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4.6  คัดเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชปีระจ ำปี 2563                                                     
และก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญช ี
คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  มีมติให้เสนอ 

รายชื่อผู้สอบบญัชี จ านวน 3 ราย (มีผู้เสนอราคาเป็นผูส้อบบัญชี 3 ราย) ต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ เพื่อเป็นผูส้อบบัญชี                 
ประจ าปี 2563  รายละเอียดดังนี้ 

รำยละเอียด 
บริษัท ส ำนักงำนบัญชีทองเอก จ ำกัด 

โดย น.ส.สุกัญญำ  พัชรีกร  
เลขทะเบียน 7856 

น.ส.ยุวดี  มหำศักดิ์พันธ์ 
เลขทะเบียน 5617 

บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ำกัด 
โดย นำงยุพิน  ฟุ้งเฟื่อง 

เลขทะเบียน 8532 
1. กำรเข้ำปฏิบัติงำน 
สอบบัญชี 
    จ านวนครั้งท่ีเข้า
ตรวจสอบ 
 
    จ านวนผู้ช่วย 

 
 
- ตรวจสอบปีละอย่างน้อย 2 - 3 ครั้ง  
ครั้งละ 2 - 3 วันท าการ 
 
- ตรวจสอบด้วยตนเอง หรือมอบหมาย
ให้หัวหน้าสายสอบบัญชี พร้อมผู้ช่วย
ไม่น้อยกว่า 2 คน  ทุกครั้ง 

 
 
-  ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละ 1 - 2 วันท าการ (รวมประชุม
ใหญ่ประจ าปี) 
-ตรวจสอบด้วยตนเอง และผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 - 5 คน 
 

 
 
-  ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 
ครั้งละ 2 วันท าการ 
 
-ตรวจสอบด้วยตนเอง และผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 4 - 6 คน 
 

2. กำรจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรตรวจสอบ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- จะให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร
การเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  
โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ 
- ยินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง 
ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี  
- รายงานการสอบบัญชีประจ าปี 
- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงิน 
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือประชุม
คณะกรรมการตามท่ีสหกรณ์นัด
หมายล่วงหน้า 
 

3. วุฒิกำรศึกษำ -บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)  
ม.รามค าแหง 
-บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี ม.หอการค้าไทย 
- ปริญญาโท ม.วลัยลักษณ์ 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร 

4. รำยชื่อสหกรณ์ที่
เคยตรวจสอบ 

ตรวจสอบ 44 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 14 
2. สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 12 
3. สอ.มณฑลทหารบกท่ี 12 
4. สอ.ครูสุรินทร์ 
5. สอ.สาธารณสุขสงขลา 
6. สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                 
(ปี 2560-2562) 

- ต าแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส             
3 บริษัท 
- เจ้าของส านักงาน/ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 4 บริษัท และ 15 สหกรณ์ 
เช่น 
1. สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี 
2. สอ.ต ารวจพัทลุง 
3. สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 
4. สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ 
5. สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครศรีฯ 
6. สอ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

-ตรวจสอบ 29 สหกรณ์ เช่น 
1. สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี  
2. สอ.ต ารวจนครศรีธรรมราช 
3. สอ.ครูสตูล 
4. สอ.สาธารณสุขตรัง 
5. สอ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา 
6. สอ.กองบิน 56  
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รำยละเอียด 
บริษัท ส ำนักงำนบัญชีทองเอก จ ำกัด 

โดย น.ส.สุกัญญำ  พัชรีกร  
เลขทะเบียน 7856 

น.ส.ยุวดี  มหำศักดิ์พันธ์ 
เลขทะเบียน 5617 

บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จ ำกัด 
โดย นำงยุพิน  ฟุ้งเฟื่อง 

เลขทะเบียน 8532 
5. ค่ำธรรมเนียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    จ ำนวนเงิน 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงในการ
สอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวมค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  เว้นแต่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขอค ำยืนยันยอดและสอบทำนหนี้  
 
 
 
 
 

55,000  บำท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เว้นแต่ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอค ำยืนยันยอด
และสอบทำนหนี้  
 
 
 
 

70,000  บำท 

คิดตามปริมาณธุรกิจ ความเสี่ยงใน
การสอบบัญชี ภารกิจท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด รวมท้ังเวลาท่ีต้องใช้ใน
การปฏฺบัติงานสอบบัญชี  โดยรวม 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง   เว้นแต่ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขอค ำยืนยันยอด
และสอบทำนหนี้  โดยขอรับ
ค่าธรรมเนียมการสอบ จ านวน 2 งวด 
(ครั้งท่ี 1 เมื่อเข้าตรวจสอบระหว่างปี
งวด 6 เดือน และงวดท่ี 2 เมื่อเข้า
ตรวจสอบประจ าปีแล้วเสร็จ) 

100,000  บำท 
 

ทั้งนี้ สหกรณ์มสีินทรัพย์ทั้งสิ้น 837,814,162.19 บาท  และผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคมุภายใน                  
อยู่ในระดับ “ดีมาก” (สินทรัพย์นอ้ยกว่า 1,000 ล้านบาท นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดผู้ช่วยผู้สอบบญัชี อย่างน้อย 2 คน) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชภีาคเอกชน  ประจ าปี 2563                                      
และก าหนดค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชี 
 
 
มติท่ีประชุม 
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   4.7  กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 24 (ปี 2563)  
                   ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 23) มีกรรมการครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ในวันประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 (วันพุธท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562)  ประกอบด้วย  ต าแหน่งประธานกรรมการ 1 ต าแหน่ง  และกรรมการ
ด าเนินการ 6 ต าแหน่ง  ดังนี ้

 1. นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ ์ รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
 3. น.ส.สุคนธ ์ คงผอม เหรัญญิก 
 4. นายโกสินธุ ์ ศิริรักษ์ กรรมการ 
 5. อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 
 6. นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 
 7. ว่าท่ี ร.ต.จาตรุนต ์ ชุติธรพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
                    ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวข้างต้นที่ไม่มีสิทธิลงสมัครรับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และ
กรรมการ เนื่องจากได้ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ (4 ปี) ติดต่อกัน ต้องหยุดพัก 1 ปี จึงมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การหยั่งเสียงเพื่อให้ท่ีประชุมใหญเ่ลือกตั้งใหมไ่ด้ตามความข้อ 74 วรรคสี่ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2554  จ านวน 4 ราย 
ประกอบด้วย 

1. นายนิรันดร ์ จินดานาค ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ นพ.สรุศักดิ ์ วิจิตรพงศ์จินดา กรรมการ 
3. นายอนันต์เดช ศรีราพร เลขานุการ 
4. ว่าท่ี ร.ต.จาตรุนต ์ ชุติธรพงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
    สมาชิกสมัครเข้ารับการหยั่งเสยีงเลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ  จ านวน 2 คน  และ                  
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ จ านวน 8 คน โดยประธานคณะกรรมการหยั่งเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัตผิู้สมัครเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว รายชื่อดังนี้ 
                       1.  ต ำแหน่งประธำนกรรมกำร 

(1)  อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ ์ หมายเลข 1 
(2) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ ์ หมายเลข 2 

 
                       2.  ต ำแหน่งกรรมกำรด ำเนินกำร 

(1) นางกาญจุรีย ์ ว่องไวรัตนกุล หมายเลข 1 
(2) น.ส.ภัทรส์ภสัร์     เตชะธนวณิชย ์ หมายเลข 2 
(3) นางวรรณพร   หริรักษ ์ หมายเลข 3 
(4) น.ส.ปรณิดา   แสงอุไร หมายเลข 4 
(5) น.ส.สุคนธ์   คงผอม หมายเลข 5 
(6) อาจารย์ ดร.พิมาน   ธีระรตันสุนทร หมายเลข 6 
(7) ว่าท่ี ร.ต.อัครายุทธ   รังสิมันตุชาต ิ หมายเลข 7 
(8) นายกรกช    บุญอมร หมายเลข 8 

 
   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังน้ี 

1. เลือกตั้งต าแหน่งประธานกรรมการ   
2. เลือกตั้งต าแหน่งกรรมการด าเนินการ จ านวน 6 ราย 

มติท่ีประชุม   
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  4.8 กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิกำรสหกรณ์ ประจ ำปี 2563  
    ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554 ก าหนดดังนี้ 
   ข้อ 101  ผู้ตรวจสอบกิจกำร  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก  หรือสมาชิกสมทบ  หรือบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคล  
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็นการ
ประจ าปี  จ านวนสองคน  หรือหนึ่งนิติบุคคล 
        ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็น                              
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
       หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
  ข้อ 102  กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ์ 
เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
  ข้อ 105  อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร  ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ีตรวจสอบ  การด าเนินงานท้ังปวงของ
สหกรณ์  ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปน้ี คือ 
        (1)  ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน และหน้ีสิน ท้ังปวงของสหกรณ์  
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
         (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและ           
อาจใหข้้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ท้ังทางวิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  
         (3)  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
         (4)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสหกรณ์ 
         (5)  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนค าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
         (6)  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
            ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนต่อคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมประจ าเดือน
คราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย 
             หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการด าเนินการแก้ไขโดยมิชักช้า                               
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 
  ข้อ 106  ควำมรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจกำร หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์  ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการด าเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหต ุ                        
อันไม่แจ้งนั้น 
 
   ระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยกำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ พ.ศ. 2559  หมวด 1 ก ำหนดดังนี้ 
ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นท่ีได้รับการรับรองหลักสูตรจาก     
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี  
     (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลท่ีอยู่ในสังกัดนิติบุคคลท่ีรับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน  
     (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์  
     (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์น้ัน  
     (4) ... 
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ตามงบประมาณรายจ่ายก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการไว้จ านวน  36,000  บาท ดังน้ี 
1. ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน  คนละ 1,000 บาท/เดือน  จ านวน 24,000 บาท  
2. ค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,000 บาท  จ านวน 12,000 บาท  (โดยจ่ายให้เม่ือมีการจัดท า  “รายงานการตรวจสอบประจ าเดือน”                                  
    และรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน กรณีเดือนใดไม่มีรายงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ)   

 
 
       เพื่อให้การตรวจสอบกิจการสหกรณเ์ป็นไปตามความที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ  จึงเสนอที่ประชุม                    
เพื่อโปรดพิจารณาดังนี ้
  1.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปีบัญชี 2563  จ านวน  2  คน  
  2.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เพื่อเป็นการส ารองรายชื่อไว้  กรณทีี่ผู้ตรวจสอบกิจการคนใดคนหนึ่ง                      
ไม่สามารถท าหนา้ที่ได้  
  
มติท่ีประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
          เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
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ระเบียบวำระที่ 5 
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(ร่ำง) 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลยัลักษณ์ จ ำกัด 

ว่ำด้วยทุนสงเครำะห์สมำชิกผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ พ.ศ. 2563 
 ………………………………………….. 

                      
                  อาศัยอ านาจตามข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด พ.ศ. 2554  ข้อ 78 (9)                  
ข้อ 89 และขอ้ 108 (8) ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครัง้ที่....../2563  เม่ือวันที.่............................. 
จึงก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ                  
พ.ศ. 2563 ดังนี ้
                  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วย ทุนสงเคราะห์
สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563” 
                  ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถัดจากวันทีป่ระกาศระเบียบนี้เป็นต้นไป 
                  ข้อ 3  ในระเบียบนี้  

  “สหกรณ”์ 
  “คณะกรรมการด าเนินการ”  
  “สมาชิก” 
  “สมาชิกผู้กู้” 
  “สมาชิกผู้ค้ าประกัน”  
   
  “ทุนสงเคราะห์”    

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
สมาชิกสหกรณ ์
สมาชิกสหกรณ์ที่กูเ้งนิประเภทเงนิกู้สามัญ 
สมาชิกสหกรณ์ทีค่้ าประกันสมาชกิผู้กู้และรับภาระช าระ
หนี้แทนสมาชิกผูกู้ ้
ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ 

                  ข้อ 4  ทุนสงเคราะห์ตามระเบียบนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ ในกรณีที่ผู้กู้                
ถึงแก่กรรม หรือทุพพลภำพ จนเป็นเหตุพ้นสภาพจากการปฏิบัติงานประจ า หรือถกูออกจากการปฏิบัติงานประจ า โดยผู้กู้                  
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ครบถ้วนและต้องเรียกช าระหนี้จากผูค้้ าประกัน  
                  ข้อ 5  ทุนสงเคราะห์ มาจากเงินดังต่อไปนี้ 
                           (1) งบประมาณประจ าปีของสหกรณ์  
                           (2) เงินบรจิาค หรือเงินอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
                  ข้อ 6  สมาชิกผู้ค้ าประกันที่ต้องรบัภาระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ จะได้รับความช่วยเหลอืตามระเบียบนี้ เมื่อได้ยินยอม
รับสภำพหน้ีเงินกู้ตามจ านวนที่ตนเองต้องรับผิดชอบแทนสมาชิกผู้กู้แล้ว 
                  สหกรณ์จะให้ความช่วยเหลือเฉพาะสมาชิกผู้ค้ าประกันที่ปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งเท่านัน้ 

/2 ข้อ 7 เงินค่าหุ้น... 

ภำคผนวก 
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                  ข้อ 7  เงินค่าหุ้น เงินปนัผล เงนิเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้กู้พงึจะได้รับ เมื่อสหกรณ์น าไปหัก 
ช าระหนี้เงนิกู้สามัญแลว้ มีหนี้ค้างช าระคงเหลือ และคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเหน็ว่า สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ 
ส่วนที่เหลือได้ และภาระหนี้ดงักล่าวตกเป็นภาระของสมาชิกผู้ค้ าประกัน เมื่อสหกรณไ์ด้ทวงถามให้สมาชิกผู้ค้ าประกันช าระ      
แตส่มำชิกผู้ค้ ำประกันร้องขอใหส้หกรณ์ช่วยเหลือตำมระเบียบน้ี ให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ในกำร
พิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือช ำระหน้ีให้ไม่เกินร้อยละ 25 ของหน้ีค้ำงช ำระที่เหลือของสัญญำเงินกู้ แต่ไม่เกิน 50,000 บำท  
                  กรณีทุนสงเคราะห์มีจ านวนเงนิไม่เพียงพอในการจา่ย  ให้พิจารณายืมเงินสหกรณ์มาทดรองจ่ายก่อน                       
เม่ือทุนสงเคราะห์มีเงินเพียงพอให้ส่งคนืสหกรณ์       
                  ข้อ 8  การน าทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกผูค้้ าประกันตามระเบียบนี้ ให้จ่ายเงนิช่วยเหลอืเพียงครั้งเดียว 
                  ข้อ 9  เพื่อความเหมาะสม คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการปรับปรุง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และ
เงื่อนไขในการพิจารณาให้ความชว่ยเหลือเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 7 และขอ้ 8  
                   ข้อ 10 การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ไม่มีผลให้สัญญาเงนิกู้ระหว่างสหกรณ์และสมาชิกผู้กู้เปลี่ยนแปลงไป
แต่อย่างใด 
                   ข้อ 11 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ และในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการใหถ้ือเป็นที่สุด 
 

                  ให้ประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบนี ้
                                   

                  ประกาศ ณ วันที.่.........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
 
 
 

                             (…………………………….) 
                             ประธานกรรมการ 

                             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินการฯ (ชุดที่ 23)  ในการประชุมครั้งที่  1/2562  เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม พ.ศ. 2562   

มีกรอบแนวคิดให้ยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสงเคราะหส์มาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563     
โดยมีการเสนองบประมาณประจ าปี 2563  จ านวน 50,000 บาท  และเมื่อท่ีประชุมใหญฯ่ อนุมัติ   

สหกรณ์จะได้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 24  เพื่อพิจารณาต่อไป 
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