิกหรือบุคคลภายนอกซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นผู้ท่ีมี

คุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรม การ

ตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่น

ท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ รวมทั้ง

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้

ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบกจิการ มีจำนวน

สามคน43     

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีประธานคณะ

หนึ่ งคน มีหน้ าท่ี ควบคุมดู แลการปฏิ บั ติ งานให้ บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อ

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกจิการใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

 

ขอ 101. ข้ันตอนและวิธีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ให
คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการจัดการ
เล ือกตั ้ง ประกาศร ับสม ัครผู ตรวจสอบก ิจการ และ
พิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติ และไมมี
ลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกำหนด 
ให ที ่ประชุมใหญ เลือกตั้งโดยวิธีล ับ และใหผู ได รับการ
เลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับ จำนวน 3 คน เปนผู
ตรวจสอบกิจการ และใหผูที ่ไดคะแนนลำดับถัดไปเปนผู
ตรวจสอบกิจการสำรอง หากมีคะแนนเทากันใหผูสมัครรับ
การเลือกต้ังที่มีคะแนนเทากันใชวิธีจับสลาก    
             วิธีดำเนินการเลือกต้ัง ให เปนไปตามระเบียบที่
สหกรณกำหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

       คุณสมบัติของผูตรวจสอบกิจการ 
(1) เปนสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
(2) หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้ทำ 

หนาที่ผูตรวจสอบกิจการ 
1.  เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง

ที่ สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

2.  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก
จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่

ข้อ 102 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ใหค้ณะกรรมการดำเนนิการประกาศข้ันตอนและวธิกีารเลอืกตั้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และ
ให้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะผู้
ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุมใหญ่ และพิจารณาคัดเลือก
คณะผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ 69เพื่อนำเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตนต่อที่ประชุม
ใหญ่ด้วย และให้คณะท่ีได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากันให้คณะผู้สมัครรับการ
เลอืกตัง้ท่ีมีคะแนนเท่ากันใชว้ธิีจับสลาก ท้ังนี้ ใหค้ณะผู้ท่ีไดร้ับ
เลือกตั้งลำดับคะแนนรองลงมาเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สำรอง  

กรณีมีผู้ตรวจสอบกิจการคนใดต้องขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตามข้อ 104 (2)(3)(4)หรือ(5)ให้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสำรองเข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ทันทีเท่า
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน หรือจนกว่าจะมีการ
เลือกตัง้คณะผู้ตรวจสอบกจิการใหม ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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3.  เคยถูกใหพนจากตำแหนงกรรมการ 
หรือผูตรวจสอบกิจการหรือมีคำวินิจฉัย
เปนที่ สุดใหพนจากตำแหนงกรรมการ 
หรือผูตรวจสอบกิจการ ตามคำส่ังนาย
ทะเบียนสหกรณ 

4.  เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตำแหนงกรรมการ หรือผูตรวจ 
สอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

5.  กรณีเปนสมาชิกสหกรณ ผิดนัดการชำระ
เงินงวดชำระหนี้ ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย 
ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตปท่ีผิด
นัดถึงปที่เลือกต้ัง เวนแตการผิดนัดนั้นมิได
เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง กรณี
บุคคลภายนอก ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบัน
การเงินอื่น ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัด 
เวนแตการผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 

6.  ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความ  
ใดๆ ในชั้นศาลกับสหกรณเกี่ยวกับคดี 
อาญา คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอื่น
ใดตามที่กฎหมายกำหนด  

7.  เจาหนาที่ประจำในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับ
เลือกต้ังเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 

(3) มีความซ่ือสัตย สุจริต 
(4) ไมเปนผูมีคุณสมบัติตองหามตามกฎหมาย  

วาดวยสหกรณ 
(5) ไมเปนกรรมการสหกรณ และมีเวลาในการ 

ปฏิบัติงานใหกับสหกรณ โดยไมมีผลกระทบตองานประจำ 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 102. การดำรงตำแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ผู
ตรวจสอบกิจการอยูในตำแหนงไดมีกำหนดเวลา 2 ปทางบัญชี
สหกรณ แตไมเกิน 4 ปติดตอกัน ถาเม่ือครบ กำหนดเวลาแลว 
ยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ใหผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
        กรณีผูตรวจสอบกิจการไดพนจากตำแหนงดวยเหตุ
ตามขอ  103(2)(3)(4)(5) ให ผู ตรวจสอบกิจการที่ เห ลือ
ปฏิบัติงานจนกวาจะมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการใหม 

 

ข้อ  103 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้
ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาสองปีทาง
บัญชีสหกรณ์แต่ไม่เกินสี่ปีติดต่อกัน2 8

29 เมื่อครบกำหนดเวลา
แลว้ยังไม่มีการเลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการคนเดมิปฏบัิตหิน้าท่ีอยู่ต่อไปจนกว่าท่ีประชุมใหญ่
มมีตเิลอืกตัง้ผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่ 

ผู้ตรวจสอบกจิการท่ีพน้จากตำแหน่งตามวาระอาจจะได ้
รับเลอืกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกินสองวาระตดิต่อกัน   

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการก่อนครบวาระ ให้กำหนดระเบยีบวาระการประชุมใหญ่
เพื่อเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่
ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้แทน

 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ์  
พ.ศ. 2565 

 

 
29 ระบุจำนวนปีให้ชัดเจน และต้องไม่เกนิ 3 ปี 
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ต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาดำรงตำแหนง่ 

ขอ 103. การพนจากตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผู

ตรวจสอบกิจการตองพนจากตำแหนง เพราะเหตุอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

(2)  ตาย 

(3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเปนหนังสือย่ืนตอ 

ประธานคณะผูตรวจสอบกจิการ หรือย่ืนตอคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ แลวแตกรณ ี

(4)  ที่ประชุมใหญของสหกรณลงมติถอดถอนผู 

ตรวจสอบ กิจการซ่ึงเปนสมาชิก หรือบคุคล ภายนอกออก

จากตำแหนงทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(6) นายทะเบยีนสหกรณวินิจฉัยวาขาดคุณสมบัติ 

หรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

กำหนด 

ข้อ 104 การขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้

ตรวจสอบกิจการต้องขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

เพราะเหตุอยา่งใดอย่างหนึง่ดังต่อไปนี้ 

(1) พน้จากตำแหน่งตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อ

ประธาน คณะกรรมการดำเนินการและให้มีผลวันท่ีประชุม

คณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์มีมตริับทราบ 

(4) ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้

ตรวจสอบกจิการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิตบุิคคล ออก

จากตำแหนง่ท้ังคณะหรอืรายบุคคล   

(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาด

คุณสมบัติ หรือมีล ักษณะต้องห้ามตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์กำหนด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

ขอ 104. อำนาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจ 
สอบกิจการมีอำนาจหนาที่ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ ซ่ึงรวมทั้งในขอตอไปนี้ คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียน 
และการเงนิ ตลอดจนทรัพยสินและหนี้สินทั้ง ปวงของ
สหกรณ เพ่ือทราบฐานะและ  ขอเท็จจริงของสหกรณที่
เปนอยูจริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกตองของการ 
ดำเนินธุรกิจแตละประเภทของสหกรณ เพ่ือประเมินผลและ
อาจใหขอแนะนำแกคณะกรรมการดำเนินการ ผูจัดการและ
เจาหนาที่ของสหกรณ ทั้งทางวชิาการ และทางปฏิบัติใน
กิจการนั้นๆ 

(3) ตรวจสอบการจัดจางและแตงต้ังเจาหนาที่ 
ของสหกรณ ตลอดจนหนงัสือสัญญาจางและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และ 
การใชจายเงนิงบประมาณรายจายประจำปของสหกรณ 

(5) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
ดำเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ขอบงัคบั 
ระเบียบ มติ ตลอดจนคำส่ังตางๆของสหกรณ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคบั  
ระเบียบ มติ และคำส่ังของสหกรณ หรือกิจการอื่นๆเพ่ือให
เกิดผลดีแกการดำเนินกิจการของสหกรณการตรวจสอบ
กิจการและการดำเนินงานของสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ
ตองปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 

 

ข้อ 105 อำนาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอำนาจหน้าท่ีตรวจสอบการดำเนินงานท้ังปวงของ
สหกรณ์ ท้ังด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และ
ด้านปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์ รวมทั้ง การประเมินผลการควบคุมภายใน การรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์  และการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ  ดังนี้  

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชเีพื่อให้
เป็นไปตามแบบและรายการที่นายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 

(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคบั และระเบียบของสหกรณ์ 

(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงานของสหกรณ์  
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์  รวมท้ังคำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงาน
ตรวจบัญชสีหกรณ ์กำหนดใหต้อ้งปฏบัิต ิ

(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุม ดูแล
รักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพื่อให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า   

(5) ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของ
สหกรณ์ในการพิจารณาแก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่อง
เกี่ยวกับการดำเนินงานท่ีได้รับแจ้งจากสำนักงานสหกรณ์
จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ หรอืผู้สอบบัญช ี

(6) กำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเสนอรายงานผล

 
 
-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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การตรวจสอบเฉพาะดา้นในเรื่องดังต่อไปนี้ดว้ย29

30 
 6 .1 ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้คณะผู้

ตรวจสอบกจิการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ ยวกับการเปิดเผย
รายการในงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปโดย
ถูกต้อง และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ 
คำสั่ง ระเบียบ คำแนะนำ แนวปฏิบัติท่ีนาย
ทะเบยีนสหกรณ์กำหนด ตรวจสอบการจัดทำ
รายการย่อแสดงสิ นทรัพย์ และหนี้ สิ น
ครบถว้นและได้เปดิเผยใหส้มาชิกได้รับทราบ
เป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้มีการจัดส่ง
ข้อมูลรายงานทางการเงินตามแบบและ
รายการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

            6.2  ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจสอบการวางกล
ยุทธ์ด้านการบริหารความเสี่ยงสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
เสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ
การกำหนดนโยบายและการวางกลยุทธ์
การบริหารความเสีย่ง เช่น ความเสี่ยงดา้น
สินเชื่อความเสี่ยงด้านการลงทุน ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการ เป็นต้น เพื่ อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์เป็นไปตามนโยบาย
ท่ีกำหนดไว้ 

6.3 ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเชื่อ ให้คณะผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการให้
สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไป
ตามนโยบายด้านสินเชื่อท่ีวางไว้ สามารถ
ประเมิน ติดตามและดูแลความเสี่ยงท่ีอาจ
เกดิข้ึนจากการท่ีลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้
ได้ตามกำหนดในสัญญา ตรวจสอบการ
วางกลยุทธ์และระบบปฏิบัติการเป็นไป
ตามนโยบายด้านสินเชื่อและหลักเกณฑ์ท่ี
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

6.4  ตรวจสอบการบริหารด้านการลงทุน ให้คณะผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
ด้านการลงทุน การลงทุนของสหกรณ์ต้องอยู่
ภายใต้นโยบายท่ีกำหนดและเป็นไปตาม

 
30 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยผูต้รวจสอบกจิการ  พ.ศ. 2563 (สหกรณ์ขนาดเล็กจะกำหนดให้มหีรือไม่ก็ได้) 
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กฎหมายสหกรณ์ และได้ดำเนินการภายใต้
เกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

 6.5  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง ให้คณะผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจสอบและเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย
หรือแผนงานในการควบคุมการบริหารความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดำรง
สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

   กรณพีบการทุจรติ การขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือ
มสีิ่งผิดปกตหิรอืมีความบกพร่องท่ีสำคัญในระบบการควบคุม
ภายใน การฝ่าฝนืกฎหมายสหกรณ์หรอืกฎหมายอืน่ท่ีเกีย่วข้อง 
การฝ่าฝืนระเบยีบคำสั่งนายทะเบยีนสหกรณ์ คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบกิจการและ
นำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่
ประชุมใหญ่30

31 

ขอ 105 - 106 ข้อ 106 – 107  เหมอืน ขอ้ 105 - 106 เดิม  

 ข้อ 108 สหกรณ์มหีน้าท่ีต่อผูต้รวจสอบกจิการดังนี ้

(1 ) อำนวยความสะดวก ให้ความร่วมมือแก่ ผู้

ตรวจสอบกิจการ ในการให้คำชี ้แจงตอบข้อซักถาม

ต่างๆ  พร้อมทั้งจัด เตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐาน

ประกอบการบันทึกบัญชีของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ใน

การตรวจสอบกิจการ 

(2) กำหนดระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำเดือน

และจัดทำหนงัสือเชญิใหผู้้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทุกครัง้  

(3) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ของผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การดำเนินกิจการของ

สหกรณ์เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ข้อบังคับของสหกรณ์ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

 

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ขอ 107. คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง การไดมาให
คณะกรรมการดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครสมาชิก
ผูสนใจเปนคณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง ในระยะเวลาไม
นอยกวา 60 วันกอนวันประชุมใหญ โดยสมัครเปนคณะ
บุคคล จำนวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกิน 7 คน โดยทำการ
เลือกกันเองเปนประธาน 1 คน เปนเลขานุการ 1 คน ที่
เหลือเปนกรรมการ 
 คุณสมบตัิของคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

(1) เปนสมาชกิ 

คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 
ข้อ 109 คณะกรรมการจัดการเลือกต้ัง การได้มาให้
คณะกรรมการดำเนินการ ออกประกาศรับสมัครสมาชิก
ผู้สนใจเป็นคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ในระยะเวลาไม่
น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันประชุมใหญ่ โดยสมัครเป็นคณะ
บุคคล จำนวนไม่นอ้ยกว่าห้าคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน โดยทำการ
เลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน เป็นเลขานุการหนึ่งคน ท่ี
เหลอืเป็นกรรมการ  
           คุณสมบัตขิองคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง 

(1) เป็นสมาชกิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
31 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ด้วยผูต้รวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2563 (สหกรณ์ขนาดเล็กจะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้) 
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(2)  ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้ 
1. เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด

ใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรบัความผิดที่
ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการ องคการ หนวยงานของรฐั หรือ
เอกชนฐานทุจริตตอหนาที ่

3   เคยถกูใหพนจากตำแหนงกรรมการ โดยมี
ความผิด หรือมีคำวนิิจฉยัเปนที่สุดใหพน
จากตำแหนงกรรมการตามคำส่ังนาย
ทะเบยีนสหกรณ 

4   เคยถกูที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจาก
ตำแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที ่

5   สมาชกิซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ 
ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง
ปทางบัญชนีับแตปที่ผิดนัดถงึปทีเ่ลือกต้ัง
กรรมการดำเนินการ  เวนแตการผิดนัดนั้น
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง 

6   ไมอยูในระหวางเปนคูกรณีพิพาทคดีความ
ใดๆ ในชัน้ศาลกับสหกรณเกีย่วกบัคดีอาญา 
คดีแพง คดีปกครอง หรือคดีอืน่ใดตามท่ี
กฎหมายกำหนด  

 7   เจาหนาที่ประจำในสหกรณนี้ไมมีสิทธิไดรับ
เลือกต้ังเปนกรรมการจัดการเลือกต้ัง 

(3). มีความซ่ือสัตย สุจริต 
(4). ไมเปนผูมีคณุสมบัติตองหามตามกฎหมายวา 

ดวยสหกรณ 
(5)  ไมเปนกรรมการดำเนนิการ หรือผูตรวจสอบกิจการ  

และไมเปนผูสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและ
ผูตรวจสอบกิจการ และมีเวลาในการปฏิบัติงานใหกับสหกรณ 
โดยไมมีผลกระทบตองานประจำ 

(2)  ไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามข้อ 69   
(3)  มคีวามซ่ือสัตย ์สุจรติ 

             (4)  ไมเ่ป็นผู้มคีณุสมบัติตอ้งห้ามตามกฎหมาย 
ว่าดว้ยสหกรณ ์

(5) ไม่เป็นกรรมการดำเนนิการ หรอืผู้ตรวจสอบ 
กิจการ และไม่เป็นผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการ
ดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการและมีเวลาในการปฏิบัติงาน
ใหก้ับสหกรณ์โดยไม่มผีลกระทบต่องานประจำ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมส่ง 
สหกรณ ์พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

ขอ 108 - 110 ข้อ 110 – 112  เหมอืน ข้อ 108 – 110 เดิม  

หมวด 11 
การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ 

ขอ 111. การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ  จะกระทำไดกแ็ตโดย
หลักเกณฑและวธิีการดังตอไปนี ้

 (1) ตองกำหนดในระเบียบวาระการประชมุใหญเปน 
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และใหแจงไปยังสมาชิกพรอมหนงัสือแจง
ระเบียบวาระการประชุมใหญ 

 (2) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณจะเสนอวาระ 
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับได เม่ือมีการพิจารณาเรื่องที่จะขอแกไข
เพ่ิมเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ ซ่ึงมี
กรรมการดำเนินการมาประชุมเต็มจำนวนของคณะกรรมการ
ดำเนินการที่มีอยูในขณะนั้น โดยมติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับนั้น

หมวด  11 
การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบั 

ข้อ 113 การแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับ จะกระทำไดก้็แตโ่ดย
หลักเกณฑ์และวธิกีารดังต่อไปนี้ 
           (1) ต้องกำหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้ง
ระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ 

(2)  คณะกรรมการดำเนนิการจะเสนอวาระแกไ้ขเพิ่มเตมิ 
ข้อบังคบัได ้เมือ่มกีารพจิารณาเรื่องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ในที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ โดยมติให้แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับนั้น ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
กรรมการดำเนนิการท่ีมีอยู่ทั้งหมดในขณะนัน้   

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 
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ใหถือเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการดำเนินการท่ีมา
ประชุมซ่ึงลงลายมือชื่อเขาประชุม  แตถาสมาชิกหรือผูแทน
สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรอืผูแทนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือรองขอ
ตอคณะกรรมการดำเนินการกอนการประชุมใหญไมนอยกวา
สามสิบวันใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับก็ยอมทำได โดยตองระบุ
ขอความที่จะขอแกไขเพ่ิมเติมนั้น พรอมดวยเหตุผล 

 (3) การพิจารณาวาระการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคบั ให 
กระทำไดแตเฉพาะในการประชมุใหญ ที่มีองคประชมุไมนอยกวา
กึ่งหนึง่ของจำนวนสมาชิก หรือของผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรอืไม
นอยกวาหนึ่งรอยคน แลวแตกรณ ี

 (4) ขอความใดที่ที่ประชุมใหญไดลงมติแกไขเพ่ิมเติม 
แลว หากปรากฏวาขอความนั้นขัดกับกฎหมายหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสหกรณหรือเจตนารมณแหงกฎหมาย นาย
ทะเบียนสหกรณอาจแกไขขอความนั้น แลวรับจดทะเบียน 

 (5)  ขอบังคับที่นายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนแลว  
หากยังไมไดกำหนดระเบียบ หรือคำส่ังใหสอดคลองกัน ก็ใหนำ
ความที่ไดกำหนดไวในขอบงัคบัแลวนั้นมาบังคบัใช และให
ผูเกี่ยวของถอืปฏิบติั 

กรณีท่ีสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิก
ท้ังหมด31

32 หรอืไม่นอ้ยกว่าหนึ่งรอ้ยคน ลงลายมือชื่อทำหนังสือ
ร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนการประชุมใหญ่ไม่
น้อยกว่าสามสิบวันให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับก็ย่อมทำได้ โดย
ตอ้งระบุข้อความท่ีขอแกไ้ขเพิ่มเติมนัน้พร้อมดว้ยเหตุผล 

(3) การพจิารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเตมิข้อบังคับ ให ้
กระทำไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มอีงคป์ระชมุไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก48ทั้งหมด หรือมีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งรอ้ยคน แล้วแต่กรณ ี
           (4) ข้อความใดท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว 
หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นาย
ทะเบยีนสหกรณ์อาจแกไ้ขข้อความนัน้ แลว้รับจดทะเบยีน 
            (5)  ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแลว้  
หากยังไม่ได้กำหนดระเบียบ หรือคำสั่งให้สอดคล้องกัน ก็ให้นำ
ความท่ีได้กำหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้
ผู้เกี่ยวข้องถอืปฏิบัต ิ

 หมวด 12 
ขอเบ็ดเสร็จ 

ขอ 112. ระเบยีบของสหกรณ ใหคณะกรรมการดำเนินการ
มีอำนาจหนาที่กำหนดระเบียบตางๆ เพ่ือดำเนินการให
เปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้  และเพ่ือความ
สะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปนี้ 

(1) ระเบียบ วาดวย การรับเงนิฝากจากสมาชิกสหกรณ 
 (2)   ระเบียบ วาดวย การรบัเงนิฝากจากสหกรณอื่น 
 (3) ระเบยีบ วาดวย การใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 
 (4) ระเบียบ วาดวย การใหเงินกูแกสหกรณอื่น 
 (5) ระเบียบ วาดวย การโอนสมาชิกระหวางสหกรณ 
 (6) ระเบียบ วาดวย การรับจาย และเกบ็รักษาเงิน 
 (7) ระเบียบ วาดวย เจาหนาทีแ่ละขอบงัคับเกี่ยวกับ 

การทำงาน 
 (8) ระเบยีบ วาดวย การใชทุนเพ่ือสาธารณประโยชน 
 (9) ระเบียบวาดวยที่ปรกึษา 
 (10) ระเบียบอื่น  ๆที่คณะกรรมการดำเนนิการ 

เห็นสมควรกำหนดไวใหมี เพ่ือสะดวกและเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ 

 เฉพาะระเบียบใน (1) (2) (4) ตองไดรับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณกอนจึงจะใชบังคับได 
สวนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใชแลว

                หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ข้อ 114 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการ
มอีำนาจหนา้ท่ีกำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนนิการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกใน
การปฏบัิตงิานของสหกรณ ์รวมท้ังในข้อต่อไปนี้ 

(1) ระเบียบว่าดว้ยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
(2) ระเบียบว่าดว้ยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
(3) ระเบียบว่าด้ วยการรับฝากเงินจากสมาคม

ฌาปนกจิสงเคราะห์ 
(4) ระเบียบว่าดว้ยการรับฝากเงินจากนติบุิคคลอื่น 
(5) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชกิสหกรณ ์
(6) ระเบียบว่าดว้ยการใหเ้งินกูแ้กส่หกรณ์อื่น 
(7) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชกิระหว่างสหกรณ ์
(8) ระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรกัษาเงิน 
(9) ระเบยีบว่าดว้ยเจ้าหนา้ท่ีและข้อบังคับเกี่ยวกบัการทำงาน 
(10) ระเบยีบว่าดว้ยการใชทุ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(11) ระเบยีบว่าดว้ยท่ีปรกึษาและที่ปรึกษากติตมิศักดิ ์
(12) ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

หรือข้อร้องเรียนของสมาชกิ32

33  
(13) ระเบียบอื่ นๆ ท่ีคณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควรกำหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับกรมสง่ 
เสรมิสหกรณ ์ 
พ.ศ. 2565 

 

 
32 กรณีสหกรณ์ไม่กำหนดผู้แทนสมาชกิผูแ้ทนสมาชกิใหเ้อาผูแ้ทนสมาชกิออก 
33 ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 
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~ 

ใหสงสำเนาใหนายทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ 

ปฏบัิตงิานของสหกรณ ์
ระเบียบใน (1) - (6) ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนาย

ทะเบยีนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ

กำหนดใช้แล้ว ให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ และ
กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ทราบภายในสามสบิวนั 

ขอ 113. การดำเนินคดีเก่ียวกับความเสียหาย ในกรณีที่
ทรัพยสินของสหกรณถูกยักยอก หรือเสียหายโดยประการใดๆ ก็
ดี หรือในกรณีที่สหกรณเรียกคืนเงินกูตามขอ 15 และขอ 112 
แตมิไดรับชำระตามเรียกก็ดี คณะกรรมการดำเนินการตองรอง
ทุกข หรือฟองคดีภายในกำหนดอายุความ 

ข้อ 115 การดำเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย ในกรณีที่
ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอกหรอืเสียหายโดยประการใดๆ 
หรือในกรณีที่สหกรณ์เรยีกคืนเงินกู้ตามข้อ 15 และข้อ 114 
(5) (6) แต่มิได้รับชำระตามเรียก คณะกรรมการดำเนินการ
ตอ้งรอ้งทุกข์หรอืฟอ้งคดีภายในกำหนดอายุความ 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

 
ขอ 114 - 117 ข้อ 116 – 119 เหมอืนข้อ 114 – 117 เดิม  
บทเฉพาะกาล 

ขอ 118. นับแตวันที่ขอบังคบัน้ีใชบังคับ ระเบียบใดซ่ึง
สหกรณถือใชอยูกอนวันที่ขอบังคบันีถ้ือใช และไมขัดหรือ
แยงกับขอบงัคับนี้ใหถอืใชตามระเบียบนั้นไปกอน จนกวาจะ
ไดกำหนดระเบยีบขึ้นถอืใชใหม 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 120 นับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ระเบียบใดซ่ึง
สหกรณ์ถือใช้อยู่ก่อนวันท่ีข้อบังคับนี้ถือใช้ และไม่ขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ถือใช้ตามระเบียบนั้นไปก่อน จนกว่า
จะไดก้ำหนดระเบียบข้ึนถอืใชใ้หม่ตามข้อบังคับนี้3334 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมสง่ 

เสริมสหกรณ์  

พ.ศ. 2565 

 

ขอ 119 การดำรงตำแหนงของผูตรวจสอบกิจการ ใหมีผล
ในการเลือกต้ังครัง้ถัดไป 

ตัดออก   

ขอ 120 ข้อ 121 เหมอืน ข้อ 120 เดิม  

ขอ 121 การออกระเบียบ ประกาศ คำส่ัง และวิธีการเพ่ือ
ปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ ตองดำเนินใหเสร็จภายในสองปนับ
แตวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ 
           ในระหวางท่ียังมิไดออกระเบียบ ประกาศ และคำส่ัง 
หรือกำหนดหลักเกณฑและวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหนำระเบียบ 
และประกาศท่ี ออกตามข อบั งคั บสหกรณ ออมทรัพย
มหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด พ.ศ. 2562  และที่แกไขเพ่ิมเติมที่
ใชอยูในวันกอนที่ขอบงัคบัฉบบันี้ มาใชบังคับโดยอนุโลมเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับขอบังคับฉบับนี ้
       ทั้งนี้  ใหกรรมการดำเนินการชุดปจจุบัน ยังคง 
เปนผูมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ 
จนกวาจะมีการเลือกต้ังกรรมการชุดใหมในป 2566 
        ที่ประชุมใหญวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565  ของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม 
2565  ไดมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนใชขอบังคับขางตนนี้แทน
ขอบังคับเดิม ซ่ึงเปนอันยกเลิกทั้งส้ิน ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่นาย
ทะเบียนสหกรณไดรับจดทะเบยีนแลว 

ข้อ 122 การออกระเบียบ ประกาศ คำส่ัง และวิธีการ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้ ต้องดำเนินให้เสร็จภายในสอง
ปีนับแต่วันท่ีข้อบังคับนี้ใช้บังคับ 
           ในระหว่างที่ยังมิได้ออกระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง 
หรือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้นำ
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด พ.ศ. 2565  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมท่ีใช้อยู่ในวันก่อนท่ีข้อบังคับฉบับนี้ มาใช้บังคับโดย
อนโุลมเท่าท่ีไม่ขัดหรอืแยง้กับข้อบังคับฉบับนี้ 
          ท้ังนี้  ให้กรรมการดำเนนิการชุดปัจจุบัน ยังคง 
เป็นผู้มคีุณสมบัตแิละสามารถปฏบัิตหินา้ท่ีตามข้อบังคับ 
จนกว่าจะมกีารเลอืกตัง้กรรมการชุดใหม่ในปี 2567 

ท่ีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เมื่อวันที่  28 
มกราคม 2566  .............................................. ให้เปลี่ยนใช้
ข้อบังคับข้างต้นนี้แทนข้อบังคับเดิม ซ่ึงเป็นอันยกเลิกท้ังสิ้น 
ท้ังนี้ตัง้แตว่ันท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์ไดร้ับจดทะเบยีนแล้ว 

ลงชื่อ………………………………ประธานกรรมการ 
              (……………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

ข้อบังคับกรมส่ง 

เสรมิสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2565 

 

 

 

 
34 ใชส้ำหรับมีการแกไ้ขเพิม่เติมข้อบังคับใหม่สหกรณ์ท่ีจัดต้ังใหม่ให้ตัดออก 
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วาระ
4.8 พิจารณาอุทธรณ์การให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

 ในปี พ.ศ. 2565 มีสมาชิกสหกรณ์ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ข้อ 42 (5) 

“ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสามงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวด

ช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว ส�าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ ของปีนั้นๆ” จ�านวน 1 ราย คือ

 นายณรงค์ ไร่รัตน์ สมาชิกเลขที่ 14249 ขาดส่งเงินค่างวดและเงินค่าหุ้นรายเดือนงวดเดือน

พฤศจกิายน 2564 เป็นต้นมา และสหกรณ์ได้มหีนงัสือทวงถามไปแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการช�าระเงิน ท่ีประชมุ

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 20/3564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ให้ชะลอการให้ขาด 

สมาชิกภาพไปอีก ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2565 แต่ยังขาดการช�าระหนี้ ที่ประชุม 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 5/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 มีมติเป็นเอกฉันท ์

ให้ขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ และในเดือนพฤษภาคม 2565 นายณรงค์ ไร่รัตน์ ท�าเรื่องขออุทรธณ์

กลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ผ่านผู้ตรวจสอบกิจการ ในวันที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2565 โดยมี

สถานภาพ ณ วนัที ่28 มนีาคม 2565 ดงันี ้เงนิกูส้ามญั จ�านวน 405,108.- บาท ดอกเบีย้ 15,942.50 บาท 

เงนิกู้ฉกุเฉนิ จ�านวน 61,570.-บาท ดอกเบ้ีย 2,423.- บาท รวมหนีส้นิทัง้สิน้ จ�านวน 485,043.50 บาท

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

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

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

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

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

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

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



รายงานประจำาปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำากัด212

วาระ
4.9 พิจารณาการตัดหนี้สูญ

 เพื่อให้การด�าเนินงานของสหกรณ์ด้านการบัญชีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของ 

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 6 (1) (3) (ก)  

และ ข้อ 7 (1) และคณะกรรมการด�าเนินการได้ติดตามลูกหนี้ตามขั้นตอนของนายทะเบียนสหกรณ ์

จนถึงที่สุดแล้ว

 ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 23/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 

2565 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาตัดจ�าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สหกรณ์ จ�านวน 7 ราย รวมหนี้สิน

ที่เสนอพิจารณาตัดหนี้สูญเป็นส่วนของหนี้ตามค�าพิพากษาจ�านวน 3,564,150.28 บาท และดอกเบี้ย 

ค้างรับตามค�าพิพากษา จ�านวน 3,351,089.18 บาท รวมหนี้สินที่เสนอเพื่อพิจารณาตัดหนี้สูญ 

6,915,239.46 บาท (หกล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

1 นายบุญถม  แสนกุล

ทะเบียนเลขที่ 4745

ถึงแก่กรรม วันที่ 7 

ธันวาคม 2564

วันพิพากษา 18 กุมภาพันธ์ 2543         

หนี้เงินกู้สามัญตามสัญญาเลขที่              

ส14002586 ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 

201,928.13 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ

ตามค�าพิพากษา 453,100.86 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 655,028.99 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

18 กุมภาพันธ์ 2553 ทนาย

สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ขายทอด

ตลาดแล้วเหลือหนี้

2 นางอัจฉรา  มโนนุกูล

ทะเบียนเลขที่ 4364

ถึงแก่กรรม วันที่ 17 

กรกฎาคม 2549

วันพิพากษา 10 กันยายน 2550 หน้ีเงิน

กู้พิเศษตามสัญญาเลขท่ี พ24700018 

ยอดหน้ีตามค�าพิพากษา 1,636,656.57 

บาท ดอกเบ้ียค้างรับตามค�าพิพากษา 

1,314,420.30 บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

2,951,076.87 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวัน

ที่ 10 กันยายน 2560 ทนาย

สืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ขายทอด

ตลาดแล้วเหลือหนี้

3 นายส�าเริง  สาระรัตน์

ทะเบียนเลขที่ 1224

ถึงแก่กรรม วันที่ 3 

พฤศจิกายน 2564

วันพิพากษา 8 ตุลาคม 2550 หนี้เงิน

กู้พิเศษตามสัญญาเลขที่ พ24600161 

ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 381,730.04 

บาท ดอกเบี้ยค้างรับตามค�าพิพากษา 

403,038.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

784,768.23 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

8 ตุลาคม 2560  

ทนายสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ 

ขายทอดตลาดแล้วเหลือหนี้
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ลำาดับ ชื่อ-สกุล รายละเอียด สาเหตุการตัดหนี้สูญ

4 นายสมบูรณ์ หรือ  

สุรชา ข้อยุ่น ทะเบียน

เลขที่ 3021  

ถึงแก่กรรม วันที่ 3 

เมษายน 2555

วันพิพากษา 1 มิถุนายน 2552 

หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24500582 ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 

688,031.22 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ

ตามค�าพิพากษา 540,944.43 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,975.65 

บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

1 มิถุนายน 2562  

ทนายสืบทรัพย์ไม่พบทรัพย์

5 นายยุทธโกษ หรือ

สิทธาจารย์ อินธิราช  

ทะเบียนเลขที่ 6123

ถึงแก่กรรม วันที่ 29 

ธันวาคม 2564

วันพิพากษา 14 ตุลาคม 2552 

หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ14000273 ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 

87,865.26 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 

ตามค�าพิพากษา 96,729.88 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 184,595.14 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

14 ตุลาคม 2562 ทนาย 

สืบทรัพย์ไม่พบทรัพย์

6 นายสินสมุทร โสภาวงษ์ 

ทะเบียนเลขที่ 6569 

ถึงแก่กรรม วันที่ 8 

พฤศจิกายน 2553

วันพิพากษา 5 กันยายน 2554 

หนี้เงินกู้พิเศษตามสัญญาเลขที่ 

พ24500512 ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 

65,693.70 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ 

ตามค�าพิพากษา 210,530.41 บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,224.11 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

5 กันยายน 2564 ทนายสืบ

ทรัพย์ ยึดทรัพย์ขาย 

ทอดตลาดแล้วเหลือหนี้

7 นายวรวุฒิ นามมหานวล

ทะเบียนเลขที่ 5517

ถึงแก่กรรม วันที่ 30 

เมษายน 2557

วันพิพากษา 26 กันยายน 2554 

หนี้เงินกู้สามัญตามสัญญาเลขที่ 

ส15300062 ยอดหนี้ตามค�าพิพากษา 

466,245.36 บาท ดอกเบี้ยค้างรับ

ตามค�าพิพากษา 332,306.11 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 798,551.47 บาท

สิ้นสุดการบังคับคดี เมื่อวันที่ 

5 กันยายน 2564  

ทนายสืบทรัพย์ไม่พบทรัพย์

รวมทั้งสิ้น	7	ราย	เป็นเงินจำานวน	6,879,220.46	บาท
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ระเบียบวาระที ่5

เรื่องอื่น	ๆ	(ถ้ามี)

บันทึก
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สวััสดีีปีีใหม่่หน่ว่ัยงาน่ต่่างๆ

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ปีระชุุม่ใหญ่่สาม่ัญ่ ปีระจำำาปีี 2564

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ปีระชุมุ่ปีรึกษาหารือแก้ไขวัาระการดีำารงต่ำาแหน่่งกรรม่การ

ปีระชุมุ่ใหญ่ว่ัิสาม่ัญ่ ครั�งที่ี� 1/2565

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ที่ำาบุุญ่ครบุรอบุ 45 ปีี สหกรณ์์ออม่ที่รัพย์ ม่ข.

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ร่วัม่งาน่เกษียณ์อายุราชุการบุุคลากร ม่หาวัิที่ยาลัยขอน่แก่น่ ปีระจำำาปีี 2565

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ร่วัม่พิธีีวัางพวังม่าลาถวัายสักการะสม่เดี็จำพระม่หิต่ลาธีิเบุศร 

อดีุลยเดีชุวัิกรม่ พระบุรม่ราชุชุน่ก เน่่องใน่วััน่ม่หิดีล

ร่วัม่บุริจำาคสิ�งของเพ่อชุ่วัยเหลือผู้้้ปีระสบุภััยน่ำ�าที่่วัม่ จำังหวััดีขอน่แก่น่

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



สหกรณ์์ปีลอดีภััยจำากการแพร่ระบุาดีของเชุื�อโควัิดี - 19

Big Cleaning Day

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ศึกษาดี้งาน่สหกรณ์์ออม่ที่รัพย์สาธีารณ์สุขม่หาสารคาม่ จำำากัดี

ศึกษาดี้งาน่ สหกรณ์์ออม่ที่รัพย์คร้ศรีสะเกษ จำำากัดี

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



ร่วัม่พิธีีบุวังสรวังศาลเจำ้าพ่อม่อดีิน่แดีง

งาน่แสดีงมุ่ที่ิต่าจำิต่ผู้้้จำัดีการและกรรม่การ

ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565ภาพกิจกรรม ประจำาปี 2565



✨ ที�ปรึกษา ✨

🖋  🖋  รศ.ดีร.สุที่ิน่  เวัียน่วัิวััฒน่์ ปีระธีาน่คณ์ะกรรม่การดีำาเน่ิน่การ

🖋  🖋  น่างศิรดีา  บุุบุผู้า ผู้้้จำัดีการสหกรณ์์

✨ คณ์ะผู้้้จัดีทำาหนังสือรายงานประจำาปี 2565 ✨

📑  📑  รศ.ดีร.ม่น่ต่รี  บุุญ่เสน่อ ปีระธีาน่คณ์ะกรรม่การการศึกษาและปีระชุาสัม่พนั่ธี์

📑  📑  น่ายวิัศิษฎ์์  บุุญ่สุชุาต่ิ กรรม่การการศึกษาและปีระชุาสัม่พัน่ธี์

📑  📑  น่ายศิริพร  ศรีอุ่น่ กรรม่การการศึกษาและปีระชุาสัม่พัน่ธี์

📑  📑  น่างสกาวัรัต่น่์  สุขโข กรรม่การการศึกษาและปีระชุาสัม่พัน่ธี์

📑  📑  น่ายปีัญ่ญ่า  คน่ลำ�า เลขานุ่การกรรม่การการศึกษาและปีระชุาสัม่พัน่ธี์

📑  📑  น่างสุที่ธีิกาน่ต่์  ธีรรม่วังษ์ รองผู้้้จำัดีการ

📑  📑  น่างพานิ่ชุ  โคต่รพัน่ธี์ ผู้้้ชุ่วัยผู้้้จัำดีการฝ่่ายธีุรการ








