






รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด2



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 3



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด4





รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด6



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 7



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด8



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 9



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด10



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 11



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด12



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 13



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด14



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 15



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด16



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 17



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด18







รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 21



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด22



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 23



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด24



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 25



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด26



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 27



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด28



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 29



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด30



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 31



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด32



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 33



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด34



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 35



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด36



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 37



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด38



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 39



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด40



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 41





รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 43



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด44



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 45



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด46



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 47



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด48



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 49



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด50



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 51





รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 53



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด54



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 55



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด56



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 57



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด58



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 59



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด60



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 61



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด62



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 63



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด64



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 65



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด66



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 67



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด68



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 69



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด70



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 71



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด72



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 73



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด74



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 75



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด76



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 77





รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 79



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด80



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 81



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด82



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 83



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด84



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 85



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด86



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 87



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด88



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 89



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด90



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 91



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด92



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 93



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด94



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 95



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด96



รายงานประจ�าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ�ากัด 97

ระเบียบวาระที ่4.4 

เร่ือง พิจารณาการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นค่าของขวัญส าหรับสมาชิกประจ าปี 2563 
 

 
 

 ตามท่ีสมาชิกสหกรณ์เรียกร้องให้สหกรณ์จ่ายเงินค่าพาหนะและค่าอาหารวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี โดย
ให้จ่ายก่อนล่วงหน้าทุกคน คนละ 1,000 บาท และจ่ายให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คนละ  
500 บาท ซึ่งสหกรณ์ไม่สามารถด าเนินการให้ได้นั้น เพราะค่าพาหนะและค่าอาหารวันประชุมใหญ่ต้องเกิดขึ้นในวัน
ประชุมใหญ่และจ่ายให้กับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น 
 วันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 สหกรณ์จ่ายค่าพาหนะและค่าอาหาร
ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี คนละ 1,600 บาท 
 ส าหรับปีงบประมาณ 2563 เป็นปีแรกท่ีสหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเป็นค่าของขวัญส าหรับสมาชิกที่
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ณ วันสิ้นปีบัญชี (31 สิงหาคม) คนละ 1,000 บาท สหกรณ์จะจ่ายให้สมาชิกโดยการโอนเข้า
บัญชีหลังวันสิ้นปีบัญชี หรือก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งจะอยู่ในระเบียบวาระที่ 4.5 ให้สมาชิกร่วมกัน
พิจารณา  ส าหรับค่าพาหนะและค่าอาหารวันประชุมใหญ่จะขอปรับลดลงเหลือรายละ 600 บาท หรือมากกว่านั้น 
 
มติที่ประชุม            
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ระเบียบวาระที่ 4.6 
เร่ือง พิจารณาข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  

                      ตามที่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                   
20 มีนาคม พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2562  ซึ่งมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ให้ยกเลิกความใน (5) ของมาตรา 46 แพ่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  พ.ศ.2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้ “(5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภท
ประจ าจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้าง ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

                      เพ่ือให้ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเป็นไป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  การประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  62 ครั้งที่ 14 วันที่                       
23 กันยายน 2562 มีมติ  เป็น เอกฉันท์  ให้น าสาระส าคัญ ใน ข้อบั งคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูราชบุ รี  จ ากัด                   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  น าเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
*เอกสารประกอบ หน้าถัดไป 
 

 มติที่ประชุม           
             
              
                   เร่ือง  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด 
ว่าด้วย วิธีการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562 
                     ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี  จ ากัด ชุดที่ 62 ได้รับความไว้วางใจจาก
สมาชิกให้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี พบว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด   ว่าด้วย 
วิธีการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2560 มีข้อความบางตอน ยังขาด
ความสมบูรณ์ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ 
                      การประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 62 ครั้งที่ 14 วันที่ 23 กันยายน 2562 มีมติ  
เป็นเอกฉันท์ ให้น าสาระส าคัญในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จ ากัด ว่าด้วย วิธีการสรรหา ประธานกรรมการ 
กรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2562   น าเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เพ่ือให้สมาชิกได้
พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
*เอกสารประกอบ หน้าถัดไป            

มติที่ประชุม           
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