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รับทราบการรับรอง

รายงานการประชุมใหญ่่สามัญ่
ประจำาปี 2563



รับทราบการรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่่สามัญ่

ประจำาปี 2563

ระเบีียบีวาระทีี่�  2  การรับีรองรายงานการประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปี  2563ระเบีียบีวาระทีี่�  2  การรับีรองรายงานการประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปี  2563

  ตามทีี่�สหกรณ์์ฯ  ได้จ้ำดั้ประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปี  2563  เม่�อวนัทีี่�  19  กมุภาพันัธ์์  2564 นั�น  

เลขานุการฯ ได้้จำัด้ที่ำารายงานการประชุุมใหญ่่สามญั่ประจำำาปี 2563 เรียบีร้อยแลว้ และส่งรายงาน 

การประชุุมใหญ่่ใหส้มาชิุกตรวจำสอบี ตั�งแต่วนัทีี่�  15  มีนาคม  2563  ซ่ึ่� งหากสมาชิุกประสงคจ์ำะแกไ้ข   

ใหแ้จำง้ภายในวนัทีี่�  31  กรกฎาคม  2564 

   

  จ่ำงขอเสนอทีี่�ประชุุมเพั่�อที่ราบี

มติทีี่�ประชุุมมติทีี่�ประชุุม
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พิิจารณาเลืือกตั้ั�งกรรมการดำำาเนินการ

 ประจำาปี 2564



ระเบียบวาระที ่2  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 
 ตามนยัขอ้  45 ขอ้ 47 และขอ้  49  แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั  ตามนยั 
พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.  2542  และ  พ.ร.บ.  สหกรณ์  ฉบบัท่ี 2  พ.ศ.  2553    ก าหนดไวด้งัน้ี   

คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการหน่ึงคน  และกรรมการอ่ืนอีกสิบส่ีคน   ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 วาระอยูใ่นต าแหน่ง ใหก้รรมการด าเนินการอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั 
 กรรมการท่ียงัอยู่ในต าแหน่ง ไม่ตอ้งเลือกใหม่มี  6  คน 

1.  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2.  นายเด่นชยั  เอ่ียมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ คนท่ี 3 
3. นายชยัทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
4 นางเพญ็ทิพย ์  จิรธรรมประดบั  กรรมการ 
5.  นายบุญเก้ือ  มาเสนาะ  กรรมการ 
6. นางสาวเขมรัศม์ิ ธีระโกมลศิลป์  กรรมการ 
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่ง  จ านวน 8 คน 
1. นายสิทธิชยั  บุญสะอาด  รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
2. นายคงฤทธ์ิ  ปัญญาแกว้  รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
3. นายวนัชยั  ประสิทธ์ิพร  รองประธานกรรมการ คนท่ี 4 
4. นางสาวดุษณีย ์ นิราศภยั   กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายนิธิ  หอมสุวรรณ  กรรมการ 
6. นายโกมล   เดชกวนิเลิศ  กรรมการ 
7. นายระวี  บุญญพาพงศ ์  กรรมการ 
8. นายจอมปวีร์  จนัทร์หิรัญ  กรรมการ  
กรรมการท่ีลาออกจากต าแหน่งก่อนครบวาระ  จ านวน 1 คน 
1. นายกิตติพนัธ์ ปานจนัทร์  กรรมการ 

       ดงันั้น ในปีน้ีจึงตอ้งเลือกกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แทน ชุดเดิมท่ีครบวาระ และลาออกก่อนครบวาระ 
จ านวน 9 คน ผูท่ี้ไดผ้ลคะแนนการเลือกตั้งล าดบัท่ี 1-8 จะอยูใ่นต าแหน่ง 2 ปี ส่วนผูท่ี้ไดผ้ลคะแนนการ
เลือกตั้งล าดบัท่ี 9  จะอยูใ่นต าแหน่ง 1 ปี (แทนกรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระ) ในการน้ีขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาอนุมติัในหลกัการดว้ยวา่    หากผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือและไดรั้บเลือกตั้งในท่ีประชุมน้ีขอถอนตวั   ให้
กรรมการท่ีเหลืออยูบ่ริหารสหกรณ์ต่อไป   ทั้งน้ีเพื่อมิใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายในการเรียกประชุมวสิามญั 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ 
1. สมาชิกท่ีจะใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดล้งลายมือช่ือในการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม

ใหญ่แลว้เท่านั้น โดยแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือ
ใบอนุญาตขบัรถ อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

2. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 มี 14 คน   

หมายเลข 
ผู้สมคัร ช่ือ - นามสกลุ เลข

สมาชิก 

 
สังกดั 

 
ช่ือผู้เสนอ 

1 วา่ท่ี ร.ต.วสุวตัน์ วฑิูรสูตร 024431 กองฝึกอบรม นางสาววลัยว์มิล   เนียมประเสริฐ 

2 นายถิรเดช ศิลาโรจน ์ 020806 กองฝึกอบรม นายธีรพล   สมุทระประภูต 

3 นางธนนัยภทัร นิธิอารยภาคย ์ 029529 ส านกังานเลขานุการกรม นายอ านาจ   กล่ินมณฑา 

4 นายโกมล เดชกวนิเลิศ 023858 ส านกัเคร่ืองกลและส่ือสาร นายประมวล   ชูบรรจง 

5 นายสถาพร รุจิชีพ 024807 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ นางอจัจิมา   เช้ือผึ้ง 

6 นางบวรลกัษณ์ ศรีดามา 000711 ขา้ราชการบ านาญ นางสาวกรณี   ถมเมืองปัก 

7 นายจอมปวร์ี จนัทร์หิรัญ 027489 ส านกังานทางหลวงท่ี 5 (พิษณุโลก) นายสิริพงศ ์  บุญจนัทร์ 

8 นางสาวสุรีย ์ สิริสมุทรสาร 024641 ส านกังานตรวจสอบภายใน นางสาวดุษณีย ์  นิราศภยั 

9 นายณรงคศ์กัด์ิ กิตติสาร 031445 ส านกัแผนงาน นายปวชิ   ตรุยานนท ์

10 นายสวา่ง บูรณธนานุกิจ 020812 กองการพสัดุ นางอารีย ์  จิรชวาลวสุิทธ์ิ 

11 นายธนกร สองหอ้ง 025054 ส านกังานเลขานุการกรม นางสาวรัชดาพร   เหล่าสุนทรวณิช 

12 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป์ 029997 ส านกังานควบคุมน ้าหนกัและยานพาหนะ นายชยัทิศ   พิเศษสกลกิจ 

13 นางเน้ือนอ้ง เจริญทรง 033471 ส านกัจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน นายต่อศกัด์ิ   ระนาท 

14 นายปุณณเมธ คงจนัทร์ 029240 ส านกักฎหมาย นายธีรพล   สมุทระประภูต 

        3. ก าหนดเวลาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน 9 ท่าน  จะเปิดใหส้มาชิกใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ระหวา่งเวลา  08.00 - 11.30 น. โดยใชเ้คร่ืองลงคะแนนและรวมคะแนนอตัโนมติั  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   
    3.2 เขา้คูหาลงคะแนน 

    เจา้หนา้ท่ี กกต. กดสัญญาณไฟอนุญาตใหเ้ขา้คูหาลงคะแนน สัญญาณไฟหนา้เคร่ืองเลือกตั้ง  จะ
เปล่ียนเป็นสีเขียว  (จะมีเจา้หนา้ท่ี กกต. คอยอ านวยความสะดวก) 

3.2.1  กรณีประสงคจ์ะลงคะแนนเลือกตั้ง 
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1)   กดปุ่มหมายเลขท่ีตอ้งการ จะมีไฟกระพริบ ถา้ไม่มีแสงไฟกระพริบ  แสดงวา่กด    
ไม่ติดใหก้ดใหม่   โดยเลือกไดไ้ม่เกิน  9  หมายเลข  

2)  หากตอ้งการเปล่ียนแปลง ใหก้ดปุ่มยกเลิก  เคร่ืองจะลา้งหมายเลขท่ีเลือกไปแลว้
ทั้งหมด  ตอ้งกดปุ่มหมายเลขท่ีตอ้งการใหม่ทั้งหมด  

3)  ตรวจสอบหมายเลขท่ีเลือกใหต้รงตามความตอ้งการ   แลว้กดปุ่มยนืยนัการ
ลงคะแนน  ดา้นล่าง 

 
3.2.2   กรณีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรรายใด 

1)  กดปุ่ม ไม่ประสงคล์งคะแนน  (ปุ่มสีเหลืองเหนือปุ่มยกเลิก)  จะมีไฟสีเหลือง
กระพริบ 

2)  ยนืยนัดว้ยการกดปุ่ม ยนืยนัการลงคะแนน  ดา้นล่าง 
    เม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  ให้รีบออกจากคูหาเลือกตั้งทนัที 

4.   การพิจารณากรณีผูไ้ดรั้บคะแนนเลือกตั้งเท่ากนั เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จึงเห็นสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา  ดงัน้ี 

4.1   หากไดรั้บคะแนนเลือกตั้งเท่ากนั ใหน้บัระยะเวลาท่ีเคยเป็นกรรมการ สอ.ทล. จ ากดั ผูมี้
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมากกวา่ เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 

4.2   หากระยะเวลาตาม 4.1  เท่ากนั  ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการมาก่อนเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 
4.3   หากมีคุณสมบติัในขอ้ 4.1 และ 4.2 เหมือนกนัอีก ให้ผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกในล าดบัก่อนเป็นผู ้

ไดรั้บการเลือกตั้ง 
5.   ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ล าดบัท่ี 1 –8 จะอยูใ่นต าแหน่ง 2 ปี และ
ล าดบัท่ี 9 จะอยูใ่นต าแหน่ง 1 ปี 

 6.   ในการน้ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ฯ ไดมี้หนงัสือเวยีนแจง้หลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งฯ   และ
รายช่ือคณะกรรมการตรวจนบัรวมคะแนน   ควบคุมการเลือกตั้งฯ  ใหส้มาชิกไดท้ราบและรับรอง  ตั้งแต่
วนัท่ี 9  มกราคม  2564   เม่ือครบเวลาตามท่ีก าหนด  ปรากฎวา่ไม่มีสมาชิกท่านใดทกัทว้ง  หรือแกไ้ขแต่
ประการใด   จึงถือวา่สมาชิกไดรั้บรองหลกัเกณฑฯ์  และรายช่ือคณะกรรมการฯ  ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 
1. เลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 
2. รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564  
 

มติทีป่ระชุม 
 

 15  มีนาคม  2564

1)   กดปุ่มหมายเลขท่ีตอ้งการ จะมีไฟกระพริบ ถา้ไม่มีแสงไฟกระพริบ  แสดงวา่กด    
ไม่ติดใหก้ดใหม่   โดยเลือกไดไ้ม่เกิน  9  หมายเลข  

2)  หากตอ้งการเปล่ียนแปลง ใหก้ดปุ่มยกเลิก  เคร่ืองจะลา้งหมายเลขท่ีเลือกไปแลว้
ทั้งหมด  ตอ้งกดปุ่มหมายเลขท่ีตอ้งการใหม่ทั้งหมด  

3)  ตรวจสอบหมายเลขท่ีเลือกใหต้รงตามความตอ้งการ   แลว้กดปุ่มยนืยนัการ
ลงคะแนน  ดา้นล่าง 

 
3.2.2   กรณีไม่ประสงคจ์ะลงคะแนนใหก้บัผูส้มคัรรายใด 

1)  กดปุ่ม ไม่ประสงคล์งคะแนน  (ปุ่มสีเหลืองเหนือปุ่มยกเลิก)  จะมีไฟสีเหลือง
กระพริบ 

2)  ยนืยนัดว้ยการกดปุ่ม ยนืยนัการลงคะแนน  ดา้นล่าง 
    เม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้  ให้รีบออกจากคูหาเลือกตั้งทนัที 

4.   การพิจารณากรณีผูไ้ดรั้บคะแนนเลือกตั้งเท่ากนั เพื่อป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน จึงเห็นสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา  ดงัน้ี 

4.1   หากไดรั้บคะแนนเลือกตั้งเท่ากนั ใหน้บัระยะเวลาท่ีเคยเป็นกรรมการ สอ.ทล. จ ากดั ผูมี้
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งมากกวา่ เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 

4.2   หากระยะเวลาตาม 4.1  เท่ากนั  ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการมาก่อนเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้ง 
4.3   หากมีคุณสมบติัในขอ้ 4.1 และ 4.2 เหมือนกนัอีก ให้ผูท่ี้สมคัรเป็นสมาชิกในล าดบัก่อนเป็นผู ้

ไดรั้บการเลือกตั้ง 
5.   ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ล าดบัท่ี 1 –8 จะอยูใ่นต าแหน่ง 2 ปี และ
ล าดบัท่ี 9 จะอยูใ่นต าแหน่ง 1 ปี 

 6.   ในการน้ีคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้ง ฯ ไดมี้หนงัสือเวยีนแจง้หลกัเกณฑก์ารเลือกตั้งฯ   และ
รายช่ือคณะกรรมการตรวจนบัรวมคะแนน   ควบคุมการเลือกตั้งฯ  ใหส้มาชิกไดท้ราบและรับรอง  ตั้งแต่
วนัท่ี 9  มกราคม  2564   เม่ือครบเวลาตามท่ีก าหนด  ปรากฎวา่ไม่มีสมาชิกท่านใดทกัทว้ง  หรือแกไ้ขแต่
ประการใด   จึงถือวา่สมาชิกไดรั้บรองหลกัเกณฑฯ์  และรายช่ือคณะกรรมการฯ  ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา ดงัน้ี 
1. เลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 
2. รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564  
 

มติทีป่ระชุม 
 

มติทิี่่�ประชุุม 
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ระเบียบวาระที ่ 

4
พิิจารณาแก้ ไขเพิิ่มเตั้ิมข้อบังคัับ

สหกรณ์ออมทรัพิย์กรมทางหลืวง จำากัดำ



ระเบีียบีวาระทีี่� 4 พัิจำารณ์าแกไ้ขเพัิ�มเติมขอ้บีงัคบัีสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวง  จำำากดั้ระเบีียบีวาระทีี่� 4 พัิจำารณ์าแกไ้ขเพัิ�มเติมขอ้บีงัคบัีสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวง  จำำากดั้

 เพั่�อปรับีเปลี�ยนขอ้ความในขอ้บีงัคบัีของสหกรณ์์ฯ ให้ถููกตอ้ง สอด้คลอ้ง กบัีระเบีียบี 

นายที่ะเบีียนสหกรณ์์และ พั.ร.บี.สหกรณ์์ พั.ศ. 2542  แกไ้ขเพิั�มเติมฉบีบัีทีี่� 2 พั.ศ. 2553  และแกไ้ขเพิั�มเติมฉบีบัีทีี่� 3  

พั.ศ. 2562  ทีี่�บีงัคบัีใชุใ้นปัจำจุำบีนั จ่ำงขอแกไ้ขขอ้บีงัคบัีของสหกรณ์์ ขอ้ 3  ขอ้  4  ขอ้  5  ขอ้ 7  ขอ้  8  ขอ้ 15   

ขอ้ 17  ขอ้  46  บีที่เฉพัาะกาล ขอ้  85/1  ขอ้  86  ขอ้  87  และขอ้  88   

ขอ้บีงัคบัีทีี่�ขอแกไ้ขไม่ขดั้ต่อกฎหมายและเป็นไปตาม พั.ร.บี.สหกรณ์์  จ่ำงขอเสนอทีี่�ประชุุม

พัิจำารณ์าแกไ้ขเพัิ�มเติมขอ้บีงัคบัีตามทีี่�เสนอ

มติทีี่�ประชุุม มติทีี่�ประชุุม 
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ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ                                                   
 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากดั                                            

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  3.  สมาชิก  สหกรณ์มีสมาชิก  2  ประเภท ไดแ้ก่ สมาชิกสามญั  และ
สมาชิกสมทบ 
            สมาชิกสามัญ  คือ 

(1) ผูล้งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผูท้ี่มีชื่ออยูใ่นบญัชีรายชื่อ
ของผูซ้ึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด  ซึ่งไดย้ืน่ต่อ 
นายทะเบียนสหกรณ์ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ 

           (2)    ผูไ้ดร้ับอนุญาต  อนุมตัิเขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัและได ้
ช าระค่าหุน้ตามจ านวนที่จะถือครบถว้นแลว้ 

             สมาชิกสมทบ   คือ   บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวขอ้งกบักรมทางหลวง   
ซึ่งเป็นผูไ้ดร้ับพิจารณาเขา้เป็นสมาชิกสมทบตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

ข้อ  3.  สมาชิก  คือ  ผู้ได้รับอนุญาต  อนุมัติเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  
และได้ช าระค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
            สมาชิกสหกรณ์มี  2  ประเภท  ได้แก่ 
            3.1  สมาชิกสามัญ  แบ่งเป็น 
                   3.1.1   สมาชิกสามัญ ประเภท ก 
                   3.1.2   สมาชิกสามัญ ประเภท ข 
            3.2  สมาชิกสมทบ 

ก าหนดประเภทสมาชิกใน
ขอ้บงัคบัภายใตบ้ทบญัญตัิ
มาตรา 33(4) และมาตรา 41  
แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ 

ข้อ  4.  คุณสมบัติของสมาชิก 
 4.1  คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  สมาชิกสามญัตอ้งมีคุณสมบตัิ 

ดงันี้ 
     (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
     (2)  เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
     (3)  เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสังกดักรมทางหลวง      

หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์นี้  หรือลูกจา้งประจ างานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กรมทางหลวง 

     (4)  เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
      (5)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นการให้ 

กูย้มืเงิน 
              (6)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก   
ให้ออกจากราชการหรือหน่วยงานใด ๆ  เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

ข้อ  4.  คุณสมบัติของสมาชิก 
  4.1  คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  
          4.1.1  สมาชิกสามัญ  ประเภท ก  ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี ้

(1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2)  เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
(3)  เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ าสังกดักรมทางหลวง  

หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์นี้  หรือลูกจา้งประจ างานฌาปนกิจสงเคราะห์ 
กรมทางหลวง 

(4)  เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
(5)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น  ซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นการให้ 

กูย้มืเงิน 
(6)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก   

ใหอ้อกจากราชการหรือหน่วยงานใด ๆ   เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

ก าหนดในเรื่องของ
คุณสมบตัิสมาชิกสามญัให้
ชดัเจนในแต่ละประเภท
ภายใตบ้ทบญัญตัิมาตรา 
43(7) แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
 4.1.2    สมาชิกสามัญ  ประเภท ข  ตอ้งมีคุณสมบตัิ  ดงันี้ 

(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
(3)   เป็นพนักงานราชการ  หรือพนักงานเงินทุน

ค่าธรรมเนียมผ่านทาง กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง  หรือพนักงานทุน
หมุนเวียน  สังกดักรมทางหลวง  ติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  ปี 

(4) เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
(5)    มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นการ

ใหกู้ย้มืเงิน 
(6)   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก   

ใหอ้อกจากราชการ หรือหน่วยงานใด  ๆ เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

 

4.2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบตัิ  ดงันี้ 
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

              (2)  เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย  
              (3)  เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
              (4)  ตอ้งมีคุณสมบตัิอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้  
                    ก.  เป็นหรือเคยเป็นขา้ราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสังกดั   
กรมทางหลวง  หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์นี้  หรือลูกจา้งประจ างาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง  ซึ่งมิไดเ้ป็นสมาชิกสามญัตามขอ้  4.1 
                   ข.  เป็นพนกังานราชการสังกดักรมทางหลวง         
                   ค.  เป็นลูกจา้งชัว่คราวสังกดักรมทางหลวง 
                   ง.  เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญั ไดแ้ก่   
คู่สมรส  บิดามารดา  และบุตร  เท่านั้น   

       4.2   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบตัิ  ดงันี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  และมีความสะดวก 

ที่จะด าเนินธุรกจิกบัสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 

                 (3)   เป็นผูม้ีความประพฤติดี 
                 (4)   ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามหลกัเกณฑ์ ดังนี้ 
                         ก.  เป็นข้าราชการ  หรือลูกจา้งประจ าสังกดักรมทางหลวง  
หรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์นี้  หรือลูกจา้งประจ างานฌาปนกิจสงเคราะห์
กรมทางหลวง  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสามัญประเภท ก ตามข้อ  4.1.1 
                         ข.  เป็นพนกังานราชการ  หรือพนักงานเงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง  กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง  หรือพนักงาน
ทุนหมุนเวียน  สังกดักรมทางหลวง  ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสามัญประเภท  ข  
ตามข้อ  4.1.2  

เพิ่มตามที่นายทะเบียน 
สหกรณ์ใหก้ าหนดใน 
ขอ้บงัคบั 
 
 
แกไ้ขตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 และ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ 
เรื่อง ความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกสมทบกบัสหกรณ์
หรือสมาชิกสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
           (5)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  
ใหอ้อกจากราชการหรือหน่วยงานใด ๆ   เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

(6)   มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นซึ่งมีวตัถุประสงคใ์นการให้
กูย้มืเงิน   

                    ค.  เป็นลูกจา้งชัว่คราวสังกดักรมทางหลวง 
                    ง.  เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญประเภท  ก  
ไดแ้ก่  คู่สมรส  บิดามารดา  และบุตร  เท่านั้น    
            (5)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  หรือไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  
ใหอ้อกจากราชการ หรือหน่วยงานใด ๆ  เพราะทุจริตต่อหนา้ที่ 

(6)    มิไดเ้ป็นสมาชิกสามญัหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น 

 

ข้อ  5.  การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบั  โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ 
ก าหนดไวแ้ละตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า   
หรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหนึ่งรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารง 
ต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าอยูแ่ลว้ก็ไม่ตอ้งมีผูร้ับรอง 
          เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าผูส้มคัรมี
คุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  4.1  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็
ใหร้ับเขา้เป็นสมาชิกได ้ แลว้เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่ 
คราวถดัไปทราบ 
          ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ดว้ยเหตุใด  ๆก็ดี  เมื่อผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเรื่อง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉยัชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่นี้  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกสามญัที่มาประชุม    
        การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบั  โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่
ก าหนดไวแ้ละผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า  หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหนึ่งรับรองเป็นหนงัสือตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด   

ข้อ  5.  การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบั  โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ 
ก าหนดไวแ้ละตอ้งมีผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า   
หรือผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหนึ่งรับรอง  แต่ถา้ผูส้มคัรเป็นผูด้  ารง 
ต าแหน่งตั้งแต่ผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่าอยูแ่ลว้ก็ไม่ตอ้งมีผูร้ับรอง 
           เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรมี 
คุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  4.1  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็ 
ใหร้ับเขา้เป็นสมาชิกได ้ แลว้เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่ 
คราวถดัไปทราบ 
           ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก 
ดว้ยเหตุใด  ๆก็ดี  เมื่อผูส้มคัรร้องขอก็ใหค้ณะกรรมการด าเนินการน าเรื่อง 
เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉยัชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็น
สมาชิกในกรณีดงัวา่นี้  ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามแห่ง
จ านวนสมาชิกสามญัที่มาประชุม    
            การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตอ้งมี
คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบั  โดยยืน่ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบที่ 
ก าหนดไวแ้ละผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการกองหรือเทียบเท่า  หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานคนหนึ่งรับรองเป็นหนงัสือตามแบบที่ 
สหกรณ์ก าหนด 

เพื่อใหช้ดัเจนในการปฏิบตัิ 
เกี่ยวกบัการเขา้สมคัรเป็น
สมาชิกสมทบ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
         กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามญัตอ้งมีสมาชิกสามญั 
ไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง 
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  ผูส้มคัรมี
คุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  4.2  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้
ก็ใหร้ับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 

         กรณีเป็นบุคคลในครอบครัวของ สมาชิกสามัญประเภท ก ตอ้งมีสมาชิก
สามัญประเภท ก  ไม่นอ้ยกวา่สองคนรับรอง        
         เมื่อคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่  ผูส้มคัรมี
คุณสมบตัิถูกตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้  4.2  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ 
ก็ใหร้ับเขา้เป็นสมาชิกไดแ้ลว้เสนอเรื่องการรับสมาชิกเขา้ใหม่ใหท้ี่ประชุมใหญ่
คราวถดัไปทราบ 

 

ข้อ  7.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสามญัตอ้งลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสามญักบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
และช าระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   เมื่อไดป้ฏิบตัิดงันี้แลว้จึงถือวา่ไดส้ิทธิ 
ในฐานะสมาชิกสามญั 
          7.1   สิทธิของสมาชิกสามัญ  มีดังนี้ 

(1) เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ 
ออกเสียงลงคะแนน 

(2)   เขา้ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามญัตามที่บญัญตัิไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 

(3)   เสนอหรือไดร้ับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์     
                   (4)  ไดร้ับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
                     (5)   สิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์      
      

ข้อ  7.  สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกสามญัตอ้งลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสามญักบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  
และช าระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด   เมื่อไดป้ฏิบตัิดงันี้แลว้จึงถือวา่ไดส้ิทธิ
ในฐานะสมาชิกสามญั 
            7.1  สิทธิของสมาชิกสามัญ  มีดังนี้ 
                   (1)  เขา้ร่วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือ 
ออกเสียงลงคะแนน 
                   (2)  เขา้ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามญัตามที่บญัญตัิไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ 
                       (3)   เสนอหรือไดร้ับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
หรือผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ยกเว้นสมาชิกสามัญประเภท  ข 
                    (4)  ได้รับบริการทางธุรกจิและทางวิชาการจากสหกรณ์ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบ  มติ หรือประกาศของสหกรณ์  ตามประเภทสมาชิก
สามัญประเภท  ก  และสมาชิกสามัญประเภท  ข 
                       (5)  ได้รับสวัสดิการตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
ในแต่ละประเภทของสมาชิกสามัญ 

เพื่อก าหนดสิทธิและ 
หนา้ที่ของสมาชิกสามญั 
ใหช้ดัเจน 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
7.2    หน้าที่ของสมาชิกสามัญ  มีดังนี ้

(1) ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และ
ค าสั่งของสหกรณ์ 

(2) เขา้ประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3)    ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์

เป็นองคก์รที่เขม้แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)    ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์

ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(6) สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ชื่อ  ชื่อสกุล   

ค าน าหนา้ชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

          7.2   หน้าที่ของสมาชิกสามัญ  มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และ 

ค าสั่งของสหกรณ์ 
(2)  เขา้ประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นดัหมาย 
(3)  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อใหส้หกรณ์

เป็นองคก์รที่เขม้แขง็ 
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 
(5)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์

ใหเ้จริญรุ่งเรืองและมัน่คง 
(6) สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ชื่อ  ชื่อสกุล   

ค าน าหนา้ชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

 

ข้อ  8.   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และช าระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
จึงถือวา่ไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
           8.1  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
     (1)  มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่แต่ไม่มีสิทธินบัเป็นองคป์ระชุม 
                 (2)  ไม่มีสิทธิเสนอหรือไดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ 
หรือผูต้รวจสอบกิจการและไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสียงใดๆ ทั้งสิ้น 

(3)  ไม่มีสิทธิเขา้ชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามญั 
(4)   มีสิทธิฝากเงินไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
(5)   มีสิทธิไดร้ับเงินสวสัดิการตามระเบียบของสหกรณ์ 
(6)   มีสิทธิไดร้ับการฝึกอบรม หรือสัมมนาต่างๆ ตามที่ 

สหกรณ์จดัให ้

ข้อ  8.   สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ  ผูเ้ข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้
และช าระค่าหุ้นตามขอ้บังคบัสหกรณ์ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
จึงถือวา่ไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
           8.1   สมาชิกสมทบมีสิทธิ และไม่ให้มีสิทธิ  ดังต่อไปนี้ 
       ก.  สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้   

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ 
(2)   ฝากเงินตามระเบียบของสหกรณ์ 
(3)   รับสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ์ 
(4)   รับการฝึกอบรม  หรือสัมมนาต่างๆ ตามที่สหกรณ์จัดให้ 

                         (5)  ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ตามนัยข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์ 

 
 
 
 
แยกสิทธิและไมใ่หส้ิทธิ
ของสมาชิกสมทบ ใหช้ดัเจน
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ใหก้ าหนดในขอ้บงัคบั 
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(7)  มีสิทธิตั้ งผูร้ับโอนประโยชน์ตามนัยข้อ 9  แห่งข้อบังคับ

สหกรณ์ 
(8)  มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์อย่างนอ้ยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินหนึ่งใน

ห้าของหุ้นที่ช าระแลว้ทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอตัราเดียวกันกบั
สมาชิกสามญั   
                            ส าหรับสมาชิกสมทบตามคุณสมบตัิเป็น  บิดา  มารดา  สามี 
ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสามญัใหม้ีสิทธิถือหุน้ไดห้นึ่งหุน้เท่านั้น 

(9) มีสิทธิไดร้ับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอตัราเดียวกนักบั 
สมาชิกสามญั 

(10) มีสิทธิกูเ้งินจากสหกรณ์ไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ 
ไม่ใหกู้ย้มืเงินเกินกวา่เงินฝากและทุนเรือนหุน้ของตนเอกจากสหกรณ์   

(6)   ถือหุ้นและช าระค่าหุ้นรายเดือนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
ของสหกรณ์แต่ไม่เกนิหนึ่งในห้าของหุ้นที่ช าระแล้วทั้งหมด 
                       ส าหรับสมาชิกสมทบตามคุณสมบัติเป็น บิดา  มารดา  สามี  
ภรรยาหรือบุตรของสมาชิกสามัญประเภท ก  ให้มีสิทธิถือหุ้นได้หนึ่งหุ้น
เท่านั้น 

(7)  รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกนักบัสมาชิกสามัญ 
(8)  รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอตัราเดียวกนักบั 

สมาชิกสามัญ  
(9)  กู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์  แต่ทั้งนี้ 

ไม่ให้กู้ยืมเงินเกนิกว่าเงินฝากรวมกบัทุนเรือนหุ้นของตนเองจากสหกรณ์ 
   ข.  สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
        (1)  นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 
        (2)  เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
        (3)  ลงคะแนนออกเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น 
        (4)  เสนอหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  หรือ 

เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 

 

        8.2   หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้ 
(1)  ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และค าสั่ง

ของสหกรณ์ 
(2)    สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ชื่อ  ชื่อสกุล   

ค าน าหนา้ชื่อ  สัญชาติ และที่อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 
 
 

 

8.2  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดังนี ้
(1)   ปฏิบตัิตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติ  และ 

ค าสั่งของสหกรณ์ 
(2) สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง  ชื่อ  ชื่อสกุล   

ค าน าหนา้ชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู ่ ตอ้งแจง้ใหส้หกรณ์ทราบภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัที่ไดร้ับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง 

(3)   เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(4) ส่งเสริมสนับสนุนกจิการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็น 

องค์กรที่เข้มแข็ง 

 
เพิ่มตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ใหก้ าหนดใน
ขอ้บงัคบั 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
 (5)  สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ์ 

(6)  ร่วมมือกบัคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพฒันาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 

ข้อ  15.  สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยอาศยัสิทธิของสมาชิก
สามญั   เมื่อเจา้ของสิทธิขาดสมาชิกภาพ  ใหย้งัคงเป็นสมาชิกสมทบอยู่ต่อไป
จนกวา่ตนจะขาดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัขอ้ 10  รวมถึงสมาชิกสมทบเดิมที่
เป็นพี่นอ้งร่วมบิดามารดาของสมาชิกสามญั 

ข้อ  15.   สมาชิกสมทบที่เป็นบุคคลในครอบครัวโดยอาศัยสิทธิของสมาชิก
สามัญประภท ก  เมื่อเจา้ของสิทธิขาดสมาชิกภาพ  ให้ยงัคงเป็นสมาชิกสมทบ
อยู่ต่อไปจนกว่าตนจะขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 10  รวมถึงสมาชิก
สมทบเดิมที่เป็นพี่นอ้งร่วมบิดามารดาของสมาชิกสามัญประเภท ก 

ก าหนดใหช้ดัเจนในการ
ปฏิบตัิ 

ข้อ  17.  สมาชิกที่ออกจากราชการ  โอนย้ายไปปฏิบัติงานในส่วน 
ราชการอื่น  ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ  ในกรณีที่สมาชิกผูใ้ดขาด
คุณสมบตัิตามขอ้  4.1 (3)  และขอ้  4.2 (4)  ในภายหลงั เนื่องจากออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด  โอนยา้ยไปปฏิบตัิราชการ ณ ส่วนราชการอื่น   
ลาออกจากราชการ  หรือเกษียณอายุ   ถ้าสมาชิกผูน้ั้นมิได้ลาออกจาก
สหกรณ์ดว้ย  ใหถ้ือวา่ยงัเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือนต่อไป 
อีกก็ได ้ และบุคคลดงักล่าวยงัมีสิทธิกูเ้งินไดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละ 
เกา้สิบของเงินค่าหุน้ที่สมาชิกผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 

ข้อ  17.  สมาชิกที่ออกจากราชการ   โอนย้ายไปปฏิบัติงานในส่วน 
ราชการอื่น  ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ  ในกรณีที่สมาชิกผูใ้ดขาด
คุณสมบตัิตามข้อ  4.1.1 (3)  ข้อ  4.1.2 (3)  และขอ้  4.2 (4)  ในภายหลงั  
เนื่องจากออกจากราชการโดยไม่มีความผิด  โอนยา้ยไปปฏิบตัิราชการ  
ณ  ส่วนราชการอื่น  ลาออกจากราชการ  หรือเกษียณอาย ุ ถา้สมาชิกผูน้ั้นมิได้
ลาออกจากสหกรณ์ดว้ย  ใหถ้ือวา่ยงัเป็นสมาชิกอยูโ่ดยมิตอ้งส่งค่าหุน้รายเดือน
ต่อไปอีกก็ได ้ และบุคคลดงักล่าวยงัมีสิทธิกูเ้งินไดใ้นวงเงินไม่เกินร้อยละ 
เกา้สิบของเงินค่าหุน้ที่สมาชิกผูน้ั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
แกไ้ขขอ้บงัคบัในขอ้ 4.1 

ข้อ  46.  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1)  เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
(4) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์สั่งใหพ้น้จากต าแหน่งกรรมการ 

หรือมีค าวินิจฉยัเป็นที่สุดให้พน้จากต าแหน่งกรรมการ 

ข้อ  46.  ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกัษณะต้องห้ามดังต่อไปนีเ้ป็นหรือท าหน้าที่
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(1) เคยไดร้ับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก  เวน้แต่ 
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(2) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(3)  เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องคก์าร  

หรือหน่วยงานของรัฐอื่นหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที่ 
(4)   เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุด 

ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22(4) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 

 
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 52 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. 
สหกรณ์ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2562 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข หมายเหตุ 
(5)   เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่ง 

กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่  
(6) จงใจเป็นผูผ้ิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่วา่ตน้เงิน

หรือดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ 
(7) เป็นเจา้หนา้ที่ หรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์นี้ 
(8) เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้ 
(9) ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

 

(5) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง 
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที่ 

(6)   จงใจเป็นผูผ้ิดนดัการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่วา่ตน้เงิน 
หรือดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ 

(7)   เป็นเจา้หนา้ที่ หรือลูกจา้งประจ าในสหกรณ์นี้ 
   (8)  เป็นสมาชิกสามัญประเภท ข  ของสหกรณ์นี้ 

              (9)  เป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์นี้ 
(10)   ตอ้งค าพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 

   (11)  เคยถูกสั่งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 89/3 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ  สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562        

   (12)  เป็นกรรมการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลกิ  ตามมาตรา 89/3 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

   (13)  เป็นบุคคลที่มีลกัษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

 

 ข้อ  85/1.  สมาชิกสามัญที่มีอยู่ก่อนข้อบังคับนีม้ีผลใช้บังคับ  ให้เปลี่ยนเป็น
สมาชิกสามัญประเภท ก และนับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง 

เพื่อความชดัเจนในเรื่องการ
นบัอายกุารเป็นสมาชิกของ
สมาชิกสามญัประเภท ก 

ข้อ  86.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ ขอ้ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละ
อื่นๆ ที่ใชอ้ยูก่่อนขอ้บงัคบันี้ มีผลใชบ้งัคบั ค าวา่ “สมาชิก” หมายถึง
สมาชิกสามญั  ค าวา่ “สมาชิกสมทบ” หมายถึงสมาชิกสมทบ 

ข้อ  86.  บรรดาระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  มติ ขอ้ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละอื่นๆ 
ที่ใชอ้ยูก่่อนขอ้บงัคบันี้ มีผลใชบ้งัคบั ค าว่า “สมาชิกสามัญ” หมายถึง สมาชิก
สามัญประเภท ก  ค าวา่ “สมาชิกสมทบ” หมายถึงสมาชิกสมทบ 

 

 ข้อ  87.  สมาชิกสมทบที่เคยเป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างประจ าสังกดั 
กรมทางหลวง  หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้  หรือลูกจ้างประจ างาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง  ที่เป็นสมาชิกสมทบอยู่ก่อนข้อบังคับ
นี้มีผลใช้บังคับ ให้ยังคงเป็นสมาชิกสมทบอยู่ต่อไปจนกว่าตนจะขาดจาก
สมาชิกภาพตามข้อบังคับ ข้อ 10 

ก าหนดใหช้ดัเจนในการ
ปฏิบตัิ 
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 ข้อ  88.  สมาชิกสมทบเดิมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด  หากต้องการ

เปลี่ยนสถานะเป็นสมาชิกสามัญประเภท  ข  ต้องยื่นหนังสือขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิกสมทบและยื่นหนังสือสมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภท  ข  
และช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท  ข  แล้วให้โอนค่าหุ้น  โอนหนีเ้งินกู้ ที่มีอยู่ในขณะเป็นสมาชิกสมทบ
ได้  โดยให้เรียกเก็บต่อในฐานะสมาชิกสามัญประเภท ข  ส าหรับการนับ
อายุการเป็นสมาชิกสามัญประเภท  ข  ให้เริ่มนับอายุตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุมัติ  

ก าหนดใหช้ดัเจนในการ
ปฏิบตัิ 
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เร่่องอื่นๆ (ถ้้ามี)



บีันที่่กข้อความ


