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      สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รวบรวมองค์ความรู้และมีการทบทวนความรู้ที่จำเป็นในการ
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การทบทวนองค์ความรู้เดิม และการรวบรวมองค์ความรู้ใหม่ในการแก้ไขข้อสังเกตที่เกิดขึ้นและตัวอย่างที่ตรวจพบ
พร้อมแนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแนะนำสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

                  ผู้จัดทำหวังว่าองค์ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ บุคลากรของสหกรณ์ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์เพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
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ความเป็นมา 
 ----------------------  

                          สหกรณ์ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์จะต้องกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือเป็นแนวทาง                          
ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องการดำเนินงานมีข้อสังเกตที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและจากการตรวจการสหกรณ์ของผู้ตรวจการสหกรณ์ โดยส่งผลกระทบ 
ในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หากไม่ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตที่ตรวจพบอาจทำให้
สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเกิดเป็นข้อบกพร่องหรืออาจจะทำให้สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรได้รับความเสียหาย 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้มีการทบทวนความรู้เดิมในปีที่ผ่านมา โดยมีการทบทวนแนวทางการแก้ไข
ข้อสังเกตการถือใช้ระเบียบที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545” ข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร” เป็นการทบทวนเพ่ือแสวงหา
ความรู้จากภายนอกมาปรับปรุงกระบวนงาน รักษาความรู้เก่า โดยการคัดเลือกประเด็นที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
ได้เข้าไปแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และที่ตรวจพบข้อสังเกต โดยการคัดเลือกประเด็น เพ่ือจัดทำขั้นตอนพร้อม  
แนวทางการแก้ไข ที่ตรวจพบประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ มีการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในระหว่างหน่วยงานเพ่ือนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาและบุ คลากรในหน่วยงานมีการนำ 
องค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงการทำงาน/การแก้ปัญหา เป็นแนวทางในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
สหกรณ ์ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลที่นำเสนอจะเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมสหกรณ์ ในการ 
แก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป 

ขั้นตอนการดำเนินงาน  
จัดให้มีการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการ เพ่ือให้มีการทบทวนแนวทางการแก้ไข

ข้อสังเกตการถือใช้ระเบียบที่เข้าลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในวันที่ 30 เมษายน 256๔ 

โดยที่ประชุมได้มีการนำเสนอระเบียบดังกล่าวให้ที่ประชุมได้ทบทวนดังต่อไปนี้ 
                     1 .ทบทวนแนวทางการแก้ไขข้อสั งเกตการถือใช้ระเบี ยบที่ เข้าลักษณะต้องห้ ามตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545  
                    ด้วยปรากฏว่ามีสหกรณ์หลายแห่งที่กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยให้นำเงิน
สงเคราะห์ศพทีส่มาชิกจะได้รับจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์มากำหนดเป็นหลักประกันเงินกู้หรือกำหนดเงื่อนไข 
การให้เงินกู้แก่สมาชิกว่าต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่กำหนดเสียก่อนจึงจะมีสิทธิกู้ 
เงินได้ รวมทั้งสหกรณ์หลายแห่งมีการจัดสวัสดิการหรือจัดตั้งกองทุนสวัสดิการต่างๆ ที่กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงิน 
ที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายอื่น กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้ 
และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ ตามหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/1212 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์  



๒ 
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรีัมย ์

2563 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการกำหนดหลักประกันเงินกู้และการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ เพ่ือเป็นการ 
ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอื่น ซึ่งปรากฏว่ามีสหกรณ์ในจังหวัด 
บุรีรัมย์ จำนวน 2 แห่ง คือ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด และ 2. สหกรณ์การเกษตร
เมืองบุรีรัมย์ จำกัด กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้เพ่ือแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่า
ระเบียบที่สหกรณ์กำหนดขึ้นถือใช้ดังกล่าวขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยมี
ระเบียบที่ต้องพิจารณา จำนวน 4 ระเบียบ ดังนี้ 
 ๑.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวแตกต่างกัน ดังนี้  
  ความเห็นแรก เห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด สามารถกำหนด
ระเบียบดังกล่าวขึ้นถือใช้ได้ เนื่องจาก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ด้วย เงินทุน
สวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 เป็นการจัดสวัสดิการหรือตั้งกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ซึ่งสามารถกระทำได้ตามความในมาตรา 46 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่มาของเงินทุนก็มาจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามข้อบังคับ และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก จึงไม่เข้าลักษณะต้องห้าม 
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545   

 ความเห็นที่สอง เห็นว่า ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วย 
เงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 ข้อ 5. และข้อ 8. กำหนดให้สมาชิกท่ีกู้เงินกู้สามัญและเงินกู้
พิเศษโดยใช้สมาชิกค้ำประกันเท่านั้นจึงจะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนนี้ได้ และตามระเบียบข้อ 11. ที่กำหนดว่า
ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือ ให้เฉพาะกรณีที่สมาชิ กมีหนี้อยู่กับสหกรณ์
เท่านั้น โดยจะจ่ายให้เท่ากับหนี้ที่มีอยู่จริง ซึ่งการกำหนดระเบียบดังกล่าว เป็นการจัดสวัสดิการที่จำกัดเฉพาะ
สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์โดยใช้สมาชิกค้ำประกันและมีหนี้อยู่กับสหกรณ์เท่านั้น ไม่ใช่สมาชิกทุกคนที่จะได้รับ
ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการกองทุนนี้ ซึ่งที่มาของเงินกองทุนตามระเบียบ ข้อ 6. ก็มีการกำหนดว่ามาจากการ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการกำหนดในแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ดังนั้น 
สหกรณ์ควรจัดสวัสดิการเพ่ือสมาชิกได้รับประโยชน์ทุกคน นอกจากนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ข้อ 9. ที่กำหนดว่า                
การจ่ายเงินช่วยเหลือแก่สมาชิกตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 9.1 ผู้กู้ ถึงแก่กรรม  และ 9.2 
ผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิดและไม่ได้รับเงินบำเหน็จ บำนาญ หรือค่าตอบแทนจาก
ทางราชการ หรืองานประจำ หรือหน่วยงานที่สังกัด เว้นแต่ความผิดดังกล่าวได้กระทำก่อนการเข้าเป็นสมาชิกของ
ทุนนี้ และตามระเบียบข้อ 10. ที่กำหนดว่า ตามข้อ 9. ของระเบียบนี้ เมื่อสหกรณ์ได้นำเงินค่าหุ้น และเงินฝาก   
ออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ไปชำระหนี้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ เหลือหนี้ค้างชำระเป็นเงินจำนวนเท่าใด
ให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด  
นั้น เห็นว่า การที่สหกรณ์กำหนดว่า เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หรือถูกไล่ออกราชการและยังมีหนี้ค้างชำระกับ
สหกรณ์อยู่ ให้นำเงินค่าหุ้นและนำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความม่ันคง) ไปชำระหนี้ที่ค้างชำระก่อน เหลือหนี้
ค้างชำระจำนวนเท่าใด ให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการนั้น เห็นว่า กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ขาดจากสมาชิกภาพ การ
จ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพและการหักจำนวนเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์จะต้อง
เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และกรณีที่มีการกำหนดให้นำเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ไปหัก
ชำระหนี้ที่ค้างชำระก่อน นั้น เกี่ยวเนื่องกับการที่สหกรณ์กำหนดเงื่อนไขในการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือ
ความมั่นคง) ว่าจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ได้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือ 
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ถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์ เท่านั้น ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์เป็น
เงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   
                มติที่ประชุม ให้มีหนังสือขอหารือไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้   
พ.ศ. 2563 ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

         2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
(เพื่อความม่ันคง) พ.ศ. 2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกัน ดังนี้ 
 2.1 ความเห็นแรก เห็นว่า ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจาก ตามมาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สหกรณ์สามารถรับ
ฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมี
สมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้าง
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งการกำหนดระเบียบดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
บุรีรัมย์ จำกัด ก็เป็นการรับฝากเงินจากสมาชิก ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์  

 2.2 ความเห็นที่สอง เห็นว่า ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด       
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ข้อ 4. กำหนดว่า สหกรณ์รับเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) จากสมาชิกผู้กู้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษเท่านั้น ไม่ได้รับฝากจากสมาชิกทุกราย โดยมี
การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนการฝากเงิน ในระเบียบข้อ 7. ว่า ผู้ฝากคนหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
(เพ่ือความมั่นคง) ได้เพียงบัญชีเดียว โดยจำนวนเงินฝากต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดดังนี้   
(1) สมาชิกกู้เงินต่ำกว่า 600,000 บาท ฝากเงินจำนวน 15,000 บาท (2) สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 600,000 บาท 
ถึง 1,000,000 บาท ฝากเงินจำนวน 30,000 บาท (3) สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,000,0001 บาท ถึง 
1,500,000 บาท ฝากเงินจำนวน 60,000 บาท (4) สมาชิกกู้เงินตั้งแต่ 1,500,001 บาท ขึ้นไป ฝากเงิน
จำนวน 70,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกนำเงินฝากจนครบตามวงเงินกู้แล้ว สมาชิกไม่ต้องนำฝากอีก และสหกรณ์
ได้กำหนดเงื่อนไขการถอนเงินฝากและปิดบัญชี  ในระเบียบ ข้อ 11. โดยกำหนดว่า ผู้ฝากเงินจะถอนเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) ได้ในกรณีดังนี้ 11.1 ย้าย และ/หรือ โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มี
หนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์หรือไม่ขาดจากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระ และ 11.2 ลาออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์ โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
(เพ่ือความม่ันคง) ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษว่าจะถอนเงิน
ฝากได้ต่อเมื่อย้าย และ/หรือ โดยขาดจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์หรือไม่ขาด
จากสมาชิกสหกรณ์โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระ หรือถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก
หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์ นั้น เป็นการกำหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลามาเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งไม่
สามารถกระทำได้ ซึ่งการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษนั้นสหกรณ์จะต้องกำหนดว่าถอนเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากเงิน
ฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากท่ีต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   
                    มติที่ประชุม ให้มีหนังสือขอหารือไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความม่ันคง)  
พ.ศ.2563 ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่  
                   3.ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก 
และครอบครัว พ.ศ.2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกัน ดังนี้ 



๔ 
 

  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรรีัมย ์

  3.1 ความเห็นแรก เห็นว่า สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด สามารถกำหนดระเบียบ
ดังกล่าวขึ้นถือใช้ได้ เนื่องจาก ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์
สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2563 เป็นการจัดสวัสดิการหรือตั้งกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ 
สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ซึ่งสามารถกระทำได้ตามความในมาตรา 46 (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  
พ.ศ. 2542 และที่มาของเงินทุนก็มาจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ตามข้อบังคับ และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งสหกรณ์ไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิก จึงไม่เข้าลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545   
  3.2 ความเห็นที่สอง เห็นว่า ตามระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยกองทุน
สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2563 ข้อ 6. กำหนดว่า เงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์นี้ จะใช้จ่ายได้ก็เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการสังคมในหมู่สมาชิกและครอบครัวตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (6.1) 
เพ่ือดำเนินการตามเงื่อนไขและเจตนารมณ์ของผู้อุดหนุนหรือผู้บริจาค (6.2) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตของครอบครัวสมาชิก และ (6.3) ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย
และภัยอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร แต่ในระเบียบข้อ 15. กำหนดว่า สหกรณ์จะจ่ายเงิน
ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว จากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรม ดังนี้ (15.1) สมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 
3 ปี จ่ายไม่เกิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (15.2) สมาชิกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 6 ปี จ่ายไม่เกิน 20,000.00 
บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) (15.3) สมาชิกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 10 ปี ขึ้นไป จ่ายไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) ซึ่งการกำหนดระเบียบข้อ 15. ว่าจะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวจากกองทุนสวัสดิการ
สงเคราะห์ที่ถึงแก่กรรมเท่านั้น ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว  
ที่กำหนดในระเบียบข้อ 6.  
                  มติที่ประชุม ให้มีหนังสือขอหารือไปท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบ 
สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว 
พ.ศ.2563 ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่  

        4 ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ            
(เพื่อความม่ันคง) พ.ศ.2563 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีความเห็นแตกต่างกัน ดังนี้ 
 4.1 ความเห็นแรก เห็นว่า ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ไม่ขัดต่อกฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก ตาม
มาตรา 46(5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สหกรณ์สามารถรับฝากเงินประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทประจำจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคม
นั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงินหรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งการกำหนดระเบียบดังกล่าวของสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ก็เป็นการรับฝาก
เงินจากสมาชิก ซึ่งไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติสหกรณ์และข้อบังคับของสหกรณ์  
  4.2 ความเห็นที่สอง เห็นว่า ระเบียบสหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความมั่นคง) พ.ศ.2563 ข้อ 11. ที่กำหนดว่า ผู้ฝากเงินจะถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
(เพ่ือความมั่นคง) ได้ในกรณีดังนี้ 11.1 ลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี้สินค้าง
ชำระกับสหกรณ์ โดยทำใบถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพ่ือความม่ันคง) ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด และ 11.2 
ในกรณีที่ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายต้นเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของผู้ฝากให้แก่ผู้รับ
โอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก 
หรือผู้จัดการมรดก หรือทายาทของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ ซึ่งการ
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กำหนดเงื่อนไขการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษว่าจะถอนเงินฝากได้ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
หรือถึงแก่กรรม โดยไม่มีหนี้สินค้างชำระกับสหกรณ์ นั้น เป็นการกำหนดเงื่อนไขการถอน และนำเงื่อนเวลามาเป็น
หลักเกณฑ์ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ ซึ่งการถอนเงินฝากออมทรัพย์นั้นสหกรณ์จะต้องกำหนดว่าถอนเมื่อใดก็ได้ 
เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม   
                   มติที่ประชุม ให้มีหนังสือขอหารือไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่า ระเบียบ
สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความม่ันคง) พ.ศ.2563 ขัดต่อ
กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 
                  2. เรื่องแนวทางการแก้ไขข้อสังเกตที่ตรวจพบจากตรวจสอบบัญชีและจากการตรวจการสหกรณ์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือลดรายการข้อสังเกต และทำให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรเป็นไปอย่างถูกต้อง สำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำองค์ความรู้ เรื่อง แนวทางการแก้ไขข้อสังเกตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือ
คัดเลือกประเด็นที่เก่ียวข้องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ตรวจพบบ่อยครั้ง และจัดทำขั้นตอนแนวทางการแก้ไข
ข้อสังเกต จัดทำเป็นรูปเล่ม และไฟล์ข้อมูลอัพโหลดไว้ในเว็บไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์สามารถเลือกใช้ข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีแนวทางในการแก้ไขดังนี้  
                   2.1 ขั้นตอนการแก้ไข  
                         1) รวบรวมข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีสาระสำคัญหรือชี้ชัดว่ามีข้อสังเกต ซึ่งการ
รายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในแต่ละเรื่อง จะต้องมีเอกสารหลักฐานสนับสนุนเพียงพอต่อการรายงาน
การตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ  
                         2) ระบุข้อสังเกต หรือปัญหา หรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ  
                         3) ชี้ประเด็นปัญหาให้ชัดเจนว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใด อย่างไร และเวลาใด มีความสำคัญน้อย
เพียงใด พร้อมเสนอที่มาของเหตุการณ์นั้นว่าเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติ  
                         4) ทดสอบเพ่ือค้นหาสาเหตุอ่ืน ประกอบการพิจารณาความผิดปกติที่ตรวจพบว่าอาจมีการ
ผิดปกติชนิดเดียวกันซำ้ๆ ได้อีก  
                         5) การหนดแนวทางแก้ไข และทางเลือกของแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีด้วย  
                  2.2 การติดตามและแก้ไข 
                         1) ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์นำข้อสังเกตเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ประจำเดือน
เพ่ือติดตามและแก้ไขจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
                         2) แนะนำให้สหกรณ์มีการติดตามการแก้ไขในที่ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน 
                         3) แนะนำให้สหกรณ์จัดทำรายงานผลการแก้ไขต่อสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ  
                         4) เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ได้แนะนำให้กลุ่มเกษตรกรดำเนินการแก้ไขข้อสังเกต/
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบแล้ว ให้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้แนะนำให้แก้ไข 
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ท่ี ประเด็นข้อสังเกต กรณ๊ข้อสังเกต ค ำแนะน ำ
1 สหกรณ์มีเงินรับฝำกจำกบุคคลภำยนอกซ่ึงเป็นทำยำทผู้ ไม่ร้ำยแรง 1.ให้เจ้ำหน้ำท่ีส่งเสริมสหกรณ์น ำเสนอต่อท่ีประชุม

เสียชีวิตจ ำนวน35บัญชีเป็นเงิน13,022,970.88บำท คณะกรรมกำรประจ ำเดือนฯ
ซ่ึงกำรปฎิบัติดังกล่ำวไม่เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ 2.แนะน ำให้สหกรณ์ท ำหนังสือแจ้งให้ทำยำทมำถอน
พ.ศ.และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เงินฝำกภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมสมควร
ท่ีก ำหนดให้รับฝำกเงินจำกสมำชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 3.หำกพ้นระยะเวลำท่ีก ำหนดให้มำถอนคืนเงินฝำก
หรือสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์ซ่ึงมีสมำชิกของสมำคมน้ัน ให้โอนเงินฝำกดังกล่ำวไปยังบัญชีเงินรอจ่ำยคืน
ไม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงเป็นสมำชิกของสหกรณ์ผู้รับฝำกเงิน 4.แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
ท้ังน้ีตำมระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก กรรมกำรฯเป็นประจ ำทุกเดือนจนกว่ำจะเสร็จส้ิน
นำยทะเบียนสหกรณ์(สอ.ครูบุรีรัมย์ฯ)

2 สหกรณ์มีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีค่ำผลิตผลค้ำงนำนเกิน ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
2ปีไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ อีกท้ังไม่ได้จัดท ำสัญญำซ้ือเช่ือ 2.ให้สหกรณ์ติดตำมให้ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีค่ำ
และหลักประกัน จ ำนวน 24รำยเป็นเงิน4,402,792.20 ผลิตผลมำท ำหนังสือนับสภำพหน้ีพร้อมจัดหำหลัก
บำท ( สกก.คูเมืองฯ) ประกันให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีสหกรณ์ก ำหนด

3.ถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรในข้อ2ได้ให้สหกรณ์หำ
ผู้รับผิดชอบใช้เงินคืนสหกรณ์ตำมมูลค่ำท่ีเสียหำย
4.แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมกำรฯเป็นประจ ำทุกเดือนจนกว่ำจะเสร็จส้ิน

3 สหกรณ์ปฎิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและ ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
เก็บรักษำเงินพ.ศ.2562ข้อ25กำรจ่ำยเงินของสหกรณ์ 2.แนะน ำให้มีกำรตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกวัน
ให้จ่ำยเงินสดในเมือท่ีก ำหนดให้เก็บรักษำไว้ไม่เกินวันละ 3.ให้ตรวจสอบปริมำณกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ใน
30,000 บำทและสหกรณ์มีมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯ ปัจจุบันว่ำกำรเก็นรักษำเงินสดมีควำมเหมำะสมกับ
วันท่ี22มิ.ย.63ก ำหนดให้เก็บรักษำไม่เกินวันละ500,000 สภำพกำรด ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในปัจจุบันหรือไม่
บำท จำกำรตรวจสอบพบว่ำสหกรณ์เก็บรักษำเงินสดเกิน ถ้ำไม่เพียงพอขอให้ทบทวนวงเงินตำมมติน้ัน โดยต้อง
กว่ำระเบียบจ ำนวน38คร้ัง และเก็บรักษำเกินกว่ำมติท่ี ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมปลอดภัยในกำรเก็บ
ประชุมจ ำนวน 76 คร้ัง(สกย.แคนดงฯ) รักษำเงินสดด้วย

4 ระหว่ำงปีสหกรณ์มีกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้นให้แก่สมำชิกท่ีลำออก ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
4 รำย เป็นเงิน 23,500บำท กำรปฏิบัติดังกล่ำวไม่เป็นไป 2.แนะน ำให้สหกรณ์ติดตำเรียกคืนเงินค่ำหุ้นจำกสมำชิก
ตำมข้อบังคับสหกรณ์พ.ศ.2554ข้อ40 กรณีสหกรณ์ขำด ท่ีลำออกท้ัง 4 รำยจ ำนวน 23,500 บำทให้เสร็จส้ิน
ทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขำดทุนให้ชลอกำรจ่ำยคืนค่ำหุ้น โดยเร็ว
แก่สมำชิกท่ีพ้นจำกสมำชิกภำพในระหว่ำงปีจนกว่ำจะปิด 3.ถ้ำไม่สำมำรถเรียกเงินคืนได้แนะน ำให้สหกรณ์หำผู้รับ
บัญชีประจ ำปีจำกกำรค ำนวณมูลค่ำหุ้นพบว่ำมีมูลค่ำหุ้น ผิดชอบมำชดใช้เงินจ ำนวนดังกล่ำวต่อไป
ติดลบจ ำนวน(14.29บำท)ดังน้ันสหกรณ์จะจ่ำยคืนค่ำหุ้น 4.ให้มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในท่ีประชุมคณะ
ให้แก่สมำชิกตำมมูลค่ำหุ้นท่ีก ำหนดไว้ในข้อบังคับไม่ได้ ซ่ึง กรรมกำรเป็นประจ ำทุกเดือนจนกว่ำจะเสร็จส้ิน
สมำชิกท่ีลำออกจะไม่ได้รับค่ำหุ้นคืน(สกก.พลับพลำชัยฯ)

5 สหกรณ์ปฎิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และ ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
ดอกเบ้ียเงินกู้พ.ศ.2546 กล่ำวคือสหกรณ์มีกำรค้ ำประกัน 2.แนะน ำให้สหกรณ์เรียกสมำชิกผู้กู้เงินจัดหำสมำชิกอ่ืน
เงินกู้เกินกว่ำระเบียบก ำหนดจ ำนวน44รำยมูลค่ำค้ ำประกัน ซ่ึงคณะกรรมกำรฯเห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน
1,120,750บำท ซ่ึงระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบ้ีย คนเดิมให้เสร็จโดยเร็ว
เงินกู้เกินพ.ศ.2546ก ำหนดให้สมำชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค้ ำประ 3.แนะน ำให้ตรวจระเบียบดังกล่ำวจ ำนวนผู้ค้ ำประกัน
กันหน้ีเงินกู้ส ำหรับผู้กู้มำกกว่ำสองคนในเวลำเดียวกันไม่ได้ เพียงพอหรือไม่เพ่ือทบทวนจ ำนวนผู้ค้ ำประกันให้ตำม
(สก.สตรีเฉลิมพระเกียรติฯ) ควำมเหมำะสมต่อไป

ตัวอย่ำงข้อสังเกตท่ีตรวจพบและค ำแนะน ำในกำรแก้ไข ของส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
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6 สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้ ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
และดอกเบ้ียเงินกู้พ.ศ.2548ข้อ5วรรค3จ ำนวนข้ันสูงของเงิน 2.แนะน ำให้สหกรณ์ตัวสอบกำรพิจำรณำเงินกู้ท่ีจ่ำยเงิน
กู้ระยะส้ันและระยะปำนกลำงรวมทุกรำยกำรของสมำชิกคน กู้เกินกว่ำระเบียบท่ีก ำหนดเกิดสำเหตุใดถ้ำไม่มีเจตนำ
หน่ึงในเวลำหน่ึงจะเกิน40,000บำทไม่ได้กล่ำวคือระหว่ำงปี ท่ีจะจ่ำยเกินให้มีกำรติดตำมเร่งรัดให้สมำชิกผู้กู้น ำเงิน
สหกรณ์จ่ำยเงินกู้เกินกว่ำระเบียบจ ำนวน1รำยเป็นเงิน มำช ำระคืนท่ีเกินวงเงินและให้จัดท ำสัญญำเงินกู้ใหม่
45,000 บำท(สก.สตรีโนนดินแดงฯ) ให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด

7 สหกรณ์ปฎิบัติไม่เป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดหำสินค้ำมำ ไม่ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
จ ำหน่ำยเป็นเงินเช่ือพ.ศ.2558ข้อ6.2ก ำหนดให้ผู้ซ้ือสินค้ำ 2.แนะน ำให้สหกรณ์เรียกลูกหน้ีกำรค้ำมำจัดท ำสัญญำ
จำกสหกรณ์เป็นเงินเช่ือต้องท ำเป็นหนังสือสัญญำซ้ือขำยตำม ซ้ือขำยเป็นเงินเช่ือและจัดหำหลักประกันให้คุ้มกับมูลหน้ี
แบบท่ีสหกรณ์ก ำหนดและต้องจัดหำหลักประกันไว้กับสหกรณ์ และติดตำมเร่งรัดกำรช ำระหน้ีให้เป็นไปตำมระยะเวลำท่ี
และข้อ6.2.1ก ำหนดวงเงินซ้ือเช่ือไม่เกิน100,000บำทจำก ก ำหนดไว้ในระเบียบ
กำรตรวจสอบพบว่ำสหกรณ์ไม่ปฎิบัติตำมระเบียบดังกล่ำวคือ 3.แนะน ำให้สหกรณ์ระมัดระวังให้รอบครอบในกำรขำย
สหกรณ์ไม่ได้จัดท ำสัญญำซ้ือขำยเช่ือและไม่มีหลักประกันและ สินค้ำเป็นเงินเช่ือ
ชำยเช่ือเกินกว่ำวงเงินท่ีก ำหนดไว้ณวันส้ินปีบัญชีมีลูกหน้ีกำรค้ำ 4.ให้เรียกเก็บและรับช ำระหน้ีสินค้ำท่ีเกินวงเงินท่ีก ำหนด
คงเหลือจ ำนวน 2 รำย เป็นเงิน 481,860บำท(สกนิคมแคนดง) โดยเร่งด่วน

8 จำกกำรตรวจสอบเงินสดคงเหลือในมือเม่ือวันท่ี23ธันวำคม2563 ร้ำยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
กลุ่มเกษตรกรมีเงินสดคงเหลือตำมบัญชีจ ำนวน131,416บำท 2.แนะน ำให้กลุ่มฯติดตำมเร่งรัดให้นำยพิชิตชัย เพียงไธสง
แต่ไม่มีเงินสดให้ตรวจนับท้ังจ ำนวนซ่ึงอยู่ในควำมรับผิดชอบของ ผู้รับผิดชอบช ำระหน้ีให้แล้วเสร็จภำยใน60วันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมกำร ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้รู้เร่ืองรำวควำมผิดและรู้ตัว
(กลุ่มเกษตรกรท ำนำแดงใหญ่) ผู้รับผิดชอบ

3.หำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรช ำระหน้ีภำยในระยะ
เวลำท่ีก ำหนดให้กลุ่มฯเรียกประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
กำรภำยใน7วันนับแต่วันท่ีครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระ
หน้ีเพ่ือมีมติมอบหมำยให้กรรมกำรผู้ใดผู้หน่ึงหรือหลำยคน
ไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนภำยใน3วันนับ
แต่วันท่ีมีมติมอบหมำยให้ไปแจ้งควำมร้องทุกข์
4.กำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต้องกระท ำภำยในระยะเวลำ90วัน
นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้รู้เร่ืองรำวควำมผิด
และรู้ตัวผู้กระท ำผิด มิฉะน้ันจะถือว่ำคดีขำดอำยุควำม

9 1.จำกกำรตรวจนับเงินสดคงเหลือในมือเม่ือวันท่ี27เมษำยน2564 รา้ยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
กลุ่มเกษตรกรมีเงืนสดคงเหลือตำมบัญชีจ ำนวน119,194บำท 2.แนะน ำให้กลุ่มฯติดตำมเร่งรัดให้นำยทองม้วน จริตรัมย์
กลุ่มเกษตรกรมีเงินสดให้ตรวจนับจ ำนวน89,194 บำทซ่ึงอยู่ใน ผู้รับผิดชอบช ำระหน้ีให้แล้วเสร็จภำยใน60วันนับแต่วันท่ี
ควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำร(กลุ่มเกษตรกรท ำนำห้วยรำชำ) คณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้รู้เร่ืองรำวควำมผิดและรู้ตัว

ผู้รับผิดชอบ
3.หำกผู้รับผิดชอบไม่ด ำเนินกำรช ำระหน้ีภำยในระยะ
เวลำท่ีก ำหนดให้กลุ่มฯเรียกประชุมคณะกรรมกำรด ำเนิน
กำรภำยใน7วันนับแต่วันท่ีครบก ำหนดระยะเวลำกำรช ำระ
หน้ีเพ่ือมีมติมอบหมำยให้กรรมกำรผู้ใดผู้หน่ึงหรือหลำยคน
ไปแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวนภำยใน3วันนับ
แต่วันท่ีมีมติมอบหมำยให้ไปแจ้งควำมร้องทุกข์
4.กำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต้องกระท ำภำยในระยะเวลำ90วัน
นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรได้รู้เร่ืองรำวควำมผิด
และรู้ตัวผู้กระท ำผิด มิฉะน้ันจะถือว่ำคดีขำดอำยุควำม

2.จำกกำรสอบทำนหน้ีกับสมำชิกโดยตรงพบว่ำมีสมำขิกทักท้วงและ รา้ยแรง 1.ให้จสส.น ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรฯประจ ำเดือน
ปฎิเสธหน้ีจ ำนวน 9 รำยเป็นเงิน145,600บำทซ่ึงประธำนกรรมกำร 2.แนะน ำให้กลุ่มฯติดตำมเร่งรัดให้นำยทองม้วน จริตรัมย์
ยินยอมชดใช้หน้ีแทนสมำชิกท้ังจ ำนวน(กลุ่มเกษตรกรท ำนำห้วยรำชำ) ผู้รับผิดชอบช ำระหน้ีและให้ท ำหนังสือรับสภำพหน้ีแทนสมำ

ชืกท้ัง9รำยจ ำนวน145,600 บำทและก ำหนดระยะเวลำใน
ช ำระหน้ีให้ชัดเจนและจัดหำหลักประกันให้คุ้มกับหน้ี
3.ให้มีกำรติดตำมเร่งรัดทุกเดือนจนกว่ำจะช ำระเสร็จส้ิน
4.หำกไม่มีกำรช ำระหน้ีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดให้ด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำย

 


