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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560
  

คุณสมบัติผู้เข้าประชุมใหญ่

 1. ต้องดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รดำ�เนินก�รเป็นผู้แทนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  มิใช่เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร 

 2. เป็นผู้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน   โดยมติของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้น จะ

ถือว่�ผู้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน   เป็นผู้ใช้สิทธิต่�งๆ ในก�รประชุมใหญ่

แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเปลี่ยนตัวผู้แทนภ�ยหลังส่งชื่อผู้แทนไปแล้ว ส�ม�รถกระทำ�ได้โดยจะต้องแจ้งเป็นล�ย

ลักษณ์อักษรต่อ ช.ส.ค.  โดยให้ผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนสหกรณ์ต�มข้อบังคับ   เป็นผู้ลงล�ยมือชื่อรับรองก�รเปลี่ยนตัวผู้แทน  ห�ก

ไม่มีเอกส�รไปยืนยัน ช.ส.ค. จะถือว่�ผู้ที่มีชื่อต�มหนังสือแต่งตั้งเดิม   เป็นผู้แทนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนส่งเข้�ประชุมใหญ่

 4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ค้�งชำ�ระค่�บำ�รุง ช.ส.ค. ไม่มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รของ ช.ส.ค.

 5.ผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนสม�ชิกสมทบหรือผู้แทนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนผู้สมัครใช้บริก�รต้องดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน มิใช่เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รและไม่มีสิทธิในก�รออกคะแนนเสียงและไม่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็น

คณะกรรมก�ร

  

สถานที่จัดประชุมใหญ่

 ห้องประชุมศรีวร�แกรนด์บอลรูม

 โรงแรมท�วน์ อิน ท�วน์ แขวง/เขตวังทองหล�ง  กรุงเทพฯ 10310

 โทรศัพท์ 02-559-2222 แฟกซ์ 02-559-2249

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ ส่วนที่ ช.ส.ค.รับผิดชอบ

 - สำาหรับผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  แห่งละ 1 คน

 - สำาหรับผู้สังเกตการณ์ สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน แห่งละ 1 คน

 1.ค่�อ�ห�รกล�งวันและค่�อ�ห�รว่�งระหว่�งก�รประชุม   

 2.เอกส�รประกอบก�รประชุมใหญ่/เสื้อที่ระลึก

หมายเหตุ :  ด้วยข้อจำากัดในด้านสถานที่  จึงขอให้สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน  ส่งผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่แห่งละไม่เกิน 

2 คนเท่านั้น คือผู้แทนจำานวน 1 คนและผู้สังเกตการณ์จำานวน 1 คน   

  

ค่าใช้จ่ายที่สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนจะต้องรับผิดชอบ

 ค่�พ�หนะเดินท�งทั้งหมดของผู้แทนหรือผู้สังเกตก�รณ์สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน
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  การแจ้งความจำานง

 กรุณ�ส่งร�ยชื่อผู้แทนต�มคุณสมบัติที่ระบุในเอกส�รจดหม�ยเชิญเข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 ได้ที ่

 “ฝ่ายการเงินการบัญชีและงบประมาณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด  

 ภายในวันจันทร์์ที่  10  เมษายน 2560   

 เลขที่ 40 ถนนรามคำาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ 10240” 

 โทร.02-373-0020-1  ต่อ 501-506 และ 555   แฟกซ์ 0-2373-0022   

  ที่พัก
 กรณีผู้แทนหรือผู้สังเกตการณ์ เดินทางมาล่วงหน้าก่อน วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560    

 มีคว�มประสงค์จะพัก

      1. พักที่ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำ�กัด  (ฟรี) 

         มีจำานวนจำากัด  ไม่เกิน  40  คน  (จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน)

      2. พักที่โรงแรมท�วน์ อิน ท�วน์  (ค่�ที่พักโรงแรม คืนละ 1,300 บ�ท/ห้อง รวมอ�ห�รเช้�)

        “เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ กรุณาระบุจำานวนห้องและแจ้งชื่อไปยังโรงแรมโดยตรงที่ 

                  เบอร์โทรศัพท์  02-559-2222 และโทรสาร 02-559-2249      

               3. พักที่โรงแรมอื่นในบริเวณใกล้เคียง  

1.โรงแรมช�ลีน่�  ซ.ล�ดพร้�ว 22  แขวง/เขตวังทองหล�ง  กรุงเทพฯ  โทร.02-539-7101-11

2.โรงแรมว�บัวร์ ลอดจ์  ซ.ล�ดพร้�ว 130 แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ  กรุงเทพฯ โทร. 02-186-3186

3. โรงแรมสินสิริ  ซ.ล�ดพร้�ว 130  แขวงคลองจั่น เขตบ�งกะปิ  กรุงเทพฯ        โทร. 02-731-1882-6

4.โรงแรมธ�ร�เลค  ซ.ร�มคำ�แหง 160  แขวง/เขตสะพ�นสูง  กรุงเทพฯ โทร. 02-917-3000

5.โรงแรมธ�ร�ก�ร์เด้น  ซ.ร�มคำ�แหง 164  แขวง/เขตมีนบุรี  กรุงเทพฯ        โทร  089-107-2294

6.โรงแรม เดอะ ไดน�สตี้ กรุงเทพฯ ร�มคำ�แหง ซอย 35 หัวหม�ก บ�งกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-310-0200

7.วัลย์ลด�เพลส  ซ.ร�มคำ�แหง 53 พลับพล� วังทองหล�ง กรุงเทพฯ โทร 02-931-9600

8.โรงแรมรีเจนท์ ร�มคำ�แหง ซ.ร�มคำ�แหง24 หัวหม�ก บ�งกะปิ กรุงเทพฯ โทร 02-319-0330

9.โรงแรมคิมเฮ้�ส์  ซ.ร�มคำ�แหง 24 หัวหม�ก บ�งกะปิด กรุงเทพฯ โทร 089-107-2294

  

 หมายเหตุ  : กรุณ�ระบุสถ�นที่พักและวันที่เข้�พักในใบแจ้งคว�มจำ�นงให้ชัดเจน  
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กำาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

วันเสาร์ที่  22  เมษายน  2560

ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม  ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ

      ********************************************

       07.00 น. - 08.30 น.  ลงทะเบียนและชี้แจงกำ�หนดก�ร

       08.30 น. - 09.00 น.   พิธีเปิดและพิธีมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ

      - ประธ�นในพิธีเปิดโดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

      - พิธีมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ     

 09.00 น.   เป็นต้นไป  ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560

                                           

 *** หมายเหตุ  :  ขอความกรุณาลงลายมือชื่อเข้าประชุมใหญ่  ก่อนเวลา  11.00 น.

       ********************************************
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

วันเสาร์ที่  22  เมษายน  2560 

ณ  ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม  ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  

เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ

      ********************************************
ระเบียบว�ระที่  1 ประธ�นแจ้งให้ที่ประชุมทร�บและพิจ�รณ�ระเบียบว�ระก�รประชุม

ระเบียบว�ระที่  2 พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2559

   (วันเส�ร์ที่  23 เมษ�ยน  2559)

   (เสนอชื่อคณะอนุกรรมการดำาเนินการเลือกตั้ง)

ระเบียบว�ระที่  3 รับทร�บเรื่องก�รดำ�เนินง�นของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ระเบียบว�ระที่  4 รับทร�บเรื่องสม�ชิกภ�พใน ช.ส.ค.

ระเบียบว�ระที่  5 รับทร�บร�ยง�นประจำ�ปีแสดงผลก�รดำ�เนินง�น ช.ส.ค. ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

ระเบียบว�ระที่  6 รับทร�บร�ยง�นผลก�รตรวจสอบกิจก�รของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

ระเบียบว�ระที่  7 พิจ�รณ�อนุมัติงบแสดงฐ�นะก�รเงินประจำ�ปี 2559

ระเบียบว�ระที่  8 พิจ�รณ�อนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559

ระเบียบว�ระที่  9 พิจ�รณ�อนุมัติแผนง�นและประม�ณก�รรับจ่�ย ประจำ�ปี 2560

ระเบียบว�ระที่ 10 กำ�หนดวงเงินซึ่ง ช.ส.ค. กู้ยืมหรือคำ�ประกันประจำ�ปี 2560

ระเบียบว�ระที่ 11 พิจ�รณ�ตัดหนี้สูญ

ระเบียบว�ระที่ 12 พิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ช.ส.ค.

ระเบียบว�ระที่ 13 พิจ�รณ�เห็นชอบระเบียบ ช.ส.ค. ว่�ด้วย ก�รประชุมใหญ่ พ.ศ. 2559

ระเบียบว�ระที่ 14 พิจ�รณ�คัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�ธรรมเนียมก�รสอบบัญชีประจำ�ปี 2560

ระเบียบว�ระที่ 15 เลือกตั้งคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

ระเบียบว�ระที่ 16 เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

ระเบียบว�ระที่ 17 เรื่องอื่นๆ

 

้
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(สำาเนา)

ข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำากัด

  (ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่และผู้แทนสหกรณ์)

หมวดที่ 6

การประชุมใหญ่
 

 ข้อ 61 การประชุมใหญ่ ให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รนัดผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกม�ประชุมกันเป็นก�รประชุมใหญ่ส�มัญ

ปีละหนึ่งครั้งภ�ยในหนึ่งร้อยห้�สิบวันนับแต่วันสิ้นปีท�งบัญชีของชุมนุมสหกรณ์

 ข้อ 62 การประชุมใหญ่วิสามัญ คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รจะเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญเมื่อใดก็สุดแต่เห็นสมควรแต่

ถ้� น�ยทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิส�มัญ  หรือในกรณีที่ชุมนุมสหกรณ์เกิดก�รข�ดทุนเกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวนทุน

เรือนหุ้น ที่ชำ�ระแล้ว    ต้องเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญโดยมิชักช้� แต่ไม่เกินส�มสิบวันนับแต่วันที่ชุมนุมสหกรณ์ทร�บ       

 ผู้แทนของสหกรณ์      ซึ่งจำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในห้�ของผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่�หนึ่งร้อยคนลงล�ย 

มือชื่อทำ�หนังสือร้องขอเพื่อก�รใดก�รหนึ่งต่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร  ให้เรียกประชุมใหญวิส�มัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะ

กรรมก�รดำ�เนินก�รเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญภ�ยในส�มสิบวัน  นับแต่วันที่ได้รับคำ�ร้องขอ

 ถ้�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รไม่เรียกประชุมใหญ่วิส�มัญภ�ยในกำ�หนดระยะเวล�ดังกล่�วข้�งต้นให้น�ยทะเบียนสหกรณ์ 

หรือเจ้�หน้�ที่ซึ่งน�ยทะเบียนสหกรณ์มอบหม�ยอำ�น�จเรียกประชุมใหญ่วิส�มัญได้ภ�ยในระยะเวล�ที่เห็นสมควร

 ข้อ 63 การเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์   ให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์สม�ชิกแต่ละสหกรณ์เลือกตั้งผู้แทนจ�ก 

กรรมก�รดำ�เนินก�รของตนสหกรณ์ละหนึ่งคนเป็นผู้แทนสหกรณ์เข้�ประชุมใหญ่และใช้สิทธิ์ต่�ง ๆ ในชุมนุมสหกรณ์ 

 ข้อ 64  การพ้นสภาพการเป็นผู้แทนสหกรณ ์  ผู้แทนสหกรณ์ต้องพ้นสภ�พก�รเป็นผู้แทนสหกรณ์เพร�ะเหตุใด ๆ  ดัง

ต่อไปนี้

  (1)  ครบว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ต้นสังกัดหรือมีก�รเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ใหม่

  (2)  ข�ดจ�กสม�ชิกภ�พแห่งสหกรณ์ซึ่งตนเป็นผู้แทน

  (3)  สหกรณ์ซึ่งตนเป็นผู้แทนถอดถอน

  (4)  สหกรณ์สม�ชิกซึ่งตนเป็นผู้แทนออกจ�กชุมนุมสหกรณ์ไม่ว่�เพร�ะเหตุใด ๆ    

 ทุกคร�วที่ผู้แทนสหกรณ์ออกจ�กตำ�แหน่งหรือสหกรณ์ได้แต่งตั้งผู้แทนใหม่ให้สหกรณ์แจ้งเป็นหนังสือให้ชุมนุมสหกรณ์ 

ทร�บภ�ยในส�มสิบวันนับแต่ที่มีก�รเปลี่ยนแปลง

 ข้อ 65 การแจ้งกำาหนดประชุมใหญ ่ เมื่อมีก�รประชุมใหญ่ทุกคร�ว ให้ชุมนุมสหกรณ์มีหนังสือแจ้งวัน เวล� สถ�นที่ 

และเรื่องที่จะประชุมใหญ่ให้บรรด�ผู้แทนทร�บล่วงหน้�ไม่น้อยกว่�เจ็ดวัน  แต่ถ้�ก�รประชุมนั้นเป็นก�รด่วน  อ�จแจ้งล่วงหน้�

ได้ต�มสมควร  ทั้งนี้ให้ผู้จัดก�รเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น  และต้องแจ้งเจ้�หน้�ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทร�บล่วงหน้� ในโอก�สเดียวกันกับที่แจ้งให้ผู้แทนสหกรณ์ทร�บด้วย

 ข้อ 66 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่     ในก�รประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ต้องมีผู้แทนสหกรณ์ม�ประชุมไม่น้อย 

กว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้แทนสหกรณ์ทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่�หนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในก�รประชุมใหญ่คร�วใดมีผู้แทนสหกรณ์ม�ประชุมไม่ครบองค์ประชุมให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้ง ภ�ยในสิบสี่วัน นับแต่

วันที่นัดประชุมครั้งแรก ในก�รประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ ถ้�มิใช่ก�รประชุมใหญ่วิส�มัญที่ผู้แทนสหกรณ์ ร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว 

เมื่อมีผู้แทนสหกรณ์ม�ประชุมไม่น้อยกว่�หนึ่งในสิบของจำ�นวนผู้แทนสหกรณ์หรือไม่น้อยกว่�ส�มสิบคน ก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 

แต่ถ้�เป็นก�รประชุมใหญ่วิส�มัญที่ผู้แทนสหกรณ์ร้องขอให้เรียกประชุม เมื่อมีผู้แทนสหกรณ์ม�ประชุม มีจำ�นวนไม่ถึงที่จะเป็น

องค์ประชุม ต�มที่กล่�ว ในวรรคแรกก็ให้งดประชุม 

 ในก�รประชุมใหญ่ ผู้แทนสหกรณ์จะมอบอำ�น�จให้ผู้อื่นม�ประชุมแทนตนไม่ได้
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 ข้อ 67   อำานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ� วินิจฉัยปัญห�ทุกอย่�งที่เกิดขึ้นเกี่ยว

กับ กิจก�รของชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  (1)  กำ�หนดค่�บำ�รุงชุมนุมสหกรณ์

  (2)  รับทร�บเรื่องรับสม�ชิกเข้�ใหม่สม�ชิกออกจ�กชุมนุมสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของสม�ชิกที่ถูก

        ให้ออกจ�กชุมนุมสหกรณ์

  (3)  พิจ�รณ�เลือกตั้งและถอดถอนกรรมก�รดำ�เนินก�ร และผู้ตรวจสอบกิจก�รของชุมนุมสหกรณ์

  (4)  พิจ�รณ�อนุมัติงบดุล และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของชุมนุมสหกรณ์

  (5)  รับทร�บร�ยง�นประจำ�ปีแสดงผลก�รดำ�เนินง�นของชุมนุมสหกรณ์  ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร และ

        คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

  (6)  กำ�หนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณ์กู้ยืมหรือคำ�ประกัน

  (7)  อนุมัติแผนง�นและประม�ณก�รรับจ่�ยประจำ�ปีของชุมนุมสหกรณ์

  (8)  พิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

  (9)  รับทร�บเรื่องก�รดำ�เนินง�นของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

          (10)  พิเคร�ะห์และปฏิบัติต�มข้อบันทึกของน�ยทะเบียนสหกรณ์  หรือรองน�ยทะเบียนสหกรณ์  หรือ

        ผู้ตรวจก�รสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชีที่น�ยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

          (11)  กำ�หนดรูปก�รซึ่งชุมนุมสหกรณ์คิดจะทำ�เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรด�สม�ชิกต�มวัตถุประสงค์ของ

        ชุมนุมสหกรณ์

 ข้อ 68 .คณะกรรมการดำาเนินการ ให้ที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกเป็นกรรมก�รดำ�เนิน

ก�รคณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รหนึ่งคน และกรรมก�รดำ�เนินก�รอีกสิบสี่คน และให้คณะกรรมก�ร

ดำ�เนินก�รเลือกตั้งในระหว่�งกันเองขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งรองประธ�นคนหนึ่ง หรือหล�ยคน เลข�นุก�รคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น

กรรมก�ร ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกในที่ประชุมใหญ่ ที่มีสิทธิได้รับก�รเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ให้เป็นคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

        (1) บุคคลซึ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกจะต้องไม่ข�ดคุณสมบัติต�มม�ตร� 52 แห่งพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และม�ตร� 10 แห่งพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

  (2) สหกรณ์ของผู้แทนสหกรณ์ต้องถือหุ้น      ครบถ้วนต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์

 (3) ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกต้องเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ต้นสังกัดนั้นไม่น้อยกว่�ห้�ปี ติดต่อกัน หรือผู้แทนสม�ชิกนั้นเคย

เป็นผู้นำ�ขบวนก�รเครดิตยูเนี่ยนหรืออ�ส�สมัครปฏิบัติง�นในชมรมเครดิตยูเนี่ยนม�แล้วไม่น้อยกว่�ส�มปี

 (4) ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกต้องได้รับเกียรติบัตรว่�ได้สอบผ่�นโครงก�รศึกษ�ด้วยตนเองชุดที่หนึ่ง

และชุดที่สองต�มหลักสูตรของชุมนุมสหกรณ์

 (5) สหกรณ์ของผู้แทนสหกรณ์ที่ใช้บริก�รสินเชื่อของชุมนุมสหกรณ์จะต้องไม่ผิดชำ�ระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยตั้งแต่

หนึ่งปีขึ้นไป

          ในก�รเลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคก่อนนั้นให้พิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มสัดส่วน

จำ�นวนผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกในแต่ละภูมิภ�คโดยให้ถือจำ�นวนสหกรณ์สม�ชิกของแต่ละภ�คที่ปร�กฏต�มหลักฐ�นในทะเบียน

สม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ครั้งหลังสุด

         วิธีก�รกำ�หนดสัดส่วนหรือวิธีก�รสรรห�คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของชุมนุม

สหกรณ์ซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมใหญ่ 

         ให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รที่ได้รับเลือก กล่�วคำ�ปฏิญ�ณตนต่อที่ประชุมใหญ่ด้วยถ้อยคำ� ดังต่อไปนี้ “ข้�พเจ้� (ชื่อ

ผู้ปฏิญ�ณ) ขอปฏิญ�ณว่� ข้�พเจ้�จะปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มคิดเห็นของข้�พเจ้�โดยบริสุทธิ์ใจ จะเป็นผู้รักษ�ไว้ซึ่งสัจจะ จะ

พย�ย�มไม่ข�ดก�รประชุมคร�วใดๆ โดยไม่จำ�เป็นจริงๆ และจะปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของชุมนุม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด และบรรด�สม�ชิกไม่ข�ดก�รประชุมคร�วใดๆ โดยไม่จำ�เป็นจริงๆ และจะปฏิบัติ

   ้
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หน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำ�กัดและบรรด�สม�ชิก”

 ข้อ 90 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์สม�ชิก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถและคว�มเหม�ะสม เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รของชุมนุมสหกรณ์จำ�นวนห้�คน โดยให้มีตำ�แหน่งเป็นประธ�นคนหนึ่ง 

และเลข�นุก�รคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกในที่ประชุมใหญ่ที่สิทธิ์ได้รับเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รจะต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้

 (1) บุคคลซึ่งเป็นผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกจะต้องไม่ข�ดคุณสมบัติต�มม�ตร� 52 แห่งพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และม�ตร� 10 แห่งพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 (2) สหกรณ์ของผู้แทนสหกรณ์ต้องถือหุ้น ครบถ้วนต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์

 (3) ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกต้องเป็นสม�ชิกของสหกรณ์ต้นสังกัดนั้นไม่น้อยกว่�ห้�ปี ติดต่อกัน หรือผู้แทนสม�ชิกนั้นเคย

เป็นผู้นำ�ขบวนก�รเครดิตยูเนี่ยนหรืออ�ส�สมัครปฏิบัติง�นในชมรมเครดิตยูเนี่ยนม�แล้วไม่น้อยกว่�ส�มปี

 (4) ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกต้องได้รับเกียรติบัตรว่�ได้สอบผ่�นโครงก�รศึกษ�ด้วยตนเองชุดที่หนึ่งและชุดที่สองต�ม

หลักสูตรของชุมนุมสหกรณ์

 (5) สหกรณ์ของผู้แทนสหกรณ์ที่ใช้บริก�รสินเชื่อของชุมนุมสหกรณ์จะต้องไม่ผิดงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่�เงินต้นหรือดอกเบี้ยใน

รอบระยะเวล�สิบสองเดือน

**********************************************
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ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ  พ.ศ. 2559 
******************************************

 ข้อ 4  ในระเบียบนี้

  ชุมนุมสหกรณ์         หม�ยถึง  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด

  สหกรณ์         หม�ยถึง  สหกรณ์ที่เป็นสม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ต�มข้อบังคับข้อ 35

  คณะกรรมการดำาเนินการ     หม�ยถึง  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ต�มคว�มในข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 68

  ประธานกรรมการดำาเนินการ หม�ยถึง  ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รของชุมนุมสหกรณ์ต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 70ก.

  คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง หม�ยถึง  คณะบุคคลที่ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ให้ทำ�หน้�ที่ดำ�เนินก�รเลือกตั้ง 

             ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร ชุมนุมสหกรณ์และกรรมก�รดำ�เนินก�รชุมนุมสหกรณ์

  ผู้แทนสหกรณ ์         หม�ยถึง  ผู้แทนสหกรณ์ต�มขัอบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 63

  ผู้สมัคร         หม�ยถึง  ผู้แทนสหกรณ์ที่สมัครเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

             หรือกรรมก�รดำ�เนินก�รชุมนุมสหกรณ์

  ฝ่ายจัดการ         หม�ยถึง  เจ้�หน้�ที่และลูกจ้�งชุมนุมสหกรณ์

  

 ข้อ 5  ให้ชุมนุมสหกรณ์มีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุมนุมสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รหนึ่งคน 

และกรรมก�รดำ�เนินก�ร จำ�นวน ไม่เกินสิบสี่คน โดยที่ประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์เลือกตั้งจ�กผู้แทนสหกรณ์สม�ชิก ซึ่งอยู่ในที่

ประชุมใหญ่

 ข้อ 6  ให้ที่ประชุมใหญ่  เลือกตั้งประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รจำ�นวนหนึ่งคนจ�กผู้แทนสหกรณ์สม�ชิก   ซึ่งอยู่ในที่ 

ประชุมใหญ่ 

 ข้อ 7  จ�กนั้นให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รจ�กผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่   จำ�นวน 

ไม่เกินสิบสี่คน  โดยให้กำ�หนดสัดส่วนของกรรมก�รดำ�เนินก�รทั้งสิบสี่คนจ�กจำ�นวนสหกรณ์สม�ชิกแยกเป็นร�ยภ�ค ต�มหลัก

ฐ�นทะเบียนสม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ ณ วันสิ้นเดือนก่อนวันประชุมใหญ่

 ข้อ 8  วิธีก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกหรือผู้แทนสหกรณ์

สม�ชิก เสนอชื่อตนเองเพื่อสมัครเป็นประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร โดยจะต้องมีผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกในที่ประชุมยกมือรับรอง

ไม่น้อยกว่�สิบคน  จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

 ข้อ 9  ห�กมีผู้สมัครตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รเกินกว่�หนึ่งคน  ให้ที่ประชุมลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ  

โดยใช้บัตรลงคะแนน ต�มแบบที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนดและจัดเตรียมไว้

 ข้อ 10  เมื่อเสร็จสิ้นก�รนับคะแนน ปร�กฏว่�ผู้สมัครประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รคนใดได้คะแนนสูงสุดก็ให้ผู้สมัครคน

นั้น ได้รับเลือกเป็นประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร แต่ถ้�มีผู้สมัครม�กกว่�หนึ่งคนได้คะแนนสูงสุดเท่�กัน   ให้ที่ประชุมใหญ่ดำ�เนิน

ก�รลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับต่อไป  จนกว่�จะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดเพียงคนเดียว

 ข้อ 11  วิธีก�รเลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รจำ�นวนสิบสี่คนต�มข้อ 7 ให้ผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกในแต่ละภ�คเลือกตั้งผู้ซึ่ง

จะเป็นกรรมก�รดำ�เนินก�รต�มจำ�นวนสัดส่วนในแต่ละภ�คที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนด  และเสนอชื่อผู้ซึ่งจะเป็นกรรมก�รดำ�เนิน

ก�ร ให้ที่ประชุมลงมติรับรอง 

จำานวน สัดส่วน และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
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 ข้อ 12  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะอนุกรรมก�รจ�กผู้แทนสหกรณ์สม�ชิก  และหรือฝ่�ยจัดก�รชุมนุมสหกรณ์

จำ�นวนห้�คน โดยให้มีตำ�แหน่ง  ประธ�นอนุกรรมก�รหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นอนุกรรมก�ร   เพื่อจัดดำ�เนินก�รเลือกตั้งประธ�น

กรรมก�รดำ�เนินก�รหนึ่งคน นอกนั้นเป็นอนุกรรมก�รเพื่อจัดดำ�เนินก�รเลือกตั้งประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รและกรรมก�ร

ดำ�เนินก�ร

 ข้อ 13  ให้อนุกรรมก�รเลือกตั้ง  ดำ�เนินก�รเลือกตั้งให้ถูกต้องต�มขั้นตอนและวิธีก�รที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ และ

ระเบียบของชุมนุมสหกรณ์  รวมทั้งนับคะแนนและสรุปผลคะแนนส่งมอบให้กับประธ�นในที่ประชุมใหญ่ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม

ใหญ่ทร�บต่อไป

 ข้อ 14  ผู้แทนสหกรณ์ที่เข้�ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์   อ�จมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ เป็นประธ�น

กรรมก�รดำ�เนินก�ร  หรือกรรมก�รดำ�เนินก�ร  จะต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ ์

  

  ประก�ศ  ณ  วันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2560

  

       ลงชื่อ       สุภาพ  จันทร์ภิรมย ์     

                (น�ยสุภ�พ  จันทร์ภิรมย์) 

                ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

        

คณะอนุกรรมการดำาเนินการเลือกตั้ง
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ระเบียบชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  พ.ศ. 2559

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

 ชุมนุมสหกรณ์  หม�ยถึง  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด

 สหกรณ์   หม�ยถึง  สหกรณ์ที่เป็นสม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ ต�มข้อบังคับ     ข้อ ๓๕

 ผู้ตรวจสอบกิจการ หม�ยถึง  ผู้ตรวจสอบกิจก�รชุมนุมสหกรณ์ต�มข้อบังคับข้อ 90

 ประธาน  หม�ยถึง  ประธ�นคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รชุมนุมสหกรณ์

 คณะกรรมการดำาเนินการ หม�ยถึง  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร ต�มคว�มในข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ 68

 คณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง หม�ยถึง คณะบุคคลที่ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ให้ทำ�หน้�ที่ดำ�เนินก�ร 

      เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รชุมนุมสหกรณ์

 ผู้แทนสหกรณ ์  หม�ยถึง  ผู้แทนสหกรณ์ต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์ ข้อ ๖๓

 ผู้สมัคร   หม�ยถึง  เป็นผู้แทนสหกรณ์สม�ชิกที่สมัครเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 บุคคลภายนอก  หม�ยถึง  บุคคลธรรมด�ซึ่งไม่ใช่ผู้แทนสม�ชิกที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ

      สอบกิจก�ร

 องค์กรนิติบุคคล  หม�ยถึง  องค์กรนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน

      ที่ประชุมใหญเ่ลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 ฝ่ายจัดการ  หม�ยถึง  เจ้�หน้�ที่และลูกจ้�งชุมนุมสหกรณ์

  ข้อ 5 ให้ชุมนุมสหกรณ์มีคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รคณะหนึ่ง   โดยที่ประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์อ�จเลือกตั้งจ�กผู้แทนสหกรณ์

ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่ หรือจ�กบุคคลภ�ยนอก หรือองค์กรนิติบุคคล

 ข้อ  6  ให้ชุมนุมสหกรณ์มีจำ�นวนผู้ตรวจสอบกิจก�รของชุมนุมสหกรณ์จำ�นวน ดังนี้

   (1) ถ้�เป็นผู้แทนสม�ชิกหรือบุคคลภ�ยนอก ให้มีจำ�นวนไม่เกินห้�คน

   (2) ถ้�เป็นองค์กรนิติบุคคลให้มีจำ�นวนหนึ่งนิติบุคคล

 ข้อ 7 วิธีก�รเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร ให้ที่ประชุมใหญ่พิจ�รณ�เลือกตั้งที่ม�ของคณะผู้ตรวจสอบกิจก�รว่�จะเลือกตั้ง

จ�กแหล่งใด ดังนี้

   (1) จ�กผู้แทนสหกรณ์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมใหญ่

   (2) จ�กบุคคลภ�ยนอก

   (3) ทั้งจ�กผู้แทนสหกรณ์และบุคคลภ�ยนอก

   (4) จ�กองค์กรนิติบุคคล

 ข้อ 8 กรณีมติที่ประชุมให้เลือกตั้งจ�กผู้แทนสหกรณ์ ให้ผู้แทนสหกรณ์ในแต่ละภ�คสรรห�ผู้ซึ่งจะเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รต�ม

สัดส่วนในแต่ละภ�คที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนดภ�คละหนึ่งคนรวมห้�คน และเสนอชื่อผู้ซึ่งจะได้รับก�รสรรห�เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รให้ที่

ประชุมใหญ่ลงมติ

 ในกรณีที่ภ�คใดมีผู้แทนสหกรณ์ได้รับก�รเลือกตั้งเป็นประธ�น ผู้แทนสหกรณ์ภ�คนั้นจะไม่ได้รับสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 ข้อ 9 กรณีเลือกตั้งจ�กบุคคลภ�ยนอก  ให้ผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเสนอชื่อบุคคล

ภ�ยนอกสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร โดยจะต้องมีสม�ชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองไม่น้อยกว่�สิบคนจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้�รับก�ร

เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร

จำานวน สัดส่วน และวิธีการเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ
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 ข้อ 10 ห�กผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รนับได้จำ�นวนห้�คน และไม่มีสม�ชิกผู้ใดเสนอชื่อเพิ่มเติมอีก ก็ให้สม�ชิกในที่

ประชุมยกมือลงมติเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รได้ แต่ถ้�มีผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รม�กกว่�ห้�คน ให้ที่ประชุมใหญ่ลง

คะแนนเลือกตั้งแบบลับโดยใช้บัตรลงคะแนนต�มแบบที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนดและจัดเตรียมไว้

 ข้อ 11 เมื่อเสร็จสิ้นก�รนับคะแนนแล้ว ให้ผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย

จำ�นวนห้�คนเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร แต่ถ้�ผลก�รนับคะแนนปร�กฏว่�ผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รได้คะแนนเท่�กันในอันดับที่ห้�

มีม�กกว่�หนึ่งคน ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ดำ�เนินก�รเลือกตั้งแบบลับต่อไปจนกว่�จะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว

 ข้อ 12 กรณีเลือกตั้งจ�กผู้แทนสหกรณ์และบุคคลภ�ยนอก ให้กำ�หนดสัดส่วน          ผู้ตรวจสอบกิจก�รที่เลือกจ�กผู้แทน

สหกรณ์ส�มคน และเลือกจ�กบุคคลภ�ยนอกสองคน รวมห้�คน

 ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผู้แทนสหกรณ์ที่อยู่ในที่ประชุมใหญ่หรือผู้แทนสม�ชิกเสนอชื่อตนเองเพื่อสมัครเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจก�ร โดยจะต้องมีสม�ชิกในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองไม่น้อยกว่�สิบคน

 ข้อ 14 ห�กมีผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจก�รในส่วนที่เลือกตั้งจ�กผู้แทนสม�ชิกนับได้ส�มคน และไม่มีผู้แทนสหกรณ์คนใดเสนอ

เพิ่มเติมอีก ก็ให้ผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ยกมือลงมติเลือกตั้งให้ผู้สมัครในสัดส่วนจ�กผู้แทนสม�ชิกทั้งส�มคนนั้น เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจก�รได้ แต่ถ้�มีผู้สมัครตำ�แหน่ง   ผู้ตรวจสอบกิจก�ร ในส่วนที่เลือกตั้งจ�กผู้แทนสม�ชิก มีจำ�นวนม�กกว่�ส�มคน ให้ที่ประชุมใหญ่ลง

คะแนนเลือกตั้งแบบลับ โดยใช้บัตรลงคะแนนต�มแบบที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนด และจัดเตรียมไว้

 ข้อ 15 เมื่อเสร็จสิ้นก�รนับคะแนนแล้ว ให้ผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�ร ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย

จำ�นวนส�มคนเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร แต่ถ้�ผลก�รนับคะแนนปร�กฏว่�ผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจก�รได้คะแนนเสียงเท่�กันในอันดับที่ส�มมี

ม�กกว่�หนึ่งคน ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ดำ�เนินก�รเลือกตั้งแบบลับต่อไปจนกว่�จะได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงเพียงคนเดียว

 ข้อ 16 ให้ผู้แทนสหกรณ์หรือคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเสนอชื่อบุคคลภ�ยนอกเพื่อสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รในส่วนที่เลือก

ตั้งจ�กบุคคลภ�ยนอก โดยจะต้องมีผู้แทนสหกรณ์ยกมือรับรองไม่น้อยกว่�สิบคนจึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบ

กิจก�ร

 ข้อ 17 ห�กมีผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รในสัดส่วนที่เลือกตั้งจ�กบุคคลภ�ยนอก นับได้จำ�นวนสองคน และไม่มีผู้แทน

สหกรณ์คนใดเสนอเพิ่มเติมอีก ก็ให้ผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่  ยกมือลงมติเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รได้ แต่ถ้�มีผู้สมัคร

ตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รในสัดส่วนที่เลือกตั้งจ�กบุคคลภ�ยนอกมีจำ�นวนม�กกว่�สองคน ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ

โดยใช้บัตรลงคะแนนต�มแบบที่ชุมนุมสหกรณ์กำ�หนด และจัดเตรียมไว้

 ข้อ 18 เมื่อเสร็จสิ้นก�รนับคะแนนแล้ว ให้ผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำ�ดับจ�กม�กไปห�น้อย

จำ�นวนสองคนเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร แต่ถ้�ผลก�รนับคะแนนปร�กฏว่�ตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รในสัดส่วนที่เลือกตั้งจ�กบุคคล

ภ�ยนอกได้คะแนนเสียงเท่�กันในอันดับที่สองมีม�กกว่�หนึ่งคน ก็ให้ที่ประชุมใหญ่ดำ�เนินก�รเลือกตั้งแบบลับต่อไปจนกว่�จะได้ผู้สมัครที่

มีคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียว

 ข้อ 19 กรณีเลือกตั้งจ�กองค์กรนิติบุคคล ให้ผู้แทนสหกรณ์หรือคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รเสนอชื่อองค์กรนิติบุคคลเพื่อสมัคร

เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร โดยต้องมีผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ยกมือรับรองไม่น้อยกว่�สิบคน จึงจะมีสิทธิ์สมัครเข้�รับก�รเลือกตั้งเป็นผู้

ตรวจสอบกิจก�ร

 ข้อ 20 ห�กมีผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รที่เลือกจ�กองค์กรนิติบุคคลมีเพียงหนึ่งองค์กรนิติบุคคล และไม่มีผู้แทน

สหกรณ์คนใดเสนอเพิ่มเติมอีก ก็ให้ผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่ยกมือลงมติเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รได้    แต่ถ้�ผู้สมัคร

ตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รม�กกว่�หนึ่งองค์กร ให้ที่ประชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้งแบบลับ โดยใช้บัตรลงคะแนนต�มแบบที่ชุมนุม

สหกรณ์กำ�หนด และจัดเตรียมไว้

 ข้อ 21 เมื่อเสร็จสิ้นก�รนับคะแนนแล้ว ถ้�ผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�ร องค์กรนิติบุคคลได้คะแนนสูงสุด ก็ให้องค์กร

นิติบุคคลนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจก�ร แต่ถ้�มีผู้สมัครตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบกิจก�รมีม�กกว่�หนึ่งองค์กรที่ได้คะแนนสูงสุดเท่�กัน ให้ที่

ประชุมใหญ่ดำ�เนินก�รเลือกตั้งแบบลับต่อไปจนกว่�จะได้องค์กรนิติบุคคลที่มีคะแนนสูงสุดเพียงองค์กรเดียว
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 ข้อ 22  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะอนุกรรมก�รจ�กผู้แทนสหกรณ์  และหรือฝ่�ยจัดก�รชุมนุมสหกรณ์จำ�นวนห้�คน โดยมี

ตำ�แหน่งประธ�นอนุกรรมก�รหนึ่งคน  นอกนั้นเป็นอนุกรรมก�ร  เพื่อจัดดำ�เนินก�รเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 ข้อ 23  ให้อนุกรรมก�รเลือกตั้งดำ�เนินก�รเลือกตั้งให้ถูกต้องต�มขั้นตอน  และวิธีก�รที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับ  และระเบียบ

ของชุมนุมสหกรณ์รวมทั้งนับคะแนนและสรุปผลคะแนนส่งมอบให้กับประธ�นในที่ประชุมใหญ่ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทร�บต่อไป

 ข้อ 24  ผู้แทนสหกรณ์ในที่ประชุมใหญ่หรือบุคคลภ�ยนอกหรือองค์กรนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับก�รเลือกตั้งจ�กที่ประชุมใหญ่ให้

เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

 ก.  ผู้แทนสหกรณ์  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนต�มข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์

 ข.  บุคคลภ�ยนอก

  (1) เป็นบุคคลธรรมด�ที่บรรลุนิติภ�วะต�มกฎหม�ย

  (2) ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด้�นก�รบริห�รง�นสหกรณ์  หรือด้�นกฎหม�ย  

      หรือด้�นก�รเงินก�รธน�ค�ร  หรือด้�นก�รบัญชี  หรือด้�นก�รตรวจสอบควบคุมภ�ยใน

  (3) เป็นบุคคลซึ่งจะต้องไม่ข�ดคุณสมบัติต�มม�ตร� 52 แห่งพระร�ชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติไว้

 ค. องค์กรนิติบุคคล

  (1) ต้องเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและชุมนุมสหกรณ์

    (2) ต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจผิดกฎหม�ยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี

  (3) ต้องมีก�รดำ�เนินง�นม�แล้วไม่น้อยกว่�หนึ่งป ี

 

       ประก�ศ  ณ วันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2560

               ลงชื่อ      สุภ�พ  จันทร์ภิรมย์

              (น�ยสุภ�พ  จันทร์ภิรมย์)

                       ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

คณะอนุกรรมการดำาเนินการเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ
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ใบแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมใหญ่ประจำาปี 2560

วันเสาร์ที่  22  เมษายน 2560

ณ ห้องศรีวราแกรนด์บอลรูม  ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ
1.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน .................................................................................................................................. จำ�กัด

     กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ......................................................................................................................................

     จังหวัด ..................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................

2. ขอแจ้งร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560  ดังนี้

    ผู้แทนสหกรณ์ (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ......................................................... ตำ�แหน่ง ....................................................

    ผู้สังเกตก�รณ์ (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ......................................................... ตำ�แหน่ง ......................................................

3. ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วม ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี  2560 ได้ เนื่องจ�ก .............................................................................

    ........................................................................................................................................................................................

4. ลักษณะอ�ห�รที่ผู้เข้�ร่วม ประชุมใหญ่รับประท�น

 £ อ�ห�รไทย    £ อ�ห�รอิสล�ม      £  อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................

5. มีคว�มประสงค์จะพัก  

    £ ชุมนุมสหกรณ์ฯ (ฟรี) มีจำ�นวนจำ�กัด เข้�พักวันที่ ........................................ ออกวันที่ ..............................

    £ โรงแรมท�วน์ อิน ท�วน์ (สหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน ประส�นง�นไปยังโรงแรมโดยตรง) 

    £ โรงแรมอื่นๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

6. กรุณ�ระบุขน�ดเสื้อที่ระลึกสำ�หรับผู้แทนและผู้สังเกตก�รณ์ที่เข้�ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 (เสื้อโปโลสีดำ�)

 £ เบอร์ 3S  (รอบอก  34  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ SS  (รอบอก  36  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ S   (รอบอก  38  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ M  (รอบอก  40  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ L (รอบอก  42  นิ้ว)   จำ�นวน ........................... ตัว 

 £ เบอร์ XL  (รอบอก  44  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ 2XL  (รอบอก  46  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ 3XL   (รอบอก  48  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

 £ เบอร์ 4XL  (รอบอก  50  นิ้ว)  จำ�นวน ........................... ตัว

  ที่ ........./....................

          * กรุณ�ส่งใบแจ้งร�ยชื่อผู้เข้�ร่วมประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี  2560 ส่ง Fax หรือโทรแจ้งไปยัง “ฝ่ายการเงิน

การบัญชีและงบประมาณ ช.ส.ค.” ภายในวันจันทร์์ที่ 10 เมษายน 2560  

โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 501-506 และ 555  แฟกซ์ 0-2373-0022 

       ลงชื่อ ....................................................................

              (...................................................................)

            ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

         วันที่ ...............................................................
“ขอความกรุณาลงลายมือชื่อเข้าประชุมใหญ่ก่อนเวลา  11.00 น.”
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ตัวอย่าง

หนังสือแต่งตั้งและมอบอำานาจผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ตัวอย่าง

หนังสือแต่งตั้งและมอบอำานาจผู้แทนสมาชิกสมทบ/ผู้สมัครใช้บริการ

 

 

สมาชิกสามัญ   

(สหกรณ์ฯ) 
สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ...................................................................................................... จ ำกดั 

เลขท่ี .............. หมูท่ี่ ................... ซอย ....................................... ถนน......................................... 
ต ำบล......................................อ ำเภอ........................................ จงัหวดั....................................... 
รหสัไปรษณีย์ ........................................ 

หนังสือแต่งตั้งและมอบอ ำนำผู้แแนนสหรณ เ์ครณิตตู้คน่ยูน 
วนัท่ี ..................................................... 

 อำศยัควำมตำมข้อบงัคบัของสหกรณ์เครดติยเูน่ียน ..........................................................จ ำกดั 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ  ในกำรประชมุเม่ือวนัท่ี ............................................................. 
ลงมตใิห้ (นำย/นำง/นำงสำว) ............................................................................................................. 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง .......................................... ................................... ของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ แทนของ
สหกรณ์ฯ ในกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่และใช้สิทธิต่ำงๆ ในกำรประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยู        
เน่ียนแหง่ประเทศไทย จ ำกดั   
 

   ลงช่ือ ........................................................................ 
               (...............................................................) 
     ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร 
 
 

          ลำยมือช่ือผู้แทนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 
ลงช่ือ ........................................................................ 

               (...............................................................) 
         ต ำแหนง่ ........................................... 
 
หมายเหตุ :  1.หากไม่ไดส่้งเอกสารฉบบัจริงมาให ้ช.ส.ค. ก่อนวนัที ่10 เม.ย. 60  กรุณาถือเอกสารฉบบัจริงมายืน่ 

          แสดงสิทธ์ิทีจ่ดุลงทะเบียนก่อนเวลา 11.00 น. 
2.สหกรณ์สมาชิกจะตอ้งประทบัตราสหกรณ์เป็นส าคญัในหนงัสือแต่งตัง้และมอบอ านาจผูแ้ทนสหกรณ์    
   เครดิตยูเนีย่นจึงมีผลสมบูรณ์ 

 

กรุณา
ประทับตรา
สหกรณ์ใน
พืน้ที่นี ้

สมาชิกสมทบ/ผู้สมัครใช้บริการ 
(กลุ่มเครดติยูเน่ียน) 

กลุม่เครดติยเูน่ียน ......................................................................................................  

เลขท่ี .............. หมูท่ี่ ................... ซอย ....................................... ถนน.........................................  

ตําบล......................................อําเภอ........................................ จงัหวดั.......................................  

รหสัไปรษณีย์ ........................................  

หนังสือแต่งตั้งและมอบอาํนาจผู้แทนสมาชิกสมทบ/ผู้สมัครใช้บริการ 

วนัท่ี ..................................................... 

 อาศยัความตามข้อบงัคบัของกลุม่เครดติยเูน่ียน ..................................................................... 

คณะกรรมการดําเนินการของกลุม่ฯ  ในการประชมุเม่ือวนัท่ี ............................................................. 

ลงมตใิห้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................. 

ซึง่ดํารงตําแหนง่ ............................................................................. ของกลุม่ฯ เป็นผู้แทนของกลุม่ฯ         

ในการเข้าร่วมประชมุใหญ่และใช้สิทธิตา่งๆ ในการประชมุใหญ่ของชมุนมุสหกรณ์เครดติยเูน่ียนแหง่

ประเทศไทย จํากดั 

 

   ลงช่ือ ........................................................................  

               (...............................................................)  

     ประธานกรรมการดําเนินการ 

 
 
 
            ลายมือช่ือผู้แทนสมาชกิสมทบ/ผู้สมคัรใช้บริการ  

ลงช่ือ ........................................................................  

               (...............................................................)  

    ตําแหนง่.................................................  

 
หมายเหต ุ:  หากไม่ไดส่้งเอกสารฉบบัจริงมาให ้ช.ส.ค. ก่อนวนัที ่10 เม.ย. 60  กรุณาถือเอกสารฉบบัจริง

มายืน่แสดงสิทธ์ิ ณ จุดลงทะเบียนก่อนเวลา 11.00 น.  



16  “ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560”

แผนที่โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์  กรุงเทพฯ

300/1 ถนนศรีวรา ทาวน์ อิน ทาวน์  (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวง/เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-559-2222  โทรสาร 02-559-2249


