
  
 
ท่ี ส.อ.ป./ว8083                                                                            สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด 
                                                                                                69/1 กรมปศุสัตว ถนนพญาไท แขวงพญาไท 
                                                                                                เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
                   2  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง  การช้ีแจงประกาศการรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเปนผูจัดการ         
 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 

                   2. รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 และรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 

 

                 ตามท่ีนายธรรมรัฐ พุแค สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ไดทําการรองเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 ความวา คณะกรรมการดําเนินการออกระเบียบสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด วาดวย              
การแตงตั้งหรือจางผูจัดการสหกรณ พ.ศ. 2563 ขัดกับมติการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 
กรณีไมระบุการดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ ๆ ละ 4 ป น้ัน 
                 สหกรณฯขอเรียนช้ีแจงวา ในการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 สหกรณฯไดเชิญผูแทนสมาชิกมาประชุม
เพ่ือพิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณ ออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด พ .ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2562 เรื่องท่ี
เก่ียวของกับการจัดจางผูจัดการ จํานวน 2 ขอ ดังน้ี 
                 1. ขอท่ี 75 การดํารงตําแหนงผูจัดการ 
                 2. ขอท่ี 77 การพนจากตําแหนงผูจัดการ ขอ 77 (4) 
ตามหนังสือท่ี ส .อ.ป./6211 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการสัมมนาผูแทนสมาชิกสหกรณ ครั้งท่ี 2 
ประจําปงบประมาณ 2562 และประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 ซึ่งไดแจงลวงหนาใหผูแทนสมาชิกทราบตามระเบียบ
สหกรณฯ และท่ีประชุมใหญวิสามัญไดมีม ติท่ีประชุมเห็นชอบคงขอความเดิมตามขอบังคับสหกรณฯ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2562 
หมวด 8 ขอ 75 และขอ 77 (4) และผูแทนสมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 เปนท่ีเรียบรอย 
(ตามเอกสารแนบทาย 1) สวนกรณีการดํารงตําแหนงของผูจัดการไดไมเกิน 2 วาระ ๆ ละ 4 ป น้ัน เปนเพียงระเบียบวาระ
เรื่องอ่ืน ๆ ไมใชระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา อีกท้ังไดทําการแกไขใหถูกตองตามขอเสนอของนายนพพร พัฒนประสิทธ์ิ              
ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบ วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 และ
รับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562  (ตามเอกสารแนบทาย 2) 
                 ดังน้ัน การดํารงตําแหนงของผูจัดการตามขอ 75 และขอ 77 (4) มีมติท่ีประชุมถูกตองตามระเบียบวาระเพ่ือ
พิจารณา สวนขอเสนอของผูแทนสมาชิกใหผูจัดการดํารงตําแหนงไดไมเกิ น 2 วาระ ๆ 4 ป เปนขอเสนอของผูแทนสมาชิก             
โดยคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 31 ไดมอบหมายใหคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 32 ดําเนินการพิจารณาแกไขระเบียบ
สหกรณฯ โดยคํานึงถึงสิทธิและผลประโยชนของสหกรณฯ จึงมิไดขัดมติท่ีประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 ตามท่ีกลาวอาง
แตอยางใด 
                 ในสวนท่ีนางวิมลพร ธิติศักดิ์ ประธานผูแทนสมาชิก ไดทักทวงกรณีท่ีสหกรณฯประกาศรับสมัครผูจัดการท่ีมีอายุ 
40 - 60 ป แตดํารงตําแหนงไดอายุไมเกิน 60 ป น้ัน 
                 สหกรณฯขอเรียนช้ีแจงวา การรับสมัครบุคค ลเพ่ือสรรหาเปนผูจัดการ โดยผูสมัครตองมีอายุไมต่ํากวา 40 ป
บริบูรณ และไมเกิน 60 ปบริบูรณ การพิจารณาคัดเลือกเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ หากผูผานการคัดเลือก           
มีอายุมากกวา 56 ป ก็จะทําสัญญาจางเทากับเวลาท่ีเหลือ แตท้ังน้ีอายุตองไม เกิน 60 ปบริบูรณ เชน ผูผานการคัดเลือกอายุ 
59 ป ตองใหทําสัญญาเพียง 1 ป และอายุตองไมเกิน 60 ปบริบูรณ เปนตน จึงเปนไปตามระเบียบสหกรณฯวาดวย เรื่อง               
การแตงตั้งหรือจางผูจัดการสหกรณ 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ   

                                                                            
(นายเศรษฐเกียรติ กระจางวงษ) 

          ประธานกรรมการ 
            คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ 
            สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด 

ฝายอํานวยการ : โทร.02-653-4884  กด 11-16 : โทรสาร.02-653-4560 
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด โทร (02) 6534884, 6534558 -  59, กด 11-27 โทรสาร (02)6534560 พญาไท กทม . 10400 
The Department of Livestock Development Savings and Credit Cooperative,Ltd. Tel (02) 6534884, 6534558 - 59, EXL. 11-27  Fax (02) 6534560 Phayathai Rd.Bkk. 10400 



 
(เอกสารแนบทาย 1) 

รายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว  จํากัด 

วันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562 
ณ  โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 

ผูแทนสมาชิกท้ังหมด     จํานวน    134 คน (จํานวนสมาชิกท้ังหมด 9,705 คน) 
ผูแทนสมาชิกผูมาประชุม    จํานวน   115 คน รายช่ือตามเอกสารแนบทาย  
กรรมการดําเนินการท้ังหมด จํานวน      15 คน 
กรรมการดําเนินการผูมาประชุม จํานวน     12   คน 
กรรมการดําเนินการผูมาประชุม 

 1. นายทองทวี  ดีมะการ   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ประธานในท่ีประชุม 
          2. นายไสว  เขียวจันทร   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2     
          3. นายศิริวัฒน  อินทรมงคล   รองประธานกรรมการ คนท่ี 3     
          4. นายณกรณ  ทินราช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

              5. นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ  กรรมการและเหรัญญิก  
          6. นายปรีชา  บัวทองจันทร  กรรมการและผูชวยเหรัญญิก                 
          7. นายพงษพันธุ  ธรรมวิชิต  กรรมการ 

              8. นายไพโรจน  เฮงแสงชัย  กรรมการ  
          9. นางวัลลภา  วราอัศวปติ  กรรมการ 
        10. นายณรงค  มวงไหมทอง  กรรมการ 
        11. นายปญญา  มูลคํากาเจริญ  กรรมการ 
        12. นายวรกร  อินทแพทย   กรรมการ 
 

กรรมการดําเนินการผูไมมาประชุม   
 1. นายสรวิศ  ธานีโต   ประธานกรรมการ  ติดราชการ 
          2. นายสุรเดช  สมิเปรม   กรรมการและเลขานุการ  ติดราชการ 

3. นายพจนภิรัชต  เนียมจุย  กรรมการ   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสมชาย  จับบาง   ท่ีปรึกษาสหกรณฯ 
2. นางเสาวนิตย  นิ่มนวล        ผูจัดการ        
3. นายสุเวทย  บูรณะจําปาทอง  ผูตรวจสอบกิจการ 
4. นางสุรางค  ปราสาททอง  ผูสอบบัญชี  

 5. นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน   ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2  
                                                           สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
                 กรมสงเสริมสหกรณ 
           6. นายโสฬส  เจริญพูล   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  
                                 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
                                   กรมสงเสริมสหกรณ 
      
.           
เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
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ลําดับ ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมเสนอท่ีประชุม เหตุผล 
              (13) เขารวมประชุมและช้ีแจงในท่ีประชุมใหญ            

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และท่ีประชุม 
คณะกรรมการอ่ืนๆ เวนแตกรณีซึ่งท่ีประชุมน้ันๆ มิใหเขารวม 
ประชุม 
             (14) ปฏิบัติการเก่ียวกับงานสารบรรณของสหกรณ 
             (15) รักษาดวงตราของสหกรณ และรับผิดชอบ    
ตรวจตราดูแลทรัพยสินตางๆ ของสหกรณใหอยูในสภาพอันด ี
และปลอดภัย 
             (16) เสนอรายงานกิจการประจําเดือนของสหกรณ
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
             (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณตอทาง
ราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
             (18) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ หรือคณะกรรมการอ่ืนๆ ของสหกรณ 
มอบหมาย หรือตามท่ีควรกระทํา เพ่ือใหกิจการในหนาท่ีลุลวง
ไปดวยดี           

             (13)                    คงเดิม 
    
 
 
             (14)                    คงเดิม 
             (15)                    คงเดิม 
 
 
             (16)                    คงเดิม 
 
             (17)                    คงเดิม 
 
             (18)                    คงเดิม 
 

 

 

                 มติท่ีประชุม เห็นชอบแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2562 หมวด 4 ขอ 22, ขอ 23, 
ขอ 25, หมวด 6 ขอ 54 (3), หมวด 7 ขอ ขอ 61 (3), ขอ 64 (5), หมวด 8 ขอ 76 (10) สรุปดังนี้ 
                                   1. นับองคประชุม  จํานวน 107 คน 
                                   2. เห็นชอบ   จํานวน 107 คน 
                                   3. ไมเห็นชอบ   จํานวน   -   คน 
                                   4. งดออกเสียง    จํานวน   -   คน 
                                   5. สรุปท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท 
                                 6. ท่ีประชุมขอแกไขขอความตามรายละเอียดดังนี้ 
                                    6.1 ขอ 25. กฎหมาย ขอบังคับ และรายงานประจําป 
ใหเพ่ิมเติมขอความ “ในระหวางเวลาทําการของสหกรณโดยไมเสียคาธรรมเนียม” 
                                         ขอความเดิม    “ขอ 25. กฎหมาย ขอบังคับ และรายงานประจําป                
ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบการเงินประจําป พรอมท้ัง
ขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไวท่ีสํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได” 
                                         ขอความท่ีแกไข “ขอ 25. กฎหมาย ขอบังคับ และรายงานประจําป                
ใหสหกรณเก็บรักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณและงบการเงินประจําป พรอมท้ัง
ขอบังคับ ระเบียบ และกฎหมายวาดวยสหกรณไวท่ีสํานักงานของสหกรณเพ่ือใหสมาชิกขอตรวจดูได ในระหวาง
เวลาทําการของสหกรณโดยไมเสียคาธรรมเนียม” 

 

                                    6.2 ขอ 64. อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการอํานวยการ ขอ 64 (5)  
ใหตัดขอความ “รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน”  
                                         ขอความเดิม    “(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบดุล รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน
และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาเพ่ือ
เสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ” 
                                         ขอความท่ีแกไข “(5) ควบคุมดูแลการจัดทํางบการเงินประจําปรวมท้ังบัญชี
กําไรขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
พิจารณา เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ” 
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                                    6.3 ขอ 76. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูจัดการ ขอ 76 (10)  
ใหตัดขอความ “รวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน” และใหเพ่ิมเติมขอความ “เสนอคณะกรรมการอํานวยการและนํา” 
                                         ขอความเดิม    “(10) รับผิดชอบจัดทํางบดุลรวมท้ังบัญชีกําไรขาดทุน และ
รายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณา  
เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ” 
                                         ขอความท่ีแกไข “10) รับผิดชอบจัดทํางบการเงินประจําปรวมท้ังบัญชีกําไร
ขาดทุน และรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอคณะกรรมการอํานวยการและนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมใหญอนุมัติ” 

 

เรื่องท่ี 3 วาระการดํารงตําแหนงผูจัดการและการพนจากตําแหนง 
 
 

ลําดับ ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมเสนอท่ีประชุม เหตุผล 
13   ขอ 75. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ การจางบุคคล

มาทําหนาท่ีผูจัดการของสหกรณจะกําหนดระยะเวลาจาง
หรือไมกําหนดระยะเวลาจางก็ได 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอ 75. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ การจางบุคคล
มาทําหนาท่ีผูจัดการของสหกรณจะกําหนดระยะเวลาจาง
ตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให
เหมาะสมกับ
ภาวการณใน
ปจจุบัน 
ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือใหการ
บริหารเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

14   ขอ 77. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของ
สหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหน่ึงอยางใด               
ดังตอไปน้ี 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
          (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือ 
มีลักษณะตองหามตามขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณ 
          (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ ตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
 
 
          (5) ถูกเลิกจาง 
          (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรม 
อันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการหรือละเวน 
การกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแห นง
หนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

  ขอ 77.                         คงเดิม 
 
 
          (1)                       คงเดิม 
          (2)                       คงเดิม 
 
          (3)                       คงเดิม 
 
          (4) ครบกําหนดตามสัญญาจาง แตอาจตออายุเปน
คราวๆ ละไมเกินสี่ปไดจนครบอายุหกสิบหาปบริบูรณ 
ในวันสิ้นปทางบัญชี และตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด                       
          (5)                       คงเดิม 
          (6)                       คงเดิม 
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                 มติท่ีประชุม เห็นชอบใหคงขอความเดิม ขอบังคับ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2562 หมวด 8ขอ 75 และขอ 
77 (4) ดังนี ้
                                 1. ขอ 75. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ  
                                     1) นับองคประชุม จํานวน 112 คน 
                                     2) เห็นชอบ  จํานวน   90 คน 
                                     3) ไมเห็นชอบ จํานวน   20 คน 
                                     4) งดออกเสียง จํานวน     2 คน 
                                     5) สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสียงขางมากเกินกวาสองในสาม  
                                 2. ขอ 77. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ ขอ 77 (4) 
                                     1) นับองคประชุม จํานวน 114 คน 
                                     2) เห็นชอบ  จํานวน 102 คน 
                                     3) ไมเห็นชอบ จํานวน    2 คน 
                                     4) งดออกเสียง จํานวน  10 คน 
                                     5) สรุปท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเสียงขางมากเกินกวาสองในสาม  

 

ลําดับ ขอความเดิม ขอความท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมเสนอท่ีประชุม เหตุผล 
13   ขอ 75. การดํารงตําแหนงผูจัดการสหกรณ การจางบุคคล

มาทําหนาท่ีผูจัดการของสหกรณจะกําหนดระยะเวลาจาง
หรือไมกําหนดระยะเวลาจางก็ได 
 
 
 
 
 
 
 

  ขอ 75.                         คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพ่ือให
เหมาะสมกับ
ภาวการณใน
ปจจุบัน 
ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. เพ่ือใหการ
บริหารเกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

14   ขอ 77. การพนจากตําแหนงของผูจัดการ  ผูจัดการของ
สหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุอยางหน่ึงอยางใด               
ดังตอไปน้ี 
          (1) ตาย 
          (2) ลาออกโดยแสดงความจํานงทําเปนหนังสือตอ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
          (3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณหรือ 
มีลักษณะตองหามตามขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณ 
          (4) อายุครบ 60 ปบริบูรณ ตามท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณ หรือครบกําหนดตามสัญญาจาง 
 
 
          (5) ถูกเลิกจาง 
          (6) ถูกลงโทษใหออกหรือไลออก หรือมีพฤติกรรม 
อันแสดงใหเห็นเปนประจักษวาไดกระทําการหรือละเวน 
การกระทําการใดๆ อันอาจทําใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีแกประชาชน หรือไมเหมาะสมกับตําแหนง
หนาท่ีผูจัดการสหกรณ 

  ขอ 77.                         คงเดิม 
 
 
          (1)                       คงเดิม 
          (2)                       คงเดิม 
 
          (3)                       คงเดิม 
 
          (4)                       คงเดิม 
 
 
 
          (5)                       คงเดิม 
          (6)                       คงเดิม 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
                 4.1 ขอเสนอผูแทนสมาชิก 
                       4.1.1 การจางผูจัดการสหกรณฯ ไดมีผูแทนสมาชิกเสนอแนวทาง ดังนี้ 
                              1) นายนพพร พัฒนประสิทธิ์ ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัดนครราขสีมา เสนอใหกําหนด
ระเบียบเปนวาระๆ ละไมเกินสี่ป เม่ือครบกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานผานการประเมินแตงตั้งไดอีกไมเกิน  
2 วาระ ท้ังนี้ใหอยูในตําแหนงได ไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ  

                              2) นายสุธน ชุติพิมลกุล ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสนอใหรอง
ผูจัดการรักษาการ ในการดํารงตําแหนง และใหการจัดจางตําแหนงผูจัดการ เปนวาระๆ ละไมเกินสี่ป  
                 มติท่ีประชุม เห็นชอบมอบหมายคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 31 รับไปพิจารณา 

 
                  
เลิกประชุมเวลา   12.00  น.                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                        

                (นายณกรณ  ทินราช)                                                           (นายทองทวี  ดีมะการ)     
           กรรมการและผูชวยเลขานุการ                                รองประธานกรรมการ  
             ผูบันทึกรายงานการประชุม                                                             ประธานในท่ีประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 



 
(เอกสารแนบทาย 2) 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 
สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว  จํากัด 

วันอาทิตยท่ี 15 ธันวาคม 2562 
ณ  โรงแรมไบรทตัน แกรนด โฮเทล พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

ผูแทนสมาชิกท้ังหมด     จํานวน    133 คน (จํานวนสมาชิกท้ังหมด 9,765 คน) 
ผูแทนสมาชิกผูมาประชุม    จํานวน   113 คน รายช่ือตามเอกสารแนบทาย  
กรรมการดําเนินการท้ังหมด จํานวน    15 คน 
กรรมการดําเนินการผูมาประชุม จํานวน    12   คน 
กรรมการดําเนินการผูมาประชุม 

 1. นายทองทวี  ดีมะการ   รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 ประธานในท่ีประชุม 
      2. นายไสว  เขียวจันทร   รองประธานกรรมการ คนท่ี 2       

 3. นายศิริวัฒน  อินทรมงคล  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3    
 4. นายณกรณ  ทินราช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

              5. นายเศรษฐเกียรติ  กระจางวงษ  กรรมการและเหรัญญิก  
          6. นายปรีชา  บัวทองจันทร  กรรมการและผูชวยเหรัญญิก                 

7. นายพงษพันธุ  ธรรมวิชิต  กรรมการ 
8. นายไพโรจน  เฮงแสงชัย  กรรมการ 

          9. นางวัลลภา  วราอัศวปติ  กรรมการ 
        10. นายณรงค  มวงไหมทอง  กรรมการ 
        11. นายปญญา  มูลคํากาเจริญ  กรรมการ 
        12. นายวรกร  อินทแพทย   กรรมการ 
 

กรรมการดําเนินการผูไมมาประชุม   
1. นายสรวิศ  ธานีโต   ประธานกรรมการ  ติดราชการ 

 2. นายสุรเดช  สมิเปรม   กรรมการและเลขานุการ  ติดราชการ 
3. นายพจนภิรัชต  เนียมจุย  กรรมการ   ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายสมชาย  จับบาง   ท่ีปรึกษาสหกรณฯ 
2. นางสาวปาริชาติ  ชอนทอง  รองผูจัดการ รักษาการแทนผูจัดการ       
3. นางสาวดาวรุง  นุชงาม   หัวหนาฝายสินเชื่อ 
4. นายสุเวทย  บูรณะจําปาทอง  ผูตรวจสอบกิจการ 
5. นางสุรางค  ปราสาททอง  ผูสอบบัญชี  

 6. นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2  
                                                 สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
                                              กรมสงเสริมสหกรณ 
           7. นายโสฬส  เจริญพูล   เจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  
                                          สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1  
                                             กรมสงเสริมสหกรณ 
       

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
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                    ผูแทนสมาชิกเขารวมประชุม จํานวน 113 คน ครบองคประชุมตามขอบังคับสหกรณ             
ออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 ขอ 51 นายทองทวี  ดีมะการ รองประธาน
กรรมการ คนท่ี 1 ประธานในท่ีประชุม ไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังตอไปนี้   

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
                     1. แนะนําผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบดวย 
                         1.1 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 31 
                         1.2 ท่ีปรึกษาสหกรณ   
                         1.3 รองผูจัดการสหกรณ รักษาการแทนผูจัดการ 
                         1.4 ผูตรวจสอบกิจการ 
                         1.5 ผูสอบบัญช ี
                         1.6 ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2 และเจาพนักงานสงเสริมสหกรณชํานาญงาน  
                              สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1 กรมสงเสริมสหกรณ 

 

                      2. การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 31 
                         2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหสินเช่ือ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน แกไขปญหาดานการเงิน  
                                  ใหกับสมาชิก ดังนี ้
                      1. ขยายงวดชําระเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จากเดิม 9 งวด แกไขเปน 12 งวด ตั้งแตวันท่ี                    
                                      1 พฤศจิกายน 2562 
        2. ปรับหลักเกณฑ เง่ือนไข และเอกสารประกอบการกูเงิน ใหสอดคลองกับประมวล  
                                 กฎหมายแพงและพาณิชย ในสวนท่ีเก่ียวของกับผูคํ้าประกันและพระราชบัญญัติ 
                                 การทวงถามหนี้ ซ่ึงจะเปนประโยชนโดยตรงกับสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน        
                             3. การใหบริการธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ระบบ ATM Online) ในรูปแบบ   
                                บริการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน บริการเงินฝากและถอนเงิน ผานระบบ ATM Online  
                                ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2562  
                                (1) วงเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไมเกิน 1.5 เทาของเงินไดรายเดือน หรือวงเงินกู 
                                     ไมเกิน 90% ของมูลคาหุน            
                                (2) รับฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.85 ตอป (ยกเวนภาษี) 
      4. การใชเอกสารเครดิตบูโร 
                                - สมาชิกกูเงินสามัญ ตั้งแต 1 ลานบาทข้ึนไป เริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2562 
                             5. การใชทุนเรือนหุน 
                                - สมาชิก กูเงินสามัญ ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวา 10% ของวงเงินกู 
                                - สมาชิกสมทบ กูเงินสามัญ ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวา 20% ของวงเงินกู 
                                - สมาชิกขาราชการบํานาญ กูเงินสามัญ ตองมีทุนเรือนหุน ไมนอยกวา 30%  
                                  ของวงเงินกู 
                            6. ปรับปรุงโครงสรางหนี ้
                                - สหกรณไดใหความชวยเหลือกับสมาชิกท่ีมีวงเงินไดรายเดือนไมเพียงพอ  
                                  ในการชําระเงินประจํางวดใหสหกรณ หรือไมเพียงพอในการดํารงชีพ เริ่มปรับปรุง 
                                  โครงสรางหนี้ใหกับสมาชิก ตามระเบียบสหกรณฯวาดวยการปรับปรุงโครงสราง 
                                  หนี้ของสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2561 ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562  
                                       มีสมาชิกปรับปรุงโครงสรางหนี้แลว จํานวน 94 คน 
 
 
 



 
9 

 

                              1) ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และสมาชิกสมทบ 
                                  - ประเภทผลการเรียนดี                                                                                                             
                                    จากเดิม ตองมีผลการเรียน ตั้งแตระดับ 3.00 หรือรอยละ 75 ข้ึนไป หรือ                  
      เทียบเทาในรอบปการศึกษาท่ีผานมา ยกเวนระดับอุดมศึกษา  
     ตองมีผลการเรียน ตั้งแตระดับ 2.75 ข้ึนไป                                                                                    
                                    แกไขเปน ตองมีผลการเรียน ตั้งแตระดับ 2.75 ข้ึนไป                                                                                                 

                        - ประเภทสมาชิกสมทบ 
                 จากเดิม ตองมีผลการเรียน ตั้งแตระดับ 3.00 หรือรอยละ 75 ข้ึนไป หรือ 
     เทียบเทาในรอบปการศึกษาท่ีผานมา                         
                                    แกไขเปน ตองมีผลการเรียน ตั้งแตระดับ 2.50 ข้ึนไป           
                              2) จัดสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส 
                                  เนื่องดวยสหกรณเห็นความสําคัญของสมาชิกท่ีมีความรักและความเชื่อม่ัน 
                                  ในสหกรณมานาน ใหความชวยเหลือเก้ือกูลแกสหกรณและสมาชิกดวยกันมา 
                                  โดยตลอด จึงไดจัดสวัสดิการเพ่ือเก้ือกูลสมาชิกอาวุโสท่ีเปนสมาชิก ตั้งแต 30 ป 
                                  ข้ึนไป โดยการมอบเปนหุนใหคนละ 200 หุน มูลคา 2,000 บาท เพ่ือเปนการออม 
                                  แกสมาชิก จํานวน 331 คน รวมเปนเงิน 662,000 บาท  
                          2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพ และชองทางส่ือสารและประชาสัมพันธ  
                               สหกรณไดพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ และชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธ โดยการ 
                               ปรับปรุง Website จัดทําระบบ Line@ และ SMS ตลอดจนจัดทําโครงการ 
                               ประชาสัมพันธงานสหกรณในสวนภูมิภาค เพ่ือใหสมาชิกไดประโยชนในการรับรู  
                               ขอมูล ขาวสาร อยางถูกตองและรวดเร็ว  
                          2.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ          
                               สหกรณไดพัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ และระบบ ATM โดยบริษัท โซแอ็ท  
                               โซลูชั่น จํากัด รวมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในป 2563 เพ่ือให 
                               สมาชิกสหกรณไดรับความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย โดยการพัฒนาระบบแสดงผล 
                               ขอมูลสมาชิกบนโทรศัพทมือถือ (Mobile Application) แบบ Real Time,  
                               ระบบการนําขอมูลสมาชิกข้ึนแสดงผลบน Website แบบอัตโนมัติ (AD Sync) และ 
                               พัฒนาระบบ SMS Alert เพ่ือรับทราบการทําธุรกรรมกับสหกรณออมทรัพย 
                               กรมปศุสัตว จํากัด 
    มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 และรับรองรายงาน
การประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 
                      นายณกรณ  ทินราช กรรมการและผูชวยเลขานุการ ไดเสนอท่ีประชุมเพ่ือรับรองรายงาน                  
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เม่ือวันอาทิตยท่ี 16 ธันวาคม 2561 และรับรองรายงานการประชุมใหญ
วิสามัญ ประจําป 2562 เม่ือวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562 ตามท่ีสหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด                
ไดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เม่ือวันอาทิตยท่ี 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเฮลทแลนด รีสอรท 
แอนด สปา พัทยา อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สหกรณฯไดสงรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2561 ตามหนังสือท่ี ส.อ.ป./ว3129 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 และไดประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 
เม่ือวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
สหกรณฯไดสงรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 ตามหนังสือท่ี ส.อ.ป./ว0746 ลงวันท่ี 18 
ตุลาคม 2562 ขอใหผูแทนสมาชิกไดพิจารณารายงานการประชุม แตเนื่องจากมีผูแทนสมาชิก                    
เสนอขอแกไขรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 หนา 17 บรรทัดท่ี 4 ดังนี้     
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“ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
                       4.1 ขอเสนอผูแทนสมาชิก 
                             4.1.1 การจางผูจัดการสหกรณฯ ไดมีผูแทนสมาชิกเสนอแนวทาง ดังนี้ 
                                     ขอความเดิม        “1) นายนพพร พัฒนประสิทธิ์ ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด
นครราชสีมา เสนอใหกําหนดระเบียบเปนวาระๆ ละไมเกินสี่ป เม่ือครบกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานผาน                
การประเมินแตงตั้งไดอีกไมเกิน 2 วาระ ท้ังนี้ใหอยูในตําแหนงได ไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ 
                                                              2) นายสุธน ชุติพิมลกุล ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เสนอใหรองผูจัดการรักษาการในการดํารงตําแหนง และใหการจัดจางตําแหนงผูจัดการ   
เปนวาระๆ ละไมเกินสี่ป”  
 

ขอความท่ีผูแทนสมาชิกขอแกไข แจงมายัง Application Line เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 

 

                                  ขอความท่ีขอแกไข “1) นายนพพร พัฒนประสิทธิ์ ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด
นครราชสีมาเสนอใหกําหนดระเบียบเปนวาระๆ ละไมเกินสี่ป เม่ือครบกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานผานการ
ประเมิน สามารถปฏิบัติงานตอไดอีก 1 วาระ ผูจัดการ ซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจจะไดรับการพิจารณาจางได
อีก แตตองไมเกิน 2 วาระ ติดตอกัน ท้ังนี้ใหอยูในตําแหนงได ไมเกินอายุครบ 60 ปบริบูรณ  
                                                           2) นายสุธน ชุติพิมลกุล ผูแทนสมาชิกกลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เสนอใหพิจารณาจางผูจัดการสหกรณฯ จากรองผูจัดการ หรือตําแหนงรองๆ ลงไป ภายใน
องคกร โดยใหปฏิบัติงานภายใตระเบียบ มีระบบการประเมินทุกป เม่ือผานการประเมินประจําป ก็ไป
เกษียณอายุงานท่ี 60 ปบริบูรณ” 

 

                          ท่ีประชุมขอแกไขรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 

 

                          2. หนา 58 บรรทัดท่ี 16 
                             ขอความเดิม      “2. อนุมัติคัดเลือกบริษัท คิว.เอ็ด.แมนเนจเมนท จํากัด สํารองผูสอบ
บัญชี สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ประจําป 2562 อัตราคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ เปนเงิน 
100,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 80 คน งดออกเสียง 5 คน จากจํานวนผูแทนสมาชิกในหองประชุม 85 คน” 

                             ขอความท่ีแกไข  “2. อนุมัติคัดเลือกนางประไพ กุลชา โดยบริษัท คิว.เอ็ด.แมนเนจ
เมนท จํากัด สํารองผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยกรมปศุสัตว จํากัด ประจําป 2562 อัตราคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชีสหกรณ เปนเงิน 100,000 บาท ดวยคะแนนเสียง 80 คน งดออกเสียง 5 คน จากจํานวนผูแทน
สมาชิกในหองประชุม 85 คน” 

 

                          ท่ีประชุมขอแกไขรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 
                          1. หนา 2 บรรทัดท่ี 6 
                             ขอความเดิม      “1. แนะนําผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบดวย 
                                                      1.1 นายทองทวี  ดีมะการ    รองประธานกรรมการคนท่ี 1 
                                                      1.2 นายไสว  เขียวจันทร    รองประธานกรรมการคนท่ี 2 
                                                      1.3 นายศิริวัฒน  อินทรมงคล    รองประธานกรรมการคนท่ี 3 
                                                      1.4 นายสมชาย  จับบาง    ท่ีปรึกษาสหกรณ  
                                                      1.5 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน   ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 
                                                                                               สหกรณ 2” 
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                             ขอความท่ีแกไข  “1. แนะนําผูเขารวมประชุม ซ่ึงประกอบดวย 
                                                      1.1 นายสมชาย  จับบาง     ท่ีปรึกษาสหกรณ  
                                                      1.2 นางเสาวนิตย  นิ่มนวล    ผูจัดการ 
                                                      1.3 นายสุเวทย  บูรณะจําปาทอง    ผูตรวจสอบกิจการ 
                                                      1.4 นางสุรางค  ปราสาททอง    ผูสอบบัญชี 
                                                      1.5 นางวิวาหพร  ลักษณะโภคิน    ผูอํานวยการกลุมสงเสริม 
                                                                                                 สหกรณ 2 
                                                      1.6 นายโสฬส  เจริญพูล    เจาพนักงานสงเสริมสหกรณ           
                                                                                                ชํานาญงาน” 

                 มติท่ีประชุม 1. เห็นชอบแกไขรายงานการประชุมตามเสนอ 
                                 2. รับรองรายงานการประชุมใหญ ประจําป 2561 เม่ือวันอาทิตยท่ี 16 ธันวาคม 2561 
และรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ ประจําป 2562 เม่ือวันอาทิตยท่ี 23 มิถุนายน 2562             

ฯลฯ 
เลิกประชุมเวลา   14.00  น.                                                                                    

                                                                                                                                                                

             (นายณกรณ  ทินราช)                                                          (นายทองทวี  ดีมะการ)     
       กรรมการและผูชวยเลขานุการ         รองประธานกรรมการ 
         ผูบันทึกรายงานการประชุม                                                         ประธานในท่ีประชุม 
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