
 

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พบิูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน 

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 1. นายนพดล  พลอยอยู่ดี  ประธานกรรมการ 

   2. นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกจิ รองประธานกรรมการ 

   3. นางวิรดา  ยูวะเวส  รองประธานกรรมการ 

   4. นายวีรเดช  พลสวัสดิ์  กรรมการ 

   5. นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  กรรมการ 

   6. นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการ 

   7. นางจิราภรณ์  วงศาโรจน์ กรรมการ 

   8. นายประพันธ์ หนูสันทัด กรรมการ 

   9. นายวัชรพงษ์  มุขเชิด  กรรมการ 

   10. นางอุษณีย์  จันทรโมลี กรรมการ 

   11. นางรัตนา  ศาตรเพ็ชร  กรรมการ 

   12. นางสุจินดา  อภิวันทนกุล กรรมการ 

   13. นางสาววันทนีย์  แซ่ภู่  กรรมการและเหรัญญิก 

   14. นางเพชรรัตน์  โสตถโิภคา กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายจิรพันธ์  จันทรพทิักษ์ ผู้แทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

   2. ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์ ผู้สอบบัญชสีหกรณ์ภาคเอกชน 

   3. นางสาวสุนีย์  วุฒิกิตติ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

   4. นางสาวกัทลี  ภูปาทา  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

   5. นายปราโมทย์  วังคูณ  ผู้จัดการสหกรณ์ 

   6. นายมีโชค  มั่นคง   ผู้ช่วยผู้จัดการ 

   สมาชิกจำนวน 4,282 คน และสมาชิกสมทบ จำนวน 1,603 คน รวมทั้งสิน้ 5,885 คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธาน คณะกรรมการดำเนินการชุดนีเ้ป็นชุดที่ 51 ได้บรหิารงานมาครบ 1 ปี มีผลกำไรมากกว่า 298 ล้าน

บาท มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 290 ล้านบาท ทั้งที่ในขณะที่เศรษฐกจิการเงินของไทยอยู่ในช่วงขาลงประกอบกับ

สมาชิกสมทบไม่สามารถกูเ้งินสามัญเกินกว่าทุนหุ้นและเงินฝากได้ อันเนื่องมาจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2562 

และที่สำคัญมีกฎกระทรวงที่เป็นเกราะทางการเงินที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสมาชิกที่มีความจำเป็น

เดือดรอ้นใช้บรกิารกูเ้งินเต็มความสามารถแล้วทำให้เงินเหลือในระบบจำนวนมากในแต่ละเดือน จึงนำเงินสภาพ

คล่องส่วนเกินจากการปล่อยเงินกู้ไปฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น  ซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าการให้กู้เงิน 

จากสภาวะตลาดการเงินเมื่อต้นปีจนถึงปัจจุบันนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติประกาศ ลด

อัตราดอกเบี้ยถึง 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ลดดอกเบี้ย 0.25%จากเดิมอัตรา 1.25% 

/ ครั้งที่... 
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ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 0.75% และล่าสุดลดลงเหลืออัตรา

ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ในส่วนเงินฝากของสหกรณ์ จ่ายดอกเบี ้ยให้กับสมาชิกที ่ฝากออมทรัพย์ในอัตรา

ดอกเบี ้ย 1.75% ต่อปี รับฝากได้เดือนละไม่เกิน 20,000.- บาท ประเภทออมทรัพย์พิเศษจ่ายดอกเบี้ย 

2.75% ต่อปี รับฝากได้เดือนละไม่เกิน 10,000.- บาท ทุกเดือนสหกรณ์จะมีเงินคงเหลือจากการให้กู ้

ประมาณ 60-70 ล้านบาท นำไปฝากภายนอกก็ขาดทุน เพราะรับฝากจากสมาชิก 2.75%  

ก่อนจะเริ่มการประชุมขอแนะนำผู้ดำเนินการประชุม กระผมนายนพดล  พลอยอยู่ดี ประธาน

กรรมการ ขอให้แนะนำตัวเองครับ นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ รองประธานกรรมการ, นางเพชรรัตน์  

โสตถิโภคา กรรมการและเลขานุการ, ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน, นางสาว

สุนีย์  วุฒิกิตติ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และ คุณจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

กรุงเทพฯ พืน้ที่ 2 ผู้จัดการคนใหม่ 

นายปราโมทย์  วังคูณ และผู้ช่วยผู้จัดการ นายมีโชค มั่นคง 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ กำหนดตามข้อ 62 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิก

มาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายการทั้งปวงให้แก่กรรมการดำเนินการ  

 การประชุมใหญ่สามัญครัง้ต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน 

นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชขีองสหกรณ์ 

 ข้อ 65 องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่า 100 คน ในการประชุมใหญ่ สมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อื่น

มาประชุมแทนตนไม่ได้ 

 ขณะนีม้ีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมใหญ่เกนิกว่า 100 คน ถอืว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์  

 ขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งให้ทราบแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

 เลขานุการ  รายงานว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์  พ.ศ. 2545 ข้อ 70 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบ 

1 ปี นับแต่วันเลือกตั้งให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 2 ของกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก(ถา้มีเศษให้ปัดขึน้) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ใน

ปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรอือยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

 เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน 150 วัน

นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชสีหกรณ์ 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซำ้อีกได้ แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระ

ติดต่อกัน 

 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการที่พ้นจากตำแหน่ง ปี 2563  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 

พ.ศ. 2563 ให้ทราบแล้ว จำนวน  8  คน  คอื 

/ 1. นาย... 
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 1.  นายนพดล  พลอยอยู่ดี ประธานกรรมการ 

 2.  นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  กรรมการ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวง   

      3.  นางวิรดา  ยูวะเวส  กรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน 

     4.  นายวีรเดช  พลสวัสดิ์  กรรมการ ผู้แทนกรมการจัดหางาน 

 5.  นายโฆสิทธิ์  แกว้พวง  กรรมการ ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  (ลาออกวันที่ 18 มิถุนายน 2563) 

      6.  นายบุญธรรม  ศรีสมาน กรรมการ ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

      7.  นางอุษณีย์  จันทรโมลี  กรรมการ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม 

      8.  นางสาววันทนีย์  แซ่ภู่  กรรมการ ผู้แทนสำนักงานประกันสังคม  

 ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2563 ลงวันที่  

6 ตุลาคม 2563  

 ข้อ 7 ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยให้มีอำนาจ นำรายชื่อผู้สมัคร

รับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการทั้งหมดประกาศให้สมาชิกทราบ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ข้อ 14 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรายชื่อ ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ที่พ้นจากตำแหน่งของแต่ละหน่วย ประกาศให้สมาชิกทราบ และประกาศกำหนดวัน เวลา รับสมัคร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการและประกาศให้สมาชิกทราบ 

 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปิดรับสมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

ระหว่างวันที่ 15 - 28 ตุลาคม 2563 แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว 

 และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สหกรณ์ฯ ได้แต่งตั้ง คณะทำงานประจำหน่วย

เลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประจำปี 2564 ให้การดำเนินการเลือกตั้งมีความ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเสร็จสิ้นในวันนี้ และกำหนดเวลาการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เร่ิมตั้งแต่เวลา 8.00 น.  และปิดการลงคะแนน เวลา 12.00 น.   

 จึงขอที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ กำหนดเวลาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ก่อนที่จะ

ดำเนินการต่อไป 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์กับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. 

 ประธาน  ที่ประชุมใหญ่ได้ใหค้วามเห็นชอบกำหนดเวลาการเลือกตัง้ดังกล่าวแลว้  ขอมอบหน้าที่ ให้กับ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด การเลือกตั้ง คณะกรรมการ

ดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงปีนี้ ให้ทราบ 

 นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  ชีแ้จงรายละเอียดการเลือกตั้ง

ฯ บัญชีรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564  

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงานที่เคารพทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการการเลือกตั้งขอ

เรียนให้ทราบสั้นๆ ว่าในปีนี้เราได้นำวิธีการเลือกตั้งโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาแทนการใช้บัตรเลือกตั้ง

แบบเดิม ซึ่งวิธีการเลือกตั้งแบบนี้ ข้อดีประการที่หนึ่ง คอืจะไม่มีปัญหาเรื่องบัตรเสีย ประการที่สอง คือจะทำให้

ทราบผลการนับคะแนนรวดเร็วขึ้น เมื่อถึงเวลาปิดการลงคะแนน 12:00 น. เวลาปิดหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลา

ประมวลผลไม่เกิน 10 นาที เพราะแต่ละเครื่องประมวลผล คือเครื่องสีส้ม ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปที่คูหาจะเห็นเครื่อง

สีส้มแต่ละเครื่อง มีอยู่ทั้งหมด 12 เครื่อง ทีเ่จา้หน้าที่ทาง กกต.ร่วมกำกับดูแลจะกดประมวลผลของแต่ละเครื่อง 

/ แล้วนำ... 
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แล้วนำผลคะแนนของ 12 เครื่องมารวมกัน มาแจ้งให้ทราบผลการเลือกตั้ง นี่คือข้อดีของการนำระบบ

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการเลือกตั้ง และปีนี้เป็นปีเริ่มต้น ก็ต้องขออภัยถ้าหากเกิดความไม่สะดวกต่างๆ 

อาจจะมีการล่าช้าบ้าง ซึ่งจะเป็นช่วงแรกๆ แต่ถ้าทุกอย่างเป็นระบบแล้วจะดำเนินการไปด้วยดี การเข้า

คูหาแยกเป็น 2 ช่องทางด้วยกัน แต่ละจุดแต่ละคูหาเข้าได้ทีละ 4 คน เพราะฉะนั้น ถ้าแต่ละคนลงคะแนนแล้วก็

จะไหลไปเรื่อยๆ มันจะเร็วขึ้นแล้วก็สะดวก ปีนี้ตำแหน่งกรรมการว่าง 8 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งประธาน และ

ตำแหน่งกรรมการผู้แทนหน่วยงาน  7 ตำแหน่ง ซึ่งผมคงจะไม่ลงในรายละเอียดว่าแต่ละหน่วยงานมีใครสมัคร

บ้าง เพราะผมเช่ือว่าแต่ละท่านทีเ่ข้ามาในห้องประชุมนีค้งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหมดแล้ว ขออนุญาตแจ้งให้ทราบ

ว่าปีนี้เรานำระบบการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กกต. ซึ่งมีความแม่นยำในการประมวลผลมาใช้ในการ

เลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่สำหรับการเลือกตั้งในครัง้นี้ และคงจะสรุปอีกคร้ังว่าปีหน้าจะใช้แบบนี้กันต่อไป

หรอืไม่ และขอขอบคุณการสนับสนุนจาก กกต. ที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนี ้

การเลือกตั้งประธานกรรมการ  1  ตำแหน่ง มีผู้สมัคร จำนวน  3  คน 

หมายเลขประจำตัว ช่ือ – สกุล 

1 
2 
3 

นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์  
นายนพดล  พลอยอยูด่ ี
นางสาวเกตุธริน  ไชยศร ี

 

การเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ  7  ตำแหน่ง  มีผู้สมัคร จำนวน  15  คน 
หมายเลขประจำตัว ชื่อ – สกุล หน่วยงาน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

นางอารมย์  พรหมสามพราน 
นางพิศมัย  นธิิไพบูลย ์
นางสาววันทนยี์  แซ่ภู ่
นายศุทาเดช  โรจนวัชรนันท 
นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา 
นายบัญญัต ิ เล่ือนแป้น  
นายบุญธรรม  ศรีสมาน 
นายสุระเชษฐ์  เอมกมล  
นายดุสิต  สระแกว้ 
นายชัยยศ  อยู่ทรัพย ์
นางสาวศศิธร  อยู่ผล  
นางสาวสุกัญญา  เจริญวงศ์ 
นายธนวัน  ทองสุกโชต ิ 
นายสนุน  ปานทอง 
นางอารี  สวัสดิ์ชูแกว้  

สำนักงานประกันสังคม 
สำนักงานประกันสังคม  
สำนักงานประกันสังคม  
สำนักงานประกันสังคม  
สำนักงานประกันสังคม  
สำนักงานประกันสังคม  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  
พนักงาน สมาชกิ32(3)  
พนักงาน สมาชกิ32(3)  
กรมการจัดหางาน 
กรมการจัดหางาน 
กรมการจัดหางาน 

 

 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดที่บริเวณช้ันล่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

โดยสมาชิกจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดำเนินการลงทะเบียนแสดงบัตรประชาชนหรือ

บัตรอื่นที ่รัฐออกให้ พร้อมทั ้งรับบัตรเพื่อนำไปแสดงการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั ้งตามหน่วยต่างๆ   ซึ่งมี

ทั้งหมด 6 ใบ คือ   บัตรสีขาว-ใช้แสดงสิทธิเลือกตั้ง-ประธานกรรมการ 1 คน   บัตรสีม่วง-ใช้แสดงสิทธิ

เลือกตั้ง-กรรมการ สำนักงานปลัดกระทรวง 1 คน  บัตรสีชมพู-ใช้แสดงสิทธิเลือกตั้ง-กรรมการ กรมการ

จัดหางาน 2 คน  บัตรสีเขียว-ใช้แสดงสิทธิเลือกตั้ง-กรรมการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 คน  

/ บัตร... 
 



-  5  - 
 

บัตรสีฟ้า-ใช้แสดงสิทธิเลือกตั ้ง-กรรมการ สำนักงานประกันสังคม 2 คน และ บัตรสีส้ม-ใช้แสดงสิทธิ

เลือกตั ้ง-กรรมการ พนักงาน สมาชิก 32(3) จำนวน 1 คน เมื ่อลงทะเบียนรับบัตรแล้ว ให้เดินเข้าสู ่คูหา

เลือกตั้ง ยื่นบัตรใช้สิทธิฯ ต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย ทำการลงคะแนนกับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จแล้วเดินไป

ตามทางลูกศรเข้าสู่หน่วยเลือกตั้งถัดไป เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ครบ 6 หน่วยเลือกตั้ง เมื่อถึง

เวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จะนับผลคะแนน ตรวจสอบความถูกต้อง และ

นำเสนอผลคะแนนของผู้สมัครเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ข้อ 85  การออกเสียง สมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 

ออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงคนละหนึ่งเสียง จะมอบให้ผูอ้ื่นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได้ และ ข้อ 53(1)  

สิทธิของสมาชิกสมทบ เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคดิเห็นแต่มิให้นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่ 

ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในเรื่องใดๆ หรอืเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 

 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้รายงานว่า เมื่อหมด

เวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 

2564 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ได้ทำการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปี 2564 มีรายละเอียดสรุปผลได้ ดังนี้ 

 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2564 

ตำแหน่งประธานกรรมการ ดังนี้ 

หมายเลข 1 นายกติติพงษ์  เหล่านิพนธ์ ได้   987 คะแนน 

หมายเลข 2 นายนพดล  พลอยอยู่ดี  ได้ 1,047 คะแนน 

 หมายเลข 3 นางสาวเกตุธรนิ  ไชยศรี  ได้ 1,233 คะแนน 

 ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 

2564 ได้แก่ หมายเลข 3 นางสาวเกตุธรนิ  ไชยศร ี

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ดังนี้ 

สังกัด สำนักงานประกันสังคม มีผูส้มัคร 6 คน (เลือกได้ 2 คน) ดังนี้ 

หมายเลข 1 นางอารมย์  พรหมสามพราน ได้ 1,035 คะแนน 

หมายเลข 2 นางพิศมัย  นิธิไพบูลย์  ได้ 1,470 คะแนน 

หมายเลข 3 นางสาววันทนีย์  แซ่ภู่  ได้ 1,023 คะแนน 

หมายเลข 4 นายศุทาเดช  โรจนวัชรนันท ได้   523 คะแนน 

หมายเลข 5 นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา ได้   836 คะแนน 

หมายเลข 6 นายบัญญัติ  เลื่อนแป้น  ได้   586 คะแนน 

 ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564 ของ 

สำนักงานประกันสังคม ได้แก่ หมายเลข 2 นางพิศมัย  นิธิไพบูลย์ และหมายเลข 1 นางอารมย์  พรหมสามพราน 

สังกัด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีผูส้มัคร 3 คน (เลือกได้ 1 คน) ดังนี้ 

หมายเลข 7 นายบุญธรรม  ศรีสมาน  ได้ 1,376 คะแนน 

หมายเลข 8 นายสุระเชษฐ์  เอมกมล  ได้   519 คะแนน 

หมายเลข 9 นายดุสิต  สระแกว้  ได้    921 คะแนน 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564  

/ ของ... 
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ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ หมายเลข 7 นายบุญธรรม  ศรีสมาน 

 สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน มีผูส้มัคร 1 คน (เลือกได้ 1 คน) 

 หมายเลข 10 นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์  ได้ 2,594 คะแนน 

 ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564  

ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แก่  หมายเลข 10 นายชัยยศ  อยู่ทรัพย์ 

สังกัด พนักงาน สมาชิก 32(3) มีผูส้มัคร 2 คน (เลือกได้ 1 คน) ดังนี้ 

หมายเลข 11 นางสาวศศิธร  อยู่ผล  ได้ 1,446 คะแนน 

หมายเลข 12 นางสาวสุกัญญา  เจริญวงศ์  ได้ 1,368 คะแนน 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564 ของ 

พนักงาน สมาชิก 32(3)  ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาวศศิธร  อยู่ผล 

สังกัด กรมการจัดหางาน มีผูส้มัคร 3 คน (เลือกได้ 2 คน) ดังนี้ 

หมายเลข 13 นายธนวัน  ทองสุกโชติ  ได้ 1,706 คะแนน 

หมายเลข 14 นายสนุน  ปานทอง  ได้ 1,149 คะแนน 

หมายเลข 15 นางอาร ี สวัสดิ์ชูแก้ว  ได้ 1,755 คะแนน 

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ประจำปี 2564 ของ 

กรมการจัดหางาน ได้แก่ หมายเลข 15 นางอาร ี สวัสดิ์ชูแก้ว และ หมายเลข 13 นายธนวัน  ทองสุกโชติ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน 

จำกัด ประจำปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ รายงานผล 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 

 เลขานุการ  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญปี 2562 เอกสารหน้า 10 ถึงหน้า 43 รวม 34 หน้า 

ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ส่งให้กับสมาชิกทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 สำหรับ

วาระอื่นๆ ในหน้า 42 มติการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของปีที่และในหน้า 43 ซึ่งเป็นผลการเลือกตั้งขอยกไป

ไว้หน้า 12 นอกนั้นท่านสมาชิกได้พจิารณาแล้วมีแก้ไขเพิ่มเติมไหมคะ 

นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1638 ขออนุญาตท่านประธาน ปีที่แล้วดฉิันพูดในที่

ประชุมว่าตัดโบนัสกรรมการ ใครที่มาประชุมจะจำได้ แต่ไม่ได้ตัดเนื่องจากไม่ได้บอกว่าตัดเท่าไร เพราะฉะนั้นไม่

เห็นมีเขียนในรายงานการประชุม สมาชิกเสนออะไรต้องเขียนแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ต้องมี ต้องไปถาม

กับเลขาฯ ปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นต้องเขียนรายงานการประชุมเพราะว่าพี่เสนอในที่ประชุม 

ประธาน ครับขอแก้ไขเพิ่มเติมจำได้ว่าขอให้ตัดโบนัสแต่สุดท้ายพอยกมือโหวตว่าจะให้ปรับไหมก็ไม่มี

คำตอบนะครับ  

นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1638 พี่ไม่เข้าใจว่าคืออะไรหมายถึงว่าดูจาก

เอกสารแล้วการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการนำมาต่อกันหรอื 

เลขานุการ คือในเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอยูในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะต้องดำเนินการให้เสร็จใน

วันนี้ ซึ่งในปีที่แล้วที่ประชุมคงขออนุมัติสมาชิกขอความเห็นชอบจะนำผลการเลือกตั้งกรรมการมาใส่ไว้ใน

รายงานการประชุม โดยบรรจุไว้ในวาระอื่นๆ แต่ปีนี้เลขาฯ พิจารณาเห็นว่าผลการเลือกตั้งกรรมการควรนำมา 

/ รวมไว.้.. 
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รวมไว้ในวาระของการเลือกตั้ง จึงขออนุมัติที่ประชุมเพื่อให้คาวมเห็นชอบที่จะนำผลการเลือกตั้งกรรมการของปี

ที่ผ่านมาโยกมาไว้ในวาระการเลือกตั้งที่หน้า 12 ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าผลการเลือกตั้งออกมาแล้ว 

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งก็ทำงานมาแล้ว 1 ปี และความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของท่านผู้แทนจาก

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ที่ให้นำมารวมไว้ในวาระเดียวกัน 

ประธาน ถ้าไม่มีการแก้ไขแล้วขอรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563  

 เลขานุการ ขอเชญิสมาชิกรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที่ 1/2563 หน้า 44 ไปจนถงึ 

หน้า 66 มีทัง้หมด 23 หน้า สหกรณ์ฯ ได้ส่งเอกสารให้สมาชิกอ่านล่วงหน้าแล้ว  

ขอแก้ไขรายงานหน้า 54 ขอทุกท่านไปที่หน้า 54  ในตารางช่องกลาง ข้อ 8 คณะกรรมการดำเนินการ.. 

นับไปบรรทัดที่ 9 .......จำนวน 1 คน ดังนี้   “สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  จำนวน 1 คน”  เลขาฯ ตรวจสอบ

แล้วขออนุญาตใส่เพิ่มเติม ขอเชญิที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานฯ  

ประธาน  สมาชิกท่านใดจะแก้ไขไหม ถา้ไม่มีขอให้การรับรองฯ และขอวาระต่อไป 
 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด คร้ังที่ 1/2563 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 สมาชิกเข้าใหม่-ลาออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2563 

 เลขานุการ  เรื่องสมาชิกเข้าใหม่ และลาออกจากสหกรณ์ประจำปี 2563 เรียนเชิญผูจ้ัดการ 

ผู้จัดการ สำหรับสมาชิกเข้าใหม่ลาออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2563 จำนวนสมาชิกยกมาจากปี 2562  

จำนวน 12,766 คน ในระหว่างปีมีการรับสมาชิกใหม่เพิ่มขึน้ จำนวน 429 คน มีสมาชิกลาออก 547 คน เสียชวีิต 

32 คน ณ วันสิ้นปีวันที่ 30 กันยายน 2563 มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น จำนวน 12,646 คน ลดลงจากปีก่อน จำนวน 

150 คน แจ้งรายละเอียดเป็นข้อที่ 1 สมาชิกข้อ 32 (2) เป็นข้าราชการและลูกจา้ง ตน้ปีรวมทั้งสิน้ 7,931 คน เพิ่ม

ระหว่างปี จำนวน 230 คน ลาออก 242 คน เสียชีวิต 25 คน คงเหลือสิ้นปี จำนวน 7,894 คน ในส่วนที่ 2 เป็น

สมาชิกข้อ 32 (3) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ที่สังกัดกระทรวงแรงงาน มีเพิ่มระหว่างปี จำนวน 1,866 คน มี

ลาออกระหว่างปี จำนวน 2 คน คงเหลือ 1,864 คน  สมาชิกสมทบ เป็นพนักงานราชการ ยกมาต้นปี จำนวน 

1,272 คน เพิ่มขึ้นระหว่างปี จำนวน 93 คน ลาออก จำนวน 149 คน มีการโอนย้าย 187 คน คงเหลือสิ้นปี 1,029 คน  

สุดท้ายเป็นสมาชิกสมทบสังกัดประกันสังคม ยกมาต้นปี 3,563 คน เพิ่มระหว่างปี 106 คน ออกระหว่างปี 154 คน 

เสียชีวิต 7 คน โอนย้าย 1,679 คน คงเหลือสิ้นปี 1,829 คน รวมทั้ง 4 ข้อ คงเหลือจำนวนสมาชิก จำนวน 12,616 คน 

ตามตาราง ดังนี้ 

1. สมาชิก ข้อ 32(2) ข้าราชการ ลูกจ้าง 

รายการ 
สมาชิกยกมาต้น

ปี 

เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี 
คงเหลือสิ้นปี 

สมัครใหม่ โอนย้าย ลาออก เสียชีวิต โอนย้าย 

ชาย 2,895 47 - 96 13 - 2,833 

หญิง 5,036 183 - 146 12 - 5,061 

รวม 7,931 230 - 242 25 - 7,894 
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2. สมาชิก ข้อ 32(3) พนักงาน เจา้หน้าที่ ลูกจ้าง ที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 

ชาย - - 327 1 - - 326 

หญิง - - 1,539 1 - - 1,538 

รวม - - 1,866 2 - - 1,864 
 

3. สมาชิกสมทบ - พนักงานราชการ 

ชาย 267 17 - 33 - 39 212 

หญิง 1,005 76 - 116 - 148 817 

รวม 1,272 93 - 149 - 187 1,029 
 

4. สมาชิกสมทบ - พนักงานประกันสังคม 

ชาย 798 14 - 41 5 288 478 

หญิง 2,765 92 - 113 2 1,391 1,351 

รวม 3,563 106 - 154 7 1,679 1,829 
 

รวมท้ังสิ้น 12,766 429 1,866 547 32 1,866 12,616 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ สมาชิกเข้าใหม่-ลาออกจากสหกรณ์ ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 

ผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินการในรอบปี 2563 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 51 

ประจำปี 2563 ได้เข้ามาบริหารสหกรณ์ ในขณะที่เศรษฐกิจมีการเติบโตอยู่ในช่วงขาลง ประกอบกับในระหว่างปี

ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดที่มีผลต่อการบริหารงานสหกรณ์  

จากปัจจัยภายนอกต่างๆ เหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบกับสหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ก็ยังมีกำไรเพิ่มขึน้จากปีที่

ผ่านมา สรุปภาพรวมดังนี้ 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม(ลด) % 

จำนวนสมาชกิ (ราย) 12,616.00 12,766.00 (150.00) (1.17) 

ทุนดำเนนิงาน 6,569,508,619.61 6,280,366,190.16 289,142,429.45 4.60 

เงินรับฝาก ออมทรัพย ์ 163,551,542.48 154,948,234.93 8,603,307.55 5.55 

เงินรับฝาก ออมทรัพย์พเิศษ 1,387,640,995.35 1,321,420,681.51 66,220,313.84 5.01 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ 3,554,344,000.00 3,449,585,240.00 104,758,760.00 3.04 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ(สมทบ) 371,470,475.00 739,005,480.00 (367,535,005.00) (49.73) 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ 32(3) 435,628,695.00 0.00 435,628,695.00 0.00 

ทุนสำรอง 341,662,727.09 312,864,004.25 28,798,722.84 9.20 

ทุนสาธารณประโยชน ์ 20,000.00 15,500.00 4,500.00 29.03 

ทุนสวสัดิการสมาชกิ 4,249.26 319,222.84 (314,973.58) (98.67) 

ทุนสะสม 2,460,159.71 2,449,841.00 10,318.71 0.42 

เงินให้กู้ สมาชกิ 4,438,512,622.57 4,570,471,263.27 (131,958,640.70) (2.89) 

เงินให้กู้ สมาชกิ(สมทบ) 150,073,960.04 647,093,726.93 (497,019,766.89) (76.81) 

เงินให้กู้ สมาชกิ 32(3) 447,547,735.97 0.00 447,547,735.97 0.00 

เงินให้กู้ พเิศษ 20,630,882.00 30,374,447.00 (9,743,565.00) (32.08) 

เงินฝากสหกรณ์อืน่ 1,294,419,721.16 856,529,995.49 437,889,725.67 51.12 

รายได้ (รวม) 362,707,024.74 359,386,471.72 3,320,553.02 0.92 

- ดอกเบ้ียรับ เงนิให้กู ้ 328,757,759.68 340,626,996.39 (11,869,236.71) (3.48) 
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รายการ 2563 2562 เพ่ิม(ลด) % 

- ดอกเบ้ียรับ เงนิฝากลงทนุ 33,032,526.16 18,140,004.84 14,892,521.32 82.10 

- รายได้อื่น 916,738.90 619,470.49 297,268.41 47.99 

ค่าใช้จ่าย (รวม) 64,148,346.89 73,169,583.15 (9,021,236.26) (12.33) 

- ดอกเบ้ียจ่าย เงนิรับฝาก 43,475,841.78 45,022,020.53 (1,546,178.75) (3.43) 

- ค่าใช้จ่ายบริหารงาน 17,599,315.19 14,804,626.16 2,794,689.03 18.88 

- ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3,073,189.92 13,342,936.46 (10,269,746.54) (76.97) 

กกกำไรสทุธ ิ 298,558,677.85 286,216,888.57 12,341,789.28 4.31 

จำนวนสมาชกิ (ราย) 12,616.00 12,766.00 (150.00) (1.17) 

ทุนดำเนนิงาน 6,569,508,619.61 6,280,366,190.16 289,142,429.45 4.60 

เงินรับฝาก ออมทรัพย ์ 163,551,542.48 154,948,234.93 8,603,307.55 5.55 

เงินรับฝาก ออมทรัพย์พเิศษ 1,387,640,995.35 1,321,420,681.51 66,220,313.84 5.01 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ 3,554,344,000.00 3,449,585,240.00 104,758,760.00 3.04 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ(สมทบ) 371,470,475.00 739,005,480.00 (367,535,005.00) (49.73) 

ทุนเรือนหุ้นสมาชกิ 32(3) 435,628,695.00 0.00 435,628,695.00 0.00 

ทุนสำรอง 341,662,727.09 312,864,004.25 28,798,722.84 9.20 

ทุนสาธารณประโยชน ์ 20,000.00 15,500.00 4,500.00 29.03 

ทุนสวสัดิการสมาชกิ 4,249.26 319,222.84 (314,973.58) (98.67) 

ทุนสะสม 2,460,159.71 2,449,841.00 10,318.71 0.42 

เงินให้กู้ สมาชกิ 4,438,512,622.57 4,570,471,263.27 (131,958,640.70) (2.89) 

เงินให้กู้ สมาชกิ(สมทบ) 150,073,960.04 647,093,726.93 (497,019,766.89) (76.81) 

เงินให้กู้ สมาชกิ 32(3) 447,547,735.97 0.00 447,547,735.97 0.00 

เงินให้กู้ พเิศษ 20,630,882.00 30,374,447.00 (9,743,565.00) (32.08) 

เงินฝากสหกรณ์อืน่ 1,294,419,721.16 856,529,995.49 437,889,725.67 51.12 

รายได้ (รวม) 362,707,024.74 359,386,471.72 3,320,553.02 0.92 

- ดอกเบ้ียรับ เงนิให้กู ้ 328,757,759.68 340,626,996.39 (11,869,236.71) (3.48) 

- ดอกเบ้ียรับ เงนิฝากลงทนุ 33,032,526.16 18,140,004.84 14,892,521.32 82.10 

- รายได้อื่น 916,738.90 619,470.49 297,268.41 47.99 

ค่าใช้จ่าย (รวม) 64,148,346.89 73,169,583.15 (9,021,236.26) (12.33) 

- ดอกเบ้ียจ่าย เงนิรับฝาก 43,475,841.78 45,022,020.53 (1,546,178.75) (3.43) 

- ค่าใช้จ่ายบริหารงาน 17,599,315.19 14,804,626.16 2,794,689.03 18.88 

- ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 3,073,189.92 13,342,936.46 (10,269,746.54) (76.97) 

กำไรสุทธ ิ 298,558,677.85 286,216,888.57 12,341,789.28 4.31 
 
 

สรุป การจ่ายเงินสงเคราะห์และทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ ปี 2563 และ 2562 

 
 

/ ในป.ี.. 

จ ำนวน (คน) จ ำนวนเงิน จ ำนวน (คน) จ ำนวนเงิน

1 เงินสงเครำะห์ศพ

- บิดา มารดา ของสมาชิก 336 1,436,500.00   368 1,538,500.00  

- คู่สมรส ของสมาชิก 12 53,000.00       27 134,000.00     

- บุตร ของสมาชิก 3 9,000.00         4 18,000.00      

- สมาชิกท่ีมีอายุเกิน 75 ปี 1 30,000.00       3 90,000.00      

รวม 352 1,528,500.00  402 1,780,500.00  

2 ทุนกำรศึกษำบุตรของสมำชิก 481 448,800.00     437 499,000.00     

รวมท้ังส้ิน 833 1,977,300.00  839 2,279,500.00 

ปี  2563 ปี  2562
ท่ี รำยกำร
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ในปี 2563 สหกรณ์ฯ จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก รวมจำนวน 833 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 1,977,300.-บาท 

แยกเป็นเงินสงเคราะห์การเสียชีวิต 352 ราย เป็นเงิน 1,528,500.- บาท (จ่ายเงินสงเคราะห์การเสียชีวิตของสมาชิก 

ซึ่งไม่ได้ทำประกันชีวิตเนื่องจากบริษัทประกันให้ความคุ้มครองสำหรับสมาชิกที่อายุไม่เกิน 75 ปี สหกรณ์ฯ จ่ายให้

จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 30,000 บาท) ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 481 ราย เป็นเงิน   448,800.- บาท  
 

การประกันชีวิตกลุ่ม สมาชิก คู่สมรส บุตร ปี 2563 และ 2562 

 
 

 ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ เลือก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวติ จำกัด จัดทำโครงการ

ประกันชีวิตกลุ่ม ค่าเบี้ยประกัน จำนวน 390 บาท ต่อคนต่อปี ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต จำนวน 150,000 บาท 

เงื่อนไขความคุม้ครอง 

(1) เป็นสมาชิกสหกรณ์ คู่สมรส บุตรของสมาชิก มีอายุ 15 – 75 ปี  

(2) คุ้มครองตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับไม่ต้องกรอกใบสมัคร ไม่ต้องแถลงสุขภาพ คุ้มครองตาม

รายชื่อจากกรมธรรม์เดิม  

(3) สมาชิกที่เข้าใหม่และเข้าระหว่างปีกรมธรรม์ต้องมีอายุ 15-75 ปี ไม่ต้องกรอกใบสมัครและแถลง

สุขภาพ (สำหรับบุตรจะต้องมีอายุ 14 วัน ออกจากโรงพยาบาลแล้ว จนถงึอายุ 65 ปีบรบิูรณ์ โดยยังไม่ได้สมรส

และยังไม่ได้ทำงาน)  

 การประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ ค่าเบี้ยประกัน 315 บาทต่อวงเงินกู้ 1 แสนบาท เงื่อนไขความ

คุม้ครอง (1) ผู้มีสิทธิเอาประกันจะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ โดยคุม้ครองสมาชิกเดิมที่มีอายุ 15-75 ปี 

(2) สมาชิกสามัญเดิมคุม้ครองตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ไม่ต้องกรอกใบสมัคร ไม่ต้องแถลงสุขภาพทุกราย 

(3) สมาชิกสามัญที่สมัครใหม่หรอืเปลี่ยนแปลงทุนประกันมกีารเพิ่มทุนประกัน เงื่อนไขสมาชิกที่สมัครใหม่ไม่ต้อง

กรอกใบคำขอ (G003) และอายุไม่เกิน 75 ปี (4) สมาชิกที่เป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์เดิม ซึ่งได้ทำประกัน

ชิวิตกลุ่มต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับเดิมและมีระยะเวลาเอาประกันครบ 180 วันแล้ว สมาชิกดังกล่าวจะได้รับ

ความคุ้มครองต่อเนื่องจากกรมธรรม์เดิม โดยสมาชิกไม่ต้องกรอกใบคำขอ และแถลงสุขภาพ ในกรณีที่ทำ

ประกันไว้ยังไม่ครบ 120 วัน การนับระยะเวลารอคอย บริษัทฯ จะเร่ิมนับต่อจากกรมธรรม์เดิ ม เช่น กรมธรรม์

เดิมผู้เอาประกันทำประกันไว้       30 วัน ระยะเวลารอคอยของบริษัทฯ จะเป็น 90 วัน (5) กรณีสมาชิกใหม่

เสียชีวิตในระยะเวลารอคอย 120 วัน จากโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองสูงสุด 

350,000 บาท 

/ การจัด... 
 

 

 

(ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท) (ราย) (บาท)

1 ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่ม/คน/ปี  390 บาท / 150,000 บาท  390 บาท / 150,000 บาท

1.1 สมาชกิตามระเบียบ 13,026 5,009,693.00   30 4,500,000.00   13,125   5,043,822.00   30 4,500,000.00   

1.2 สมาชกิสมัครใจ 2,001 777,755.00      9 1,350,000.00   2,029     783,352.00      6 900,000.00      

1.3 คู่สมรสและบุตรสมัครใจ 2,626 1,020,238.00   7 1,050,000.00   2,685     1,037,033.00   13 1,950,000.00   

2 ค่าเบ้ียประกันชีวิต(คุ้มครองเงินกู้) 320 บาท / 100,000 บาท 320 บาท / 100,000 บาท

ประกันกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ 4,812 14,577,142.00 14 14,390,000.00 4,989     14,902,756.00 15 14,400,000.00 

รวม 22,465 21,384,828    60 21,290,000    22,828  21,766,963    64 21,750,000    

ท่ี รายการ
ปี 2563 ปี 2562

ค่าเบ้ียประกัน รับเงินสินไหม ค่าเบ้ียประกัน รับเงินสินไหม
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การจัดทำประกันอคัคีภัยท่ีอยู่อาศัยให้กับสมาชิก ป ี2563 และ2562 

 
 

 ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดสวัสดิการสมาชิกทำประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัยของสมาชิกกับ 

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุ้มครองระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564 

คุ้มครองความเสียหาย ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวม

น้ำท่วม) จำนวนเงินเอาประกัน 100,000 บาท คุม้ครองภัยเพิ่มแบบจำกัดวงเงินเอาประกันเฉพาะภัยพิเศษดังนี้ 

 ภัยจากแผ่นดินไหว หรอืภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยลมพายุ ภัยจากลูกเห็บ คุม้ครอง

ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ภัยน้ำท่วม คุม้ครองในนวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ค่าเช่าที่พักอาศัย

ช่ัวคราว หากสถานที่เอาประกันภัยในกรณีที่ทรัพย์สินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ที่เป็นสิ่ง

ปลูกสร้าง และได้รับความสูญเสีย หรือเสียหาย จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท ต่อปีและตลอด

ระยะเวลาเอาประกันภัย 

การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 51 ในรอบปี 2563 สรุปดังนี ้

ด้านสินเชื่อ 

- อนุมัติโครงการมาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

(พักชำระต้นเงินกู้สามัญ) ให้พักชำระต้นเงินกู้สามัญเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 

1,038 ราย รวมเงิน 43,983,800.- บาท 

- อนุมัตโิครงการเงินกู้พเิศษปันผลรายปีตอ่เนื่องเพื่อให้สมาชกิที่มีความจำเป็นและเดอืดรอ้นโดยมสีมาชิก

ให้ความสนใจใช้บริการทั้งสิน้ 1,394 ราย วงเงนิกู ้13,871,848.- บาท 

- มีการพิจารณาอนมุัติการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ จำนวน 6 ราย เป็นเงนิ 7,470,000.- บาท 

- แก้ไขระเบียบเงินให้กู้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่สมาชิกเป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์

แก่สมาชิกและสหกรณ์ อาทิ ผู้กู้ที่เป็นสมาชิก 32(3) เป็นสมาชิกมาเกินกว่ า 10 ปีขึ้นไป สามารถกู้เงินกู้ได้

จำนวนสี่แสนบาท เป็นต้น 

- แก้ไขระเบียบการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ และหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและชัดเจน

มากยิ่งขึน้ 

- สมาชิก 32(3) กูก้ระแสรายวนั จำนวน 908 ราย เปน็เงิน 51,254,800.-บาท 

ด้านสมาชิก 

- รับสมัครสมาชิกสมทบทีม่ีคุณสมบัติเป็นสมาชิก เข้าเป็นสมาชิก 32(3) จำนวน 1,864 ราย พรอ้ม

ปรับปรุงฐานข้อมูลจากสมาชกิสมทบ เป็นสมาชิก 32(3) กำหนดรหัสใหม่ทัง้หมด 

/ - สหกรณ์... 

จ านวนราย จ านวนเงิน จ านวนราย จ านวนเงิน
1 ค่าเบ้ียประกันภัย 13,101 786,188.56   13,101 948,492.23   

ค่าเบ้ียประกันภัยต่อหลัง 61.00           80.00           
วงเงินคุ้มครองอัคคีภัย ฯลฯ 100,000.00   100,000.00   
วงเงินคุ้มครองจากน้้า ฯลฯ 50,000.00     10,000.00     

2 สมาชิกได้รับเงินค่าเสียหาย
- ไฟไหม้ 1 100,000.00   1 100,000.00   
- น้้าท่วม 1 30,800.00     33 361,877.92   
- ลมพายุ 7 227,233.00   21 111,440.69   
- ภัยเน่ืองจากน้้าท่วม 7 116,589.00   - -

รวมท้ังส้ิน 16 474,622.00   55 573,318.61   

ปี 2563 ปี 2562

บ.น าสินประกันภัยบ.อลิอันซ์ ยุธยาประภันภัยท่ี รายการ
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- สหกรณ์เขา้ร่วมการขอเฉลีย่ทรัพย์กรณสีมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดที่ถูกเจ้าหนีภ้ายนอกฟ้อง

ล้มละลายจำนวน 2 ราย  

- มีการดำเนินคดีสมาชิกทั้งผู้กู้เงินและผู้ค้ำประกันที่ขาดส่งชำระหนี้สหกรณ์ จำนวน 7 ราย มีหนี้ 

4,917,270.90 บาท (ศาลมีคำพิพากษาแล้ว 6 ราย และรอคำพิพากษา 1 ราย) และอยู่ระหว่างการขออนุมัติให้

ฟ้องอีก 4 ราย 

- มีการปรับโครงสรา้งหนีเ้พื่อให้ผูกู้ส้ามารถชำระหนีส้หกรณ์ไม่เป็นภาระผู้ค้ำประกัน จำนวน 39 ราย 

- ปรับเพิ่มเงินส่งค่าหุ้นรายเดือน จาก 3,000 บาท เป็น 4,000 บาท เพื่อให้สมาชิกมีการออมทรัพย์มากขึน้ 

- ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจาก ร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็น 1.75 ต่อปี และลดเงินฝากรายเดือนสูงสุด 

ประเภทออมทรัพย์ จากไม่เกนิ 50,000 บาทต่อเดือน เป็นไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน และประเภทออมทรัพย์

พิเศษ จากไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน เป็นไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน เพื่อรักษาอัตราผลตอบแทนเงินปันผล

ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ด้านการบริหารงาน 

- จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2563 จำนวน 1 ครั้ง เพื่อแก้ไขระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวิธีการได้มาซึ่ง

คณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อให้สมาชิก 32(3) ได้รับสิทธิร่วมเป็นกรรมการสหกรณ์ 

- เข้าศึกษาดูงานการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 

- จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 

- เพิ่มบุคลากรสหกรณ์ด้านกฎหมายเพื่อตดิตาม เร่งรดัหนีส้นิและดำเนนิคดี 

- ประกาศเปิดรับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ 

- ปรับปรุงอาคารสำนักงาน ติดตั้งสัญณาณเตือนอัคคีภัย ถังดับเพลิง ป้ายบอกทางหนีไฟ จัดหาเครื่องใช้

สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ และคอมพิวเตอร์ 

- พัฒนาระบบโปรแกรมรองรับสมาชิก 32(3) (ย้ายฐานข้อมูล/กำหนดรหัสใหม่) พัฒนาระบบเว็บไซต์

สหกรณ์ (ปรับรวมเว็ปไซต์เก่าและเว็ปไซต์ใหม่ให้เป็นหนึ่งเดียว) เพื่อให้สมาชิกใชง้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริการสมาชิก 

- ปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานและให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน อาทิ ระเบียบ

สหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

- นอกจากนี้ยังได้จัดทำประกาศ/คำสั่ง ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ สำเ ร็จลุล่วงด้วยดี 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและสื่อสารกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

เลขานุการ ขอเรียนเชิญสมาชิกเปิดไปที่หน้า 68 จำนวนสมาชิกที่ผูจ้ัดการรายงานไปแล้ว 12,616 คน 

ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 อยู่ที่ 6,569,508,619 61 บาท เงินรับฝาก 163,551,542.48  บาท 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,387,640,995.35 บาท ทุนเรือนหุ้นสมาชิก 3,554,344,000.-บาท ทุนเรือนหุ้น 

สมาชิกสมทบ 371,470,475.- บาท ทุนเรือนหุ้นสมาชิก 32 (3) กลุ่มนี้เป็นน้องใหม่ แยกออกมาให้ทุกท่านได้เห็น 

435,628,695.- บาท ทุนสำรอง มีทั้งสิ้น 341,662,727.09 บาท ทุนสาธารณประโยชน์ 20,000 บาท  

/ ทุน... 
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ทุนสวัสดิการสมาชิก 4,249.26 บาท ทุนสะสม 2,460,159.71 บาท เงินให้กู้สมาชิก เราปล่อยกูไ้ปอยู่ที่ จำนวน 

4,438,512,622.57 บาท เงินให้สมาชิกสมทบกู้ 150,073,960.04 บาท เงินให้สมาชิก 32 (3) จำนวน 

447,547,735.97 บาท เงินให้กู้พิเศษ 20,630,882.- บาท เงินฝากสหกรณ์อื่น 1,294,419,721.16 บาท รายได้

รวม 362,707,024.74 บาท ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 328,757,759.68 บาท ดอกเบี้ยรับจากการที่นำเงินไปฝาก

ภายนอก 33,032,526.16 บาท รายได้อื่นๆ 916,738.90 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 64,148,346.89 บาท 

ดอกเบี้ยจ่ายจากเงินที่รับฝากจ่ายไปทั้งสิ้น 43,475,841.78 บาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 17,599,315.19 บาท 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปีนี้ตั้งไว้ 3,073,189.92 บาท ยอดกำไรสุทธิของปี 2563 อยู่ที่ 298,558,677.85 บาท 

เมื่อเปรยีบเทียบปี 2562 จะเห็นว่าสูงกว่าปี 2562 ถงึ 12,341,789.28 บาท 

หน้าถัดไปขอทุกท่านเปิดไปที่หน้า 69 จะทำกราฟแท่งเสนอให้ทุกท่านได้เห็นจำนวนสมาชิก ปีนี้ ตาม

กราฟที่ 1 จำนวน 12,616 คน ลดลง 150 คน กราฟที่ 2 ทุนเรือนหุ้นปีนี้ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 173 ล้านบาท 

รวมทั้งสิ้น 4,361 ล้านบาท กราฟที่ 3 การให้เงินสมาชิกกู้ ปีนี้เราปล่อยเงินกู้ลดลงไป 190 ล้านบาท เป็นเงิน 

5,057 ล้านบาท ถัดไปหน้า 70 เงินรับฝากสมาชิก ปีนี้เพิ่มขึน้ 75 ล้านบาท จาก 1,476 ล้านบาท ปี 2562 มาเป็น  

1,551 ล้านบาท  ในปี 2563 สินทรัพย์รวม ในรอบ 10 ปี  ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นเงิน 289 ล้านบาท ยอดรวมสุทธิ

คือ 6,569 ล้านบาท ถัดไปเป็นกราฟเปรียบเทียบกำไร ปี 2563 กำไรมากกว่าปี 2562 จำนวน 12 ล้านบาท 

หน้า 7-11 จ่ายเงินสงเคราะห์และทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2563 มีการจ่ายค่าสงเคราะห์ศพ บิดามารดา 

336 คน คู่สมรสบุตร 15 คน และสมาชิกที่อายุเกิน 75 ปี จำนวน 1 คน รวมจ่าย 352 คน เป็นเงิน 1,528,500.- บาท  

ทุนการศึกษาบุตร จำนวน  481  ราย เงินที่จ่ายออกไป  448,800.- บาท รวมทั้งสิ้น 833 ราย เป็นเงินที่จ่ายออกไป  

1,977,300.- บาท  

สำหรับการประกันชีวิตกลุ่ม ปีที่ผ่านมา ค่าเบี้ยประกัน 390 บาท ต่อคน เป็นการประกันชีวิตกลุ่ม 

สมาชิกตามระเบียบ ค่าเบี้ยประกันจ่ายคนละครึ่ง จำนวน 13,026 ราย เป็นสมาชิกสมัครใจ 2,001 ราย เป็น

คู่สมรสและบุตร สมัครใจ 2,626 ราย นอกจากนี้มีการประกันชีวิตเงินกู้ จำนวน 4,812 รายเอกสารปรากฏ

ในตาราง สำหรับปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้มีการต่อรองราคากับบรษิัทประกันฯ ที่เสนอเข้ามา ตามที่สหกรณ์

ฯ ประกาศรับสมัครบริษัทประกันฯ ซึ่งเสนอราคาที่แตกต่างกันสุดท้ายคณะกรรมการฯ ได้มีการต่อรองเราได้ 

บริษัท ไทยสมุทรฯ ค่าเบี้ยประกัน 315 บาทต่อคนต่อปี  สำหรับการประกันเงินกู้ ในหน้าถัดไปหน้า 72 การ

ประกันเงินกู้ ปีที่ผ่านมา 320 บาท ต่อวงเงินกู ้100,000 บาท ปีนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาลดลงมาเหลือ 

315 บาทต่อวงเงินกู้ 100,000 บาท ในส่วนการประกันอัคคีภัย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย เข้ามาประกัน

อัคคีภัยให้กับสมาชิก สำหรับรายละเอียดการคุ้มครอง จะอยู่ในหน้า 73 ไม่ใช่อัคคีภัยอย่างเดียวจะคุ้มครองถึง

ภาวะบ้านถูกน้ำท่วม ลมพายุพายุ ลูกเห็บต่างๆ ทีห่น้า 73 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ชุด 51 ในรอบ

ปี 2563 โครงการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคโควิด-19 มโีครงการช่วยเหลือสมาชิกพักชำระหนี้เงินต้น 

มีสมาชิกใช้บริการ 1,038 ราย รวมเงินที่พักชำระหนี้เงินต้นสามัญ จำนวน 43 ล้านบาทเศษ อนุมัติเงินกู้พิเศษปัน

ผลรายปี 1,394 ราย  วงเงินกู้ จำนวน 13 ล้านบาทเศษ  ให้กู้เพื่อการเคหะ ในอัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี มี

สมาชิกกูเ้พิ่มในปีนี้ 6 ราย เป็นเงิน 7.4 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มกีารแก้ระเบียบเงินให้กู้ต่างๆ ล่าสุดออกระเบียบ

การให้เงินกู้แก่สมาชิก วงเงินสูงสุดกู้สามัญจาก 1,600,000.- บาท เป็น 2 ล้านถ้วน และขณะเดียวกันสมาชิก 

32 (3) น้องใหม่ขยายวงเงินกู้สามัญจาก 4 แสนบาทเป็น 5 แสนบาท สมาชิก 32 (3) เมื่อได้แก้สถานะแล้วมีการ

ปรับปรุงโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลทั้งหมด ตามวิธีและขั้นตอนในการทำงาน ทำให้น้องสามารถกู้เงินฉุกเฉินกระแส

รายวันได้เพิ่มขึ้น จำนวน 51 ล้านบาทเศษ และมีการกู้สามัญเพิ่มอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งรับสมาชิกสมทบที่มีอายุ

การเป็น 

/ สมาชิก... 
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สมาชิก 8 ปีขึน้ไป ต้องยื่นใบสมัคร เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะได้รับอนุมัติรหัสสมาชิกใหม่ขณะนี้

โอนย้ายแล้ว จำนวน 1,864 ราย ในส่วนของหนี้สิน ได้ร่วมขอเฉลี่ยทรัพย์กรณีของสมาชิกถูกพิทักษ์ทรัพย์

เด็ดขาด  การดำเนินคดีสมาชิกทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ขาดส่งชำระหนี ้ หน้าถัดไปหน้า 74 ได้มีการติดตามหนี้ 

การให้เข้าสู่กระบวนการปรับโครงสรา้งหนี้ ขณะเดียวกันในรอบปีที่ผ่านมา ได้ขยายการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จาก 

3,000 บาท เป็น 4,000 บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีการออมทรัพย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้แล้ว ตามสภาวะของตลาด

การเงิน สหกรณ์ฯ ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงจาก 2.00% เป็น 1.75% และกำหนดวงเงินฝากเพื่อ

รักษาอัตราปันผล ในด้านการบริหารงาน คณะกรรมการ ชุดนี้มีการบริหารงานที่เข้มข้นมาก ประหยัดรายจ่าย

โดยใช้หลักการบริหาร กำหนดตัวชี้วัด KPI ต่างๆ ตัวอย่าง ผู้จัดการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองงาน 3 เดือน 

ไม่ได้ให้ผ่านง่ายๆ มีคณะกรรมการประเมินผล และเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีเกณฑ์ตัวชี้วัดเพื่อประกอบการปรับ

ขั้นเงินเดือน ปรับโบนัสต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการฯ มี KPI เรื่องของการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการชุดนี้

ทำงานอย่างเข้มข้นมาก เข้าร่วมประชุมสายเกิน 1 ช่ัวโมงครึ่งจะไม่จ่ายเบี้ยประชุม ซึ่งวาระต่อไปจะเห็นว่า

ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างไร และในปีถัดไปจะลดตำแหน่งของคณะกรรมการ ปกติจะมีกรรมการบริหาร 

4 คน คือ ประธาน 1 รองประธาน 2 เลขานุการ เหรัญญิก ในปีถัดไปจะลดตำแหน่ง รองประธานออกไป 1 คน 

เพื่อให้กรรมการได้ทำงานกันให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ใช้หลักการบริหาร 4M ระบบเซฟตี้ในสหกรณ์มีการ

ปรับปรุงอาคารเสร็จเรยีบรอ้ยแล้ว มสีัญญาณไฟแจ้งเหตุเพลิงไหม ้มีถังดับเพลิง เรามุ่งเน้นระบบเซฟตี้ ความสุข

ในการทำงาน สมาชิกทำงานอย่างมีความสุข เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่หมด ขอนำเสนอเพียงเท่านี้  

ประธาน มสีมาชิกจะสอบถามไหมครับ รับทราบนะครับ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 

 นางสาวสุนีย์   วุฒิกิตติ  รายงานว่า ตามที่  ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี  2562 เมื่อวันที่   

22 พฤศจิกายน 2562 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

แรงงาน จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและ

รายงานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ต่อคณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ

ประจำปี 2563 โดยสรุป ดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

     1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

     1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายใน 

     1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 

     2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม 

     2.4 ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแกไ้ข 

    3.1 ผลการดำเนินงาน 

         สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 12,766 คน ระหว่างปีได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะสมาชิกจากสมทบ 

/ เป็นสามัญ... 
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เป็นสามัญ (2) จำนวน 1,866 คน ซึ่งยังคงสถานะสมทบ จำนวน 5,034 คน และสมาชิกเพิ่ม 429 คน ลาออก

จากสหกรณ์ 547 คน เสียชีวิต 32 คน สมาชิกคงเหลือ 12,616 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 

6,569,508,619.61 บาท และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 362,707,024.74  บาท ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินการ 17,599,315.19 บาท ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 43,475,841.78 บาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 

3,073,189.92 บาท มีกำไรสุทธิ 298,558,677.85 บาท  

    3.2 ด้านการบรหิารทั่วไป 

         1) การแบ่งส่วนงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ สหกรณ์ฯ มีการจัดแบ่งส่วนงาน โดย

แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน

ตำแหน่งหน้าที่ 

         2) สหกรณ์มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำนวน 22 คน ในระหว่างปีมีการปรับเปลี่ยนฝ่ายการจัดการ 

ดังนี้  (1) ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้จัดการใหม่ จำนวน 1 ราย (2) นิติกรเปิดรับใหม่ จำนวน 1 ราย (3) เจ้าหน้าที่

ทะเบียนเปิดรับใหม่ จำนวน 1 ราย (4) งานสวัสดิการ จำนวน 1 ราย แทนคนเดิมที่ลาออก  

    3.3 ด้านการบัญชี 

         1) สหกรณ์จัดทำระบบบัญชีเรยีบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีมี

อยู่ครบถว้น 

         2) สหกรณ์ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล ในส่วนงานด้านเงินรับฝาก 

ทุนเรือนหุ้น และลูกหนี้เงินให้กู้ ได้แก่ การจัดทำงบหน้าเรียกเก็บเงินประจำเดือน การออกใบเสร็จรับเงิน

ประจำเดือน การออกใบเสร็จรับเงิน การจัดทำรายละเอียดยอดคงเหลือ และการจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ซึ่ง

รายงานที่ได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้ 

และการสำรองข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม 

    3.4 ด้านการเงิน 

         1) สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน 

โดยการควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ วันสิน้ปีสหกรณ์

มีเงินสดคงเหลือ จำนวน 222 บาท ถูกต้องตามบัญชีซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ ของนายจีรเดช  ธัญรัตนมงคล  

         2) สหกรณ์มีการควบคุมการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิก-จ่าย การเก็บรักษางาน และ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และพบว่าบางรายการมียอดค่าใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ได้รับ เช่น ค่าใช้จ่ายใน

การจัดประชุม เนื่องจากมีการประชุมพิจารณาเงินกูเ้พิ่ม ค่าใช้จ่ายพาหนะเดินทางมียอดสูง เนื่องจากมีการเบิกจ่าย

ค่าเลีย้งในหมวดพาหนะ ซึ่งต่อไปสหกรณ์ควรแยกค่าใช้จ่ายค่าเบีย้เลีย้งออกจากค่าใช้จ่ายค่าพาหนะเดินทาง 

       3.5 เงินสินเชื่อ 

         สหกรณ์ให้เงินกูป้ระเภทเงินกู้สามัญ เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษปันผลรายปี เงินกู้พิเศษเพื่อ

การเคหะ คงเหลือ จำนวนเงิน 5,070,637,048.58 บาท ซึ่ง ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ย จำนวนเงิน 

328,757,759.68 บาท  

    3.6 ด้านการลงทุน 

         สหกรณ์นำเงินไปลงทุนระยะสั้น/ระยะยาว เป็นไปตามที่กฎหมาย หลักเกณฑ์  

และระเบียบกำหนดในระหว่างปี ดังนี้ 

1.  สหกรณ์มีการลงทุนโดยการถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนเงิน  

/ 3,953... 
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3,953,000 บาท ถือหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) จำนวนเงิน 200,000 บาท และถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์

สหกรณ์กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 29,000,000 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 33,153,000 บาท มีผลตอบแทนจาก

การลงทุน  1,065,715.67 บาท 

          2. สหกรณ์มีการนำเงินไปฝากสหกรณ์อื่น จำนวน 1,294,419,721.16 บาท  มีรายได้ดอกเบี้ย

เงินรับฝาก 31,966,810.49 บาท 

    3.7 ด้านเงินรับฝาก 

         ณ วันสิน้ปี มีเงินรับฝากคงเหลือ 2 ประเภท คอื 

         1) เงินรับฝากออมทรัพย์       จำนวนเงิน    163,551,542.48  บาท 

         2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  จำนวนเงิน 1,387,640,995.35  บาท 

    3.8 ทุนเรือนหุ้น 

         ทุนเรือนหุ้น คงเหลือ ณ วันสิน้ปี จำนวนเงิน 4,361,443,170.00 บาท  แยกเป็น 

         ทุนเรือนหุ้นสามัญ   จำนวนเงิน 3,554,344,000.00  บาท 

         ทุนเรือนหุ้นสามัญ 32 (3)     จำนวนเงิน    435,628,695.00  บาท 

         ทุนเรือนหุ้นสมทบ       จำนวนเงิน    371,470,475.00  บาท 

สหกรณ์มีทุนมากกว่าเงินรับฝากแสดงว่าสหกรณ์มีสภาพคล่อง มีความมั่นคงมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

กำหนด โดยกฎกระทรวงไม่น้อยกว่ารอ้ยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก 

 4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงและข้อเสนอแนะ 

     การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง  

30 กันยายน 2563 การตรวจสอบและผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

     1) จากการตรวจรายการครุภัณฑ์ประจำปี พบว่ามีสินทรัพย์บางรายการชำรุด เสื่อมสภาพ  

ไม่สามารถ ใช้งานได้ บางรายการสูญหาย และบางรายการมีการจัดซื้อมานานกว่า 20 ปีแล้ว ณ วันที่  

30 กันยายน 2563 ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพและพัสดุที่ใช้งานไม่ได้ แต่สหกรณ์ได้มีการ

ตรวจสอบ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ควรจะดำเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ 

     2) บัญชีหมวดสินทรัพย์ในส่วนเงินรอเรียกคืนจากลูกหนื้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 30 กันยายน 2563 

ได้มีการติดตามหนี้ได้ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,287 บาท ส่วนที่ยังเรียกเก็บไม่ได้ จำนวน 33,293 บาท ขอให้

ดำเนินการต่อไป 

      3) เนื่องจากบัญชหีมวดหนีส้ินในส่วนเงินปันผลคา้งจ่าย เงินปันผล/เฉลี่ยคนืคา้งจ่าย และเงินรอจ่าย

คืนค้างจ่าย  เป็นรายการที่สืบเนื่องมาจาก ปี 2554 – 2555 และสหกรณ์ได้มีการดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ  

ขอให้รีบดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จ 

      4) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ไม่คล่องตัว 

จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาการปล่อยเงินกู ้ความสามารถในการชำระหนีข้องลูกหนีเ้พื่อลดความเสี่ยง เช่น 

เรื่องการให้เงินกู้แก่สมาชิกใกล้เกษียณอายุควรพิจารณาเงินบำเหน็จและเงินบำนาญรายเดือนว่าจะสามารถส่ง

ชำระเงินกูพ้รอ้มดอกเบีย้รายเดือนได้หรอืไม่ 

     5) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ควรมีการทำประกันชวีิตเงินกู้เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกและสหกรณ์ 

     6) ในระหว่างการตรวจสอบเมื่อพบข้อผิดพลาดที่ไม่มีสาระสำคัญได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์แก้ไข

โดยมิได้รายงานเป็นหนังสือ ซึ่งเจา้หน้าที่สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเป็นอย่างดี 

/ มติท่ี... 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

 ประธาน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 66 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอยา่งน้อย

ครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ 

หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด งบดุลนั้นต้องทำให้

แล้วเสร็จและให้ผู้สอบบัญชตีรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วันนับแต่

วันสิน้ปีทางบัญชี 

 สำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ได้จัดทำ 

งบการเงินประจำป ีซึ่งผูส้อบบัญชตีรวจสอบแล้ว ขอนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนมุัติ 

ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์ ผู้สอบบัญชี รายงานว่าตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

มาตรา 66 กำหนดให้สหกรณ์จัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี

ของสหกรณ์ งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับทั้งบัญชีกำไรขาดทุน

ตามแบบที่นายทะเบียนนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิน้ปีทางบัญชี 

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี ซึ่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้วตามเอกสารงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบ

งบการเงิน และนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาตเสนอ สมาชิก และสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน 

จำกัด ดังนี้ 

ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ซึ่ง

ประกอบด้วย    งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับ

ปีสิ ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที ่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร

ในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตาม

ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของ

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบท

ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั ้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

การประมาณการ : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ  

/ งบการเงิน... 
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งบการเงินข้อ 5 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม จำนวนเงิน 5,070 ล้านบาท  

(คิดเป็นร้อยละ 77.18 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวนเงิน 7.69 ล้านบาท (คิดเป็น

ร้อยละ 0.12 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และการประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ ประกอบ

กับจำนวนเงินมีสาระสำคัญ 

ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการชำระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้เปรียบเทียบกับรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไป

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เลือกรวมถึงเงิน

ให้กู้ยืมรายใหญ่ เงินให้กู้ยืมที่มีการปรับโครงสรา้งหนีแ้ละการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้

สามารถจัดทำงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจรติหรอืข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความ

ตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรอืหยุดดำเนินงานหรอืไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญช ีซึ่งรวม

ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ช้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผิดพลาดและถอืว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า รายการที่

ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้

ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถงึ 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า ความเสี่ยงที่

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ

ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

/ - ทำความ... 
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- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของสหกรณ์ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์ 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ

ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของ

สหกรณ์ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถา้ข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง

ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผย

ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน

อนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้ 

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้ อมูลที่

เก่ียวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรอืไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบควบคุม

ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี

นัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า

ได้อธิบายเรื่องเหล่านีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว

ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ

มากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว  

ทั้งนี ้ได้เสนองบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รวมทั้งสรุปรายงานผลการประเมินและการวเิคราะห์ 

งบการเงิน รายละเอียดในหนังสือหน้าที่ 81 ถงึ 101 

สำหรับคำถามของสมาชิกที่ว่าทำไมค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ปีนี้ 5.43 ล้านบาท แต่ปีก่อน 3.06 ล้านบาท 

สูงขึน้มาก เนื่องจากปีก่อนค่าพาหนะเข้าประชุม 500 บาท แต่ปีนี้ 800 บาท จึงทำให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิมมาก 

 นางบุญราศรี บุรพธานินทร์ เลขที่สมาชิก 801 ยินดีกับคุณปราโมทย์ฯ ผู้จัดการสหกรณ์ ที่ได้กลับ

เข้ามาทำงานให้กับสหกรณ์ ขอให้อยู่กับเรานานๆ ท่านเป็นผู้รอบรู้จริงๆ  จากงบการเงิน ดอกเบี้ยรับเงินรับฝาก 

จำนวน 33 ล้านบาท แต่ทำไมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 43 ล้านบาท ในเรื่องค่าเบี้ยประชุม ปีก่อนจ่าย

ค่าเข้าประชุม 500 บาท ใช้เงิน 5 ล้านบาท ปีนี้จ่ายเพิ่มอีก 300 บาท รวมแล้วประมาณ 7 ล้านบาท จึงมี

ผลกระทบทำให้เงินปันผลลดลง  แต่ถา้หารายได้ส่วนเกินจากหุ้นของสมาชิกมาจ่ายจะไม่ทำให้ปันผลลดลง และ

ปีนี้จ่าย 800 ปีหน้าห้ามจ่ายปันผลลดลงจะสัญญาได้ไหมถา้จ่าย 800 บาท ปีหน้าปันผลต้องไม่น้อยกว่าปีนี้ ถ้า

น้อยกว่าต้องมีขอ้แลกเปลี่ยนตัดโบนัส ส่วนเรื่องค่าเครื่องแบบ 400 บาท เราตัดชุดให้ใส่ทำงานให้เขาอยู่กับเรา 

/ เหมอืน... 
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เหมือนกับที่นี่เป็นสุสานคือหมายความว่าเขาเกิดที่นี่ตายที่นี่อยู่อย่างภักดีอย่าให้เขาได้เดือดร้อน ฉะนั้น ถ้าดูแล

ลูกน้องดีลูกน้องไม่ไปไหนลูกน้องจะอยู่แล้วทุ่มชีวิตให้กับเรา และขอเสนอให้แกไ้ขระเบียบเก่ียวกับเงินสงเคราะห์

ศพอัตรานี้ใช้มานานมากแล้ว สมาชิกที่อายุเกิน 75 ปี บริษัทไม่รับทำประกัน ขอให้ขยายเงินเพิ่มขึ้นมากกว่า 

30,000 บาท 

 นายปราโมทย์  วังคูณ ผู้จัดการ ถ้าสมมุติว่าปรับค่าเงินรางวัลเพิ่มขึ้น 300 บาท จะยืนยันได้ไหมว่า

จะได้เงินปันผลเท่าเดิมกับปีนี้ การนำเงินจากแหล่งต่างๆ มาเป็นเงินทุน และเรื่องของผลตอบแทนการนำไปใช้ไป 

มีจุดหนึ่งที่มาจากเงินฝากของสมาชิก จากตัวเลขที่ทำออกมาเป็นกลุ่ม เงินทุนเรอืนหุ้นควรจะนำไปลงทุนเฉพาะ

เงินกู้ให้กับสมาชิกล้วนๆ เพราะเป็นเงินทุนระยะยาว ส่วนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์นำไปลงทุนได้

หลากหลาย แต่พยายามจะนำไปวางไว้ในจุดที่ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า 1.75 แต่จะมีข้อจำกัด เนื่องจาก

สหกรณ์จะต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในการดำเนินงาน เงินก้อนนี้ประมาณ 163 ล้านบาท จะไปกองอยู่ที่แบงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ในการจ่ายเงินกู้ในแต่ละช่วง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่กำลังจะแก้ปัญหา คือเงินที่

จ่าย เงินฝาก 1.75 นำไปฝากกับธนาคารซึ่งได้ไม่ถึง 0.50 สตางค์ ทำให้ได้รับผลตอบแทนต่ำประมาณ 1.25 

สตางค์ เราจะมีวิธีจะปรับตัวนี้ได้อย่างไร สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ย 2.75 คณะกรรมการจะ

นำไปลงทุนแต่ว่าคำว่าลงทุนในที่นี้คือการนำไปฝาก เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยง อาจจะมีหลายคนตั้ง

คำถามว่าทำไมเราไม่นำเงินก้อนนี้ไปลงในหุ้นกู้ ซึ่งคณะกรรมการมีความเป็นห่วงว่าการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ 

ซึ่งผลตอบแทนสูงแต่มีข้อจำกัดในส่วนของกฎหมายบังคับ การลงทุนในตราสารหนี้ หุ้นกู้ จะต้องไม่ด้อยสิทธิ์

หรือมีประกัน ข้อที่ 1 ส่วนข้อที่ 2 จะต้องได้รับการจัดอันดับ Rating จากตลาดหลักทรัพย์ไม่ต่ำกว่า A- ซึ่งช่วงที่

ผ่านมาสหกรณ์จะลงทุนได้แต่ปรากฏว่า บางตัวเช่นของปูนซีเมนต์ไทยออกมาล่าสุดสหกรณ์ลงทุนไม่ได้  

เนื่องจากมีเงื่อนไขในการซื้อ และสหกรณ์พยายามจะกระจายเงินฝาก ดูจากอัตราดอกเบี้ยที่นำไปฝากกับ

สถาบันภายนอกที่ได้สูงสุดขณะนี้จะอยู่ที่ 3.10 และเงินฝากอื่นๆ จะได้ในอัตราตั้งแต่ 2.50 ถึง 2.75 โดย

เฉลี่ยแล้วปัจจุบันจากตัวเลขที่คำนวณออกมาเงินที่นำไปลงทุนฝากจะใกล้เคียงกับต้นทุนของเงินฝากออม

ทรัพย์พิเศษคอืประมาณ 2.50 จะเห็นได้จากปีนี้รายได้ในส่วนที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่มาจากการฝากจะเพิ่มขึน้จากปีที่

แล้วประมาณ 14 ล้าน จากตัวเลขนี้ในอนาคตพยายามจะบริหารด้วยข้อมูลนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ

ประชุมกรรมการลงทุน จะเอาเงินไปบรหิารให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น 

นางสาวดลจิต ประดิษฐ์วง รหัสสมาชิก 13628 ดูงบการเงินแล้ว รายได้ของสหกรณ์ท่านประธาน

พูดถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำไรประเด็นหนึ่งคือเงินกู้ของสมาชิกสมทบที่ลดลงถึง 500 ล้านบาท  

ถ้าสมาชิกสมทบมีจำนวนประมาณ 300 กว่าคน ถา้ 500 ล้านบาทต่อปีหารด้วยจำนวนสมาชิกสมทบกว่า 3 พัน

คนเท่ากับสมาชิกสมทบจะเสียโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่เป็นเงินกู้ที่ต่ำกว่าตลาดนอกจากนั้นเราไม่ได้

แก้ไขในเรื่องของเงิน 500 ล้านบาท ที่ไม่สามารถปล่อยกู้สมาชิกสมทบได้ เท่ากับสหกรณ์จะเสียโอกาสในการได้

กำไรคือถ้านำ 500 ล้านบาท คูณด้วย 6.5% จะได้ประมาณกว่า 30 ล้านบาทต่อปี แต่ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้ 

2-3 ปีเท่ากับสหกรณ์จะสูญเสียโอกาสในการได้กำไรประมาณ 100 ล้านบาท รวมถึงสมาชิกสมทบจะสูญเสีย

โอกาสในการเข้าถงึแหล่งทุนเป็นหลักพันล้านบาท ในเรื่องกฎหมายการปล่อยเงินกูใ้ห้กับสมาชิกสมทบ จะทำให้

สหกรณ์ไม่สามารถปล่อยกูไ้ด้ แต่ว่าถ้าเราลองพิจารณาตัวอย่างของสหกรณ์อื่นๆ เช่นสหกรณ์ของกรมส่งเสริม

สหกรณ์จะพบว่าสหกรณ์ทุกๆ แห่งในประเทศไทยกำลังแก้ไขระเบียบ แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการพยายามลด

ต้นทุน การลดต้นทุนอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับการเพิ่มเงินลงทุน ขออนุญาตฝากด้วยให้ทางกรรมการ

พิจารณาว่าตรงนีจ้ะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าถา้ 2-3 ปีเป็นเงินที่เยอะเหมือนกันนะคะ 

ประธาน  ขอให้ผูแ้ทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์ช่วยตอบ 

/ นาย... 
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นายจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เบื้องต้นเรื่องของสหกรณ์เป็นเรื่องของการ

ช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลอืซึ่งกันและกันในเรื่องของผลการดำเนินกิจการ ทางกรรมการได้พยายามใช้จ่ายเงิน

งบประมาณตามแผนงานที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ได้วางกรอบให้คณะกรรมการใช้จ่ายแล้ว แต่สิ่งที่

เห็นคือเรื่องที่สมาชิกไม่ได้ชำระหนี้และเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีได้เน้นไว้ การที่ไม่ส่งหนี้ 

สหกรณ์ ต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เรื่องของการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ กระทบกำไรกระทบกับการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคนื ท่านสมาชิกในที่ประชุมใหญ่และฝากไปถงึท่าน

สมาชิกที่ไม่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมมีหน้าที่ในการชำระหนี้จะต้องมาใช้หนี้เพื่อไม่ต้องการให้เกิดการตั้งค่า

เผื่อหนีจ้ะสูญฯ และกระทบต่อกำไรและเป็นผลกระทบตามมาถึงการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคนื 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติงบดุล งบการเงิน ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ตามที่

คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้จัดทำและผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ประจำปี 2563 

ตามหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 ตั้งแต่หน้าที่ 79 - 96 เรียบร้อยแล้วแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  เรื่องการอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธ ิประจำปี 2563 

 นายมีโชค  มั่นคง ผู้ช่วยผู้จัดการ รายงานว่า การบริหารงานในรอบปี 2563 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ

ทั้งสิ้น 298,558,677.85 บาท คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 51 ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 

23/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามมาตรา 60 แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อ 28 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้พจิารณา ดังนี้ 

 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์ มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และ

เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท  

ตามกฎกระทรวง กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือ ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี ้  

 (1)  เปน็เงินปนัผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยคดิ

ให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถา้สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม  (4)  ออกจ่ายเปน็เงินปนัผล

สำหรับปใีดด้วยจำนวนเงนิปันผลทั้งสิน้ที่จ่ายสำหรับปนีั้นกต็้องไม่เกินอตัราดงักล่าวมาแล้ว  

 (2)  เปน็เงินเฉลีย่คนืให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิก

ผิดนัดการส่งเงนิงวดชำระหนีไ้ม่ว่าตน้เงินหรอืดอกเบี้ยในเดอืนใด มใิหไ้ด้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับเดือนนั้น 

 (3)  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหนา้ที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ    

 (4)  เปน็ทนุรักษาระดับอตัราเงนิปันผล ไมเ่กนิรอ้ยละ 2 แหง่ทนุเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามทีม่ีอยู่ในวันสิน้ปนีั้น 

ทุนรักษาระดับอตัราเงินปนัผลนีจ้ะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ ่เพื่อจ่ายเป็นเงนิปันผลตามหุ้น ตาม (1) 

 (5)  เป็นทนุเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิตามระเบียบสหกรณ์ 

 (6)  เปน็ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 (7)  เป็นทุนสวัสดิการ หรอืการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละ 10 ของ

กำไรสุทธ ิตามระเบียบของสหกรณ์ 

 (8)  เป็นทนุเพื่อจดัตั้งสำนักงานหรอืทนุอื่นๆ เพือ่เสรมิสรา้งความมั่นคงแกส่หกรณ์ 

 (9)  กำไรสุทธิส่วนที่เหลอื (ถา้มี)  ให้จดัสรรเป็นทนุสำรองทัง้สิน้ 

 คณะกรรมการดำเนินการฯ จงึขอเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป ี2563 ดงันี้ 

/ 1. จัดสรร... 
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ท่ี รายการ 
ป ี 2563 ป ี 2562 % เพ่ิม 

(ลด)  จำนวนเงิน   %   จำนวนเงิน   %  

กำไรสุทธิประจำป ี 298,558,677.85  100 286,216,888.57  100  

1.  จัดสรรตามกฎหมาย      

1.1 ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ   29,855,867.79 10.00   28,621,688.86 10.00 0.00 

1.2 เงนิค่าบำรุงสันนิบาต ไม่เกินร้อยละ 1   แต่ไม่เกิน 

30,000.- บาท 

       30,000.00  0.01        30,000.00  0.01 0.00 

รวม  29,885,867.79 10.01  28,651,688.86 10.01 0.00 

2.  จัดสรรให้กบัสมาชิก      

2.1 เงนิปันผล  ร้อยละ  5.76  ของ 

เงนิค่าหุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว 

  241,916,143.00 81.03   232,943,059.00 81.39 (0.36) 

 2.2 เงนิเฉล่ียคนื ร้อยละ 6.04 ของ 

ดอกเบ้ียท่ีส่งชำระสหกรณ์ 

   19,670,713.00  6.59     17,929,022.00  6.26 0.33 

รวม  261,586,856.00 87.62  250,872,081.00 87.65 (0.03) 

 ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยร้อยละ 6.48 (ต.ค.61-ก.ค.62=6.50, สค.-กย.62=6.40) จ่ายเงินปันผล 

5.80% เงินเฉลี่ยคนื 5.30% เมื่อหักเงินเฉลี่ยคนืทำให้อัตราดอกเบีย้เงินกูแ้ท้จรงิอยู่ที่ร้อยละ 6.14 (6.48 - 0.34) 

 ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ร้อยละ 6.40 จ่ายเงินปันผล  5.76% เงินเฉลี่ยคืน 6.04% เมื่อหักเงิน

เฉลี่ยคืนจะทำให้อัตราดอกเบีย้เงินกูท้ี่แท้จริงอยู่ที่ร้อยละ 6.01 (6.40 - 0.39) 

ท่ี รายการ  จำนวนเงิน   %   จำนวนเงิน   %  
%เพ่ิม 

(ลด) 

3.  จัดสรรให้กับผู้บริหารสหกรณ์        

3.1 เงนิโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10  

ของกำไรสุทธ ิ

   1,806,605.00  0.61    1,757,800.00  0.61   0.00 

4.  จัดสรรทุนต่างๆ      

4.1 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล          6,349.06  0.00            318.71  0.00 0.00 

4.2 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม        10,000.00  0.00        10,000.00  0.00 0.00 

4.3 ทุนสาธารณประโยชน์        20,000.00  0.01        20,000.00  0.01  0.00 

4.4 ทุนสวัสดิการสมาชิก    5,243,000.00  1.76    4,905,000.00  1.72  0.04 

รวม    5,279,349.06  1.77    4,935,318.71  1.73 0.04 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธปิระจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 

ตามท่ีคณะกรรมการดำเนนิการฯ นำเสนอต่อที่ประชมุใหญ่ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3  เรื่องแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 

 ผู้จัดการ  รายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการ ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564  

เพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์  ในการพัฒนาการบริหาร

จัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติสหกรณ์ ประเมินประสิทธิภาพ

บุคลากร ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน จัดหาสื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน

ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ระดมเงินฝาก ระดมหุ้น 

ส่งเสริมระบบการให้บริการสินเชื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพการชำระหนี้ การบรกิารสินเชื่อ เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง

ชำระ การส่งจดหมายเร่งรัดติดตามหนี้ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และจัดสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกถึงแก่กรรม ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ   

/ ผู้ตรวจ... 
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ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่  การประชุมสัญจรสมาชิก ส่งเสรมิให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างหลากหลาย 

การพัฒนาเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำวารสารข่าวสหกรณ์ การทำแผ่นพับ การจัดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของสหกรณ์ และไลน์กลุ่มสหกรณ์ ส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เช่น 

เข้าประกวดสหกรณ์ดีเด่นของกรมส่งเสรมิสหกรณ์ เข้าร่วมประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นต้น 

 เป้าหมายในการดำเนินงานปี 2564 ประกอบด้วย รายได้ ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ จำนวน 331,128,000.- บาท 

รายได้อื่น จำนวน 38,156,600.- บาท รวมรายได้ จำนวน 369,284,600.- บาท ค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก จำนวน 42,756,000.- บาท  ค่าใช้จ่ายบริหารงาน จำนวน 21,296,600.- บาท 

ค่าเสื่อมราคาและสำรองตา่งๆ จำนวน 3,000,000.- บาท รวมค่าใช้จ่าย จำนวน 67,052,600.- บาท กำไรสุทธิ 

ประจำปี 2564 จำนวน  302,232,000 บาท 

 สำหรับงบประมาณรายจ่ายมีทั้ งหมด 6 หมวดรายการ ปี  2563 สหกรณ์ ฯ ได้รับการอนุมัติ  

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ รวมจำนวน 19,365,400.00 บาท ใช้ไป 17,184,633.59 บาท คงเหลือ 2,180,766.41 บาท 

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายทั้ง 6 หมวดรายการ 

รวมเป็นเงิน 21,296,600.00 บาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2563 จำนวน 1,931,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 

9.97 รายละเอียดประกอบด้วย หมวดเงินเดือน จำนวน 6,053,000.00 บาท ลดลง 211,000.00 บาท หมวด

ค่าตอบแทน จำนวน 2,387,300.00 บาท ลดลง 311,400.00 บาท หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ จำนวน 

11,058,800.00 บาท เพิ่มขึ้น 2,142,600.00 บาท หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 550,000.00 บาท เพิ่มขึ้น 

138,000.00 บาท หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 150,000.00 บาท เท่าเดิม หมวดครุภัณฑ์ จำนวน 1,097,500.00 บาท 

เพิ่มขึน้ 173,000.00 บาท  

 ซึ่งมีรายละเอยีดในหนังสือรายงานกจิการประจำปี 2563 ตั้งแต่หน้า 105-109 หมายเหตุ 1. ให้ถัวเฉลี่ย

ได้ทุกหมวดรายการยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 2. กรณีขึ้นงบประมาณใหม ่ขออนุมตัิใชจ้่าย 20% ของงบประมาณ

เดิมเพื่อให้งานดำเนินการได้ตอ่เนื่อง  
 

มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

นำเสนอ ทั้ง 6 หมวดรายการ รวมจำนวนเงิน 21,296,600 บาท ให้มีการเบิกจ่ายถัวเฉลี่ยได้ทุกหมวด

รายการ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ให้ถัวเฉลี่ยได้เฉพาะในหมวดครุภัณฑ์เท่านั้น ในกรณีขึ้นงบประมาณใหม่

อนุมัติให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณเดิมเพื่อให้งานดำเนินการได้ต่อเนื่อง  
 

ระเบียบวาระที่ 5.4  เรื่องการพิจารณาและการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบ

บัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 

 ประธาน  ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2545 ข้อ 25 การตรวจสอบบัญชี บัญชขีองสหกรณ์นั้นต้องได้รับ

การตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่

นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชซีึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

 ปี 2563 บริษัท LPN Auditing Group โดย ดร.พัชราภรณ์  ลิมปิอังคนันต์ เป็นผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาต เลขทะเบียน 5945 ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

สำหรับปสีิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ เป็นเงิน 110,000 บาท  

 สำหรับการเลือกผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ฯ ได้มีประกาศ 

เรื่อง การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 หลังปิดรับสมัคร  

/ วันที.่.. 
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วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผูเ้สนอบริการตรวจสอบบัญช ีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 

  1. แอลพีเอน็ ออดิทติง้ กรุ๊ป        โดย  นายวิศิษฎ ์ลมิปิอังคนนัต์                   

  2. บรษิัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จำกัด  โดย  นายประกอบกิจ อาภาจรัสกุล   

  3. บรษิัท เอ็น เอส เค สอบบัญชี จำกัด        โดย  นายอาภากร  เทศพันธ์       

 ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัครบัญชีภาคเอกชน ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและ

วิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชนที่สรรหาไว้อย่างน้อย 2 รายขึน้ไป โดยให้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีสำรองไว้จำนวน 1 – 2 คน เพื่อป้องกัน

ปัญหาจากเหตุสุดวิสัย หรือจำเป็นที่ทำให้ผู้สอบบัญชีที่เลือกไว้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อลดภาระ

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
 

ตามรางเปรยีบเทยีบข้อเสนอบริการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2564 

รายละเอียดเสนอบริการสอบบัญชี แอลพเีอน็ ออดิทติ้ง กรุ๊ป บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ชื่อผู้สอบบัญชีที่ขึน้ทะเบียนกับ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   

1. นายวศิิษฎ์ ลิมปิอังคนันต ์

เลขทะเบียน 1252 

เลขทะเบียนกรมฯ  10236  

    เป็นผู้สอบบัญชหีลัก 

2. นายณรงค์  อนิทิพย์ 

เลขทะเบียน 6146 

เลขทะเบียนกรมฯ  10236 

    เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 

1.นายประกอบกิจ อาภาจรัสกลุ   

เลขทะเบียน 5194 

เลขทะเบียนกรมฯ  10184  

    เป็นผู้สอบบัญชหีลัก 

2. นายกฤติเดช จรุสมญัญา 

เลขทะเบียน 4554 

เลขทะเบียนกรมฯ  10160  

    เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 

1. การเข้าปฏิบัติ งานตรวจสอบบัญชี 

 - จำนวนคร้ังทีเ่ข้าตรวจสอบ 

 

- จำนวนผูช้่วยผู้สอบบัญช ี

 

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คร้ังละไมน่้อยกว่า  

2 - 4 วันทำการ  

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน 

   รับรองว่าผู้สอบบญัชแีละผู้ช่วยฯ  

มีคุณสมบัติตามประกาศนายทะเบียนกำหนด 

 

อย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ คร้ังละไมน่้อยกว่า  

2 วันทำการ  

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

   รับรองว่าผู้สอบบญัชแีละผู้ช่วยฯ  

มีคุณสมบัติตามประกาศนายทะเบียนกำหนด 

2. การจัดทำรายงาน ผลการตรวจสอบ 

   - รายงานระหว่างป ี

- รายงานประจำป ี

 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี

ให้สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชปีระจำปี  

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

- ยินดีที่จะเข้าร่วมประชุมใหญแ่ละประชุม

คณะกรรมการ ตามทีส่หกรณ์ร้องขอ 

 

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี

ให้สหกรณ์ทราบ 

- รายงานการสอบบัญชปีระจำปี  

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

- ยินดีที่จะเขา้ร่วมประชมุใหญห่รือประชุม

คณะกรรมการ ตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. บริการอื่นๆ  

 

 

จะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการ

บัญชีตามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น

ค่าบรกิารพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกต

ที่สำคัญที่ตรวจพบจะแจง้ให้สหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

จะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการ

บัญชีตามทีเ่ห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น

ค่าบรกิารพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกต

ที่สำคัญที่ตรวจพบจะแจง้ให้สหกรณ์และ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 
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รายละเอียดเสนอบริการสอบบัญชี แอลพเีอน็ ออดิทติ้ง กรุ๊ป บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จำกัด 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี

 

 

 

 

 

 

 

120,000  บาท 

- การคำนวณคิดตามปรมิาณธุรกิจ  

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจที ่

นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์กำหนด  

-  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดและ

การสอบทานหนี ้ขอให้เป็นความรับผดิชอบ

ของสหกรณ์ 

150,000  บาท 

- การคำนวณคิดตามปรมิาณธุรกิจ  

ความเสี่ยงในการสอบบัญชี ภารกิจที ่

นายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์กำหนด  

-  เว้นแต่ ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดและ

การสอบทานหนี ้ขอให้เป็นความรับผดิชอบ

ของสหกรณ์ 

 

5. เงื่อนไขการเบกิค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญช ี

งวดที่ 1 – 3 ภายหลงัที่เข้าตรวจ 

คร้ังที่ 1 – 3 จำนวนเงินงวดละ 30,000 บาท 

งวดที่ 4 ภายหลังรับรองงบการเงิน  

จำนวน 30,000 บาท 

งวดที่ 1 – 3  ภายหลงัที่เข้าตรวจ 

คร้ังที่ 1 – 3 จำนวนเงินงวดละ 30,000 บาท 

งวดที่ 4 ภายหลังรับรองงบการเงิน  

จำนวน 60,000 บาท  
 

มติท่ีประชุม   สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จำนวน 6,569,508.62 บาท และ 

ผลการจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายใน อยู่ในระดับ “ดี” ที่ประชุมมีมติเลือก สำนักงานสอบบัญชี แอลพีเอ็น 

ออดิทติ้ง กรุ๊ป โดย นายวิศิษฏ์  ลิมปิอังคนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1252 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์

ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

120,000 บาท และเห็นชอบให้ นายณรงค์  อินทิพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6146 เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบบัญชี       120,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 5.5  เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และกำหนดค่าตอบแทน 

เลขานุการ รายงานว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2545 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม กำหนด ดังนี้ 

 ข้อ 98 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรือ

หน่วยงานอื่น ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบ   นายทะเบียนสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน  3  คน หรือ  1  นิติบุคคล 

เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ 

 กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า

ปรญิญาตร ีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกจิการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกจิการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 

 ให้คณะกรรมการดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และนำเสนอชื่อผู้ตรวจสอบ

กจิการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย 

 สมาชิกหรือบุคคลภายนอกกลุ่มใดประสงค์จะเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ยื่นใบสมัคร ต่อ

สหกรณ์ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง  

/ ที่ประชุม... 
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 ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสำรองไว้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  

ที่สหกรณ์เลือกตั้งสำรองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่คณะผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่ว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ตามข้อ 99/1 

ปีบัญชีสหกรณ์ปี 2563  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึง่ครบกำหนดวาระแล้ว  คอื 

1.  นางสาวสนุีย ์ วุฒิกิตติ  หัวหน้าคณะผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ 

2.  นางสาวกัทล ี ภูปาทา  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์      

3.  นางสาวเอมอร  สาระขนัธ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์

 สำหรับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ และหลังจากปิดรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคม 2563  มีผู้เสนอบริการตรวจสอบกิจการ จำนวน  

3 ราย ตามที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบ

นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประกอบด้วย  

 1. คณะผู้ตรวจสอบกิจการ โดย ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์  เป็นหัวหน้าคณะ           

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง.พี.ที.เทรดดิง้ โดย นางเนตรนภางค์ นำจิตรไทย ในนามนิติบุคคล 

 3. คณะผู้ตรวจสอบกจิการ โดย นางสาวสนุีย ์วุฒิกิตติ หัวหนา้คณะ  
 

ตารางเปรยีบเทียบการเสนอบรกิารตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2564 

หมายเลขผู้สมัคร 1 2 3 

รายละเอียดการ

เสนอบริการ

ตรวจสอบกิจการ 

ประเภท 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ประเภทนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง  

 

ประเภท 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  

 

 

 

 

 

ทีมงานผูต้รวจสอบ

กิจการ 

 

ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์  

หัวหน้าคณะ   

ปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจบัณฑิต 

ผ่านการอบรมผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ 

นางสาวนงรัตน์  โกษะ(วุฒิ นบ.) 

นายอภิวุฒิ  ซิงห์(วุฒิ ปวช.บญัชี) 

   

 ผ่านการอบรมผูต้รวจสอบ

กิจการสหกรณ์ ทุกคน 

 

โดย นางเนตรนภางค์  นำจิตรไทย 

วุฒิ นติิศาสตรบัณฑิต/เนติบัณฑิต 

เลขทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการ 00502 

  

มีหนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการ  

นายบัณฑูร ชุณสิทธิ์ (วุฒิ สถ.บ.) 

นางสาวรัชกมล นำจิตรไทย(วุฒิ บช.บ.) 

นายสมบัติ  มีเวช (วุฒิ นบ.) 

   ผ่านการอบรมผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ทุกคน 

 

 

นางสาวสุนีย์ วุฒกิิตติ  

หัวหน้าคณะ   

ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

 

ผ่านการอบรมผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 

นางสาวเอมอร  สาระขันธ์ (ศศ.บ.) 

นางสาวกัทลี  ภูปาทา(วุฒิ ศศ.บ.) 

   ผ่านการอบรมผูต้รวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ทุกคน 

ประสบการณ์ 

การตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ 

- สันนิบาตสหกรณ์ฯ 

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

- สอ.บรษิัท ทีโอที จก. 

- สอ.การสื่อสารแหง่ประเทศไทย 

- สอ.ธกส 

- สอ.กระทรวงมหาดไทย   ฯลฯ 

 

- สอ.กระทรวงแรงงาน 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงแรงงานฯ ทั้งทีม 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อ 599/10  นวมินทร์  บึงกุม่ 

กรุงเทพมหานคร 

 

99/32  ถ.ปทมุธาน-ีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

ตำบลเชียงรากใหญ่  อำเภอสามโคก  

จังหวัดปทุมธานี   

59 ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จ

เจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ   
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รายละเอียดการ

เสนอบริการ

ตรวจสอบกิจการ 

ประเภท 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

ประเภทนิติบุคคล 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง.พี.ที.เทรดดิ้ง  

 

ประเภท 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

1. การเข้า

ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบบัญช ี

   - จำนวนคร้ังที่

เข้าตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

- เข้าปฏบิัติงานตรวจสอบ

กิจการ ในวันทำการปกติอย่าง

น้อยเดือนละ 4 คร้ัง คร้ังละ 3 คน  

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการและทำรายงานผลการ

ตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่

ประชุมทุกคร้ังที่เข้าตรวจสอบ 

- เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญั

ประจำปี รายงานผลการ

ตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่

ประชุมใหญ่สามัญประจำป ี

 

 

- เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติได้

อย่างน้อยเดือนละ 2 คร้ังฯ ละ 3 คน 

- เข้าร่วมประชุมชีแ้จงกับ

คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการตามที่

สหกรณ์แจ้งเชญิทกุคร้ัง 

 

 

 

 

 

- เข้าตรวจสอบในวันทำการปกติได้ทกุ

เดือน อย่างน้อย 3 คร้ังๆ ละไมน่้อยกว่า 

3 วันทำการ 

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการทุกเดือน หรือคณะอื่นๆ เพื่อ

ชีแ้จงเกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ ที่

นำเสนอต่อที่ประชุมนั้นๆ 

 

 

2. การจัดทำรายงาน

ผลการตรวจสอบ

กิจการ 

   - รายงาน

ระหว่างป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- รายงาน

ประจำปี 

- จั ด ท ำ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ตรวจสอบกิจการประจำเดือน

เป็ น ไป ต าม ค ำ แ น ะ น ำ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์กำหนด  

 - ส อ บ ท า น แ ล ะ ป ร ะ เมิ น

ประสิทธิภาพ ความเสี่ยงแล้ว

พิ จ า ร ณ า ก ำ ห น ด ข อ บ เข ต

ตรวจสอบให้เหมาะสมรัดกุม 

- ตรวจสอบการควบคุมดูแล

รักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า ประเมินการปฏิบัติงาน

ด้านต่างๆ เช่น การให้สิน เชื่อ 

การให้บรกิารต่างๆ  

 

 - ติดตามผลการบริหารงานของ

คณะกรรมการ เพื่อประกอบการ

ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน 

- รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำปีตามคำแนะนำนายทะเบียน

สหกรณ์กำหนดเข้าประชุมใหญ่เพื่อ

ชีแ้จงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

 

- รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน 

 - ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี

ทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและ

ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการ

บริหาร การจัดการ การดำเนินธุรกิจ 

การปฏิบัติตามแผนงาน การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมต่างๆ 

ของสหกรณ์ 

 - ติ ดต าม ผล ก ารด ำเนิ น งานของ

สหกรณ์เพื่อเสนอแนะการปรับปรุงการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ให้ดีย่ิงขึน้ 

 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการเสนอ

ต่อที่ประชุมใหญ่ประจำปี 

- รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือน  

 - ตรวจสอบการบั นทึ กบัญ ชีของ

สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง

ที่เป็นอยู่จริง 

- สอบทานระบบการควบคุมภายใน

เห ม า ะ ส ม แ ล ะ เพีย ง พ อ ส ำ ห รับ

การดำเนินงาน การบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยง  

เป็นต้น 

 - ตรวจสอบการควบคุมดูแลรักษา

ทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ประเมินการ

ปฏิบัติงานด้านต่างๆ เช่น การให้สินเชื่อ 

การให้บรกิารต่างๆ  

 - ติ ดตามผลการบ ริหารงานของ

คณ ะกรรมการ เพื่ อประกอบการ

ปรับปรุง แผนงาน นโยบาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ตลอดจนประสิทธิภาพในการ

บรหิารงาน 

- รายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ประจำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ 

3. บริการอื่นๆ  

 

 

การให้คำปรึกษาแนะนำด้านการ

บ ริห ารงาน  ภ าษี อ าก ร การ

ควบคุ มภายในสหกรณ์  การ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ 

สั น นิ บ าต ส ห ก รณ์ ฯ  ชุ ม นุ ม

1. ให้คำป รึกษาเกี่ ยวกับระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบบัญชี และอื่นๆ 

2. วิเคราะห์รายงานทางการเงินและ

บัญชี 

3. เสนอผลงานการดำเนินงานและ

1 . ให้ ค ำป รึก ษ าแ น ะน ำด้ าน ก า ร

บริหารงาน ภาษีอากร การควบคุม

ภายในของสหกรณ์ ระบบบัญชี และ

อืน่ๆ 

2. เสนอผลการดำเนินงาน สถานะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เป็นต้น 

 

สถานะการเงิน การแนะนำแก้ไขที่เป็น

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

การเงิน การบัญชี พร้อมทั้งแนะนำการ

ปฏิบั ติ งาน  การแก้ ไขปัญ หาที่ เป็ น

ประโยชน์ต่อสหกรณ์ 

4. ค่าตรวจสอบ

กิจการ 

180,000 บาท 

(เดือนละ 15,000 บาท) 

210,000 บาท 

(เดือนละ 17,500 บาท) 

228,000 บาท 

(เดือนละ 19,000 บาท) 

 

 ที่ประชุมได้ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564 ได้มีการ

แสดงวิสัยทัศน์ และประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ และตัดสินใจ

เลือกทีมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ซึ่งอยู่ในที่ประชุมทั้ง 3 ทีม ซึ่งหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ออกมาแสดง

วิสัยทัศน์ ประสบการณ์การทำงานการตรวจสอบให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา 

 ประธาน สมาชิกท่านใดคิดว่าจะเลือกบริษัทที่ 1 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์ 

ขอให้ยกมือด้วยครับ  

 ต่อไปบริษัทที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสง.พี.ที.เทรดดิ้ง บริษัทนี้ได้ทำหนังสือแจ้งขอยกเลิกการเสนอ

บรกิาร ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 อันดับที่ 3 คณะผู้ตรวจสอบกจิการ นางสาวสุนีย์  วุฒิกิตติ ขอให้ยกมือด้วยครับ 

 ได้รับคะแนนมาแล้ว บรษิัทที่ 1 ดร. วันทนาฯ ได้ 166 คะแนน  รายที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง.พี.ท.ี 

เทรดดิ้ง ได้ 23 คะแนน รายที่ 3 ได้ 93 คะแนน ผู้ที่ได้รับการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

แรงงานในปีต่อไป คอื คณะผู้ตรวจสอบกจิการ ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์  
 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเลือกตั้ง คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์ หัวหน้าคณะ  ทีมงาน

ผู้ตรวจสอบกิจการ   นางสาวนงรัตน์  โกษะ และ นายอภิวุฒิ  ซิงห์ ซึ่งผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ ได้รับค่าตอบแทนตรวจสอบกิจการ เดอืนละ 15,000 บาท  
 

ระเบียบวาระที่ 5.6  เรื่องกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรอืค้ำประกัน ประจำปี 2564 

 เลขานุการ  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 11 กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ

การค้ำประกันสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน  วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ

วงเงินกูย้ืมหรอืการคำ้ประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ืมหรอืการคำ้ประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 

 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ืมหรือ

คำ้ประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 กำหนดให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกนิ 1.5 

เท่าของทุนเรอืนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิน้เดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ ณ วันสิน้

เดือนก่อนวันประชุมใหญ่ สหกรณ์ฯ มีทุนเรอืนหุ้น 4,361 ล้านบาท ทุนสำรอง จำนวน 341 ล้านบาท รวมทั้งสิน้ จำนวน 

4,702 ล้านบาท  ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกำหนดวงเงินกูย้ืมหรอืคำ้ประกันได้  

ปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันไว้ จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้แล้ว  และในรอบปีที่ผ่านมานี ้ สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมเงินจากภายนอกมาบรหิารงาน 

แต่เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ตามความจำเป็น จึงขอกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันไว้ 

เพื่อให้เกดิความมั่นคงและ ให้สามารถบรหิารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

/ คณะ... 
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คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564  

จำนวน 500 ล้านบาท เท่าเดิม 
 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 500 ล้านบาท เท่าเดิม 
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  เรื่องการนำเงินไปฝากหรอืลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 

 เลขานุการ  ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือ

ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กำหนดการนำเงินของสหกรณ์อาจฝากหรือ

ลงทุนได้ ดังต่อไปนี้     

 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 

 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรอืรับอาวัล หรอืตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง

หรอือาวัล โดยไม่มีขอ้จำกัดความรับผดิ 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนีท้ี่ธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวิสาหกจิเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุม้ครองเงินฝากประกันการชำระคนืต้นเงินและดอกเบีย้ 

 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกจิ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 

2540  และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด

อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) หุ้นกูท้ี่มีหลักประกัน หรอืหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถอืตัง้แตร่ะดับ A- ขึน้ไป จาก

บรษิัทจัดอันดับความน่าเชื่อถอืที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกจิจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรแีละอยู่ในการ

กำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

การนำเงินไปฝากหรอืลงทุนตามข้อ (7) รวมกันตอ้งไม่เกินทนุสำรองของสหกรณ์   และตอ้งผ่านการ

อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนนิการได้ 

กรณีการนำเงินไปฝากหรือลงทุนตาม (7) นั้น ณ วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ปี 2563 สหกรณ์ฯ มีเงินทุน

สำรอง จำนวน 341 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินจากการจัดสรรเพิ่มในปีนี้ จำนวน  29  ล้านบาท  รวมเป็นเงิน 

370 ล้านบาท 

คณะกรรมการดำเนินการ  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติวงเงินที่สามารถนำไปฝากหรือ

ลงทุนตามประกาศข้อ (7)  ได้จำนวน  370  ล้านบาท เพื่อเป็นประโยชน์ของสหกรณ์ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2564 จำนวน 370 ล้านบาท ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ 

6.1  นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1638 ในหนังสือรายงานกิจการหน้าที่ 105 หมวด

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่ หรอืผู้ทำงานให้สหกรณ์ ตั้งค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ กรรมการ 

/ หรอืผู.้.. 
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หรือผู้ทำงานให้สหกรณ์ ประธาน 10,000 บาท เรื่องนี้มีมานานแล้วกว่า 10 ปี แต่ ณ วันที่ 29-30 ตุลาคม 

ทีส่หกรณ์ฯ ส่งคุณวันทนีย์ฯ กับผู้ตรวจสอบกิจการเข้าอบรม ได้ถามกรมตรวจฯ เขาบอกว่าเราเป็นกรรมการเรา

ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำ เพราะฉะนั้นจะมีค่าตอบแทนเป็นรายเดือนไม่ได้ ขอถามผู้แทนจากกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ว่าถูกต้องไหม ดิฉันถามว่าค่าตอบแทนกรรมการกับประธานจ่ายเป็นรายเดือนที่ปรากฎในหนังสือนี ้

นายจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตตอบครับ คือตามหนังสือบอกว่า

กรรมการมาประชุมได้เบี้ยประชุมแล้ว ไม่ควรได้ค่าตอบแทนอื่นในลักษณะที่เป็นเหมาจ่าย  ผมได้แนะนำ 

ท่านกรรมการแล้วครับ 

ประธาน ขอถามทา่นว่าทีไ่ดแ้นะนำแล้วนั้น จะต้องทำวิธไีหน 

นายจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรเปลี่ยนลักษณะของการจ่าย อย่าจ่ายเป็น

แบบเหมาจ่าย  ให้จ่ายเป็นไปตามที่จ่ายจริง ท่านมีภารกิจทำหน้าที่ เช่นท่านจะต้องมาเซ็นเอกสารมาทำภารกิจนั้น

ภารกิจนี้ ลักษณะของการจ่ายและจำนวนเงินที่จ่ายในแต่ละคราว แต่อย่าจ่ายเป็นลักษณะเหมาจ่าย เช่น เหมือน

เงินเดือน เดือนละหมื่นเดือนละห้าพันอย่างนีไ้ม่ควรจ่าย 

ประธาน รับไปพิจารณาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง และปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว 
 

มติท่ีประชุม  รับข้อเสนอเพือ่คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่นำไปพิจารณาต่อไป 
 

6.2  นางสาวศศิธร  อยู่ผล สมาชิกเลขที่ 200586 ก่อนหน้าได้ยื่นหนังสือขอให้ท่านประธานพิจารณา

แก้ไขสมาชิกสมทบที่มีคุณสมบัติ 8 ปีให้เหลือ 3 ปี เพื่อเป็นสมาชิก 32(3) แล้วขอให้บรรจุเข้าวาระในการประชุม

วันนี้ แต่ไม่ได้มีการบรรจุเข้ามา ดิฉันขอให้พิจารณาในวันนี้ด้วยเลย คือพนักงานประกันสังคมส่วนใหญ่มีอยู่ 

4,000 กว่าคน ในขณะนี้เป็นสมาชิก32(3) จำนวน 1,662 คน ยังเหลืออีกกว่า 3,000 คน ที่ยังเป็นสมาชิกสมทบ

ขอให้ท่านพิจารณาให้เหลือ 3 ปี ตามหนังสือที่ดิฉันได้เสนอ ขอเรียนว่าสมาชิกพนักงานประกันสังคมไม่ใช่มี

เสถียรภาพแค่ 4 ปี สัญญาจ้าง 4 ปี แล้วไม่มีความมั่นคง สัญญาจ้าง 4 ปี มาจากพระราชบัญญัติกองทุน

หมุนเวียนที่กำหนดให้พนักงานประกันสังคมต้องมีอายุสัญญาจ้าง 4 ปี แต่สำนักงานประกันสังคมได้ขยาย

สำหรับพนักงานที่อยู่มาก่อนนี้ โดยจ้างได้ถึงอายุ 60 ปี ไม่ใช่ไม่มีความมั่นคง พนักงานประกันสังคมต้องดูแล

ประชาชนและผู้ประกันตนทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น ขอบอกท่านประธานว่า ความมั่นคงของพนักงานไม่ใช่แค่ 4 

ปี แล้วไม่มั่นคง หรือกู้แล้วหนี แต่คนที่ค้ำฯ เขาหักเงินเต็มอัตราพร้อมดอกผลที่เขาต้องถูกหักกัน ไม่ได้ส่วนลด

จากสหกรณ์เลย เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านลดคุณสมบัติจาก 8 ป ีเหลือ 3 ป ี

เลขานุการ ขอตอบนะคะหนังสือของน้องที่ยื่นต่อสหกรณ์ เรื่องที่ขอปรับคุณสมบัติของสมาชิกสมทบจาก 8 ปี 

เหลือ 3 ปี เพื่อเป็นสมาชิก 32(3) นั้น สหกรณ์ได้รับเรียบร้อยแล้ว วันนั้นจะนำเข้าคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณา แต่เนื่องจากวาระเยอะมาก และกรรมการชุดนี้จะหมดวาระแล้ว เลขาฯ ขอรับรองว่าจะนำเข้า

คณะกรรมการชุดที่ 52 เพื่อพิจารณาต่อไป ขอรับไว้พิจารณาค่ะ แต่การที่จะนำเข้าที่ประชุมใหญ่พิจารณา ในวันนี้

นั้น วาระต้องผ่านมติจากคณะกรรมการดำเนินการก่อนแล้วจึงจะนำเข้าที่ประชุมใหญ่ฯ และแกไ้ขข้อบังคับต่อไป 

นางสาวถนอมรัตน์  วรชยา สมาชิกเลขที่ 1638 ถ้าท่านรับเรื่องเข้ามาแล้ว และถ้านำเข้าวาระเพื่อ

พิจารณาในวันนี้ก็ขอเสียงสมาชิก ถ้าสมาชิกเห็นด้วยก็ไม่ต้องไปจัดประชุมใหญ่วิสามัญอีก และสามารถแก้

ข้อบังคับต่อไปได้เลย แต่ท่านบริหารงานอย่างนี้เราต้องมาประชุมใหญ่วิสามัญและก็ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้นำเข้า

ที่ประชุม 

 

/ พิจารณา... 
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พิจารณาในวันนี ้สมาชิกที่นั่งอยู่เขาโหวตปุ๊บก็ผ่านแล้วก็ไปแกข้้อบังคับต่อไป 

ประธาน ทางกรมส่งเสรมิสหกรณ์ มีอะไรจะแนะนำไหมครับ 

นายจิรพันธ์  จนัทรพิทักษ์ เปน็วาระอืน่ๆ ใช่ไหมครับ เราต้องรับขอ้เสนอของสมาชิกและนำไป

พิจารณาก่อน ทา่นสามารถเสนอได้ครับ  
 

มติท่ีประชุม  รับข้อเสนอเพือ่คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่นำไปพิจารณาต่อไป 
 

6.3  นายสนนุ  ปานทอง สมาชิกเลขที่ 93144 ขอยื่นหนังสือให้ประธานช่วยเพื่อพิจารณาเพราะวันนี้

พิจารณาไมไ่ด้อยู่แล้วเพราะไม่มีวาระ ฝากท่านคณะกรรมการรับหนังสอืไปพิจารณาด้วยครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับหนังสือขอ้เสนอจากนายสนนุ ปานทอง เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่พิจารณาตอ่ไป 

6.4 นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ รองประธาน มีสมาชิกฝากคำถามมาซึ่งคิดว่าผู้ฝากคำถามจะยังนั่ง

รอคำตอบอยู่แล้ว และคำถามนี้ไม่ได้ลงชื่อมา ถามว่าปัจจุบันนี้ สามารถให้สมาชิกกู้สามัญโดยมีผู้ค้ำประกัน 

และให้กู้ฉุกเฉินและกู้ทุนเรือนหุ้นได้อีก 90 เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีผู้ค้ำประกัน  ถ้าสมาชิกจะกู้ เงินประมาณ 3 ถึง  

5 แสนบาท แต่ทุนเรือนหุ้นมีเพียง 100,000 บาท และไม่ต้องการหาผู้ค้ำประกัน ซึ่งจะนำเงินกู้นี้ไปปิดยอดหนี้

ของธนาคารอื่น คณะกรรมการจะมีวิธีไหนบ้างที่จะให้สมาชิกกู้ได้โดยการค้ำประกันตนเอง อาจจะยอดไม่ถึง  

3 หรือ 5 แสนบาท ก็ได้ ขอตอบสั้นๆ นะครับ ถ้าตามระเบียบต้องกู้หุ้นของตนเองนำหุ้นของตนเองมาค้ำได้  

อีกทางหนึง่ คอืปัจจุบันนี ้เปิดให้นำหลักทรัพย์มาคำ้ประกันได้ไม่ต้องไปหาผู้ค้ำประกัน ขออนุญาตตอบสั้นๆ ครับ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ประธาน 1. ไม่มีเรื่องอื่นแล้วนะครับ จะจับฉลากที่เหลืออยู่ประมาณ 15 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท ขอจับ

ให้กับคนที่อยู่ในห้องประชุมนะครับ 

  2. สำหรับรางวัลของสมาชิกทุกคนจะใช้วิธี Random จำนวน 124 รางวัล ๆ ละ 500 บาท  

ถ้าจับรางวัลได้ชื่อผมกับเลขาฯ ขอให้จับใหม่ให้กับสมาชิก ถ้าไม่ทันวันนีก้็ขอให้จับรางวัลหลังวันประชุมใหญ่ไปแล้ว 

และประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์สหกรณ์ครับ 

  3. ขออนุญาตปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ขอขอบคุณ ท่านจีระพันธ์ จันทรพิทักษ์ 

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสรมิสหกรณ์ พืน้ที่ 2 ผู้ตรวจสอบกิจการ ท่านสุนีย์ วุฒิกิตติ ผู้สอบบัญชี ดร.พัชราภรณ ์ 

ลิมปิอังคนันต์ ที่มาร่วมการประชุมในคร้ังนี ้ 
 

เลิกประชุมเวลา  12.50 น. 
 

                                                      ลงชื่อ         ประธานกรรมการ 

                                                                (นายนพดล  พลอยอยู่ดี) 

                                                             ประธานกรรมการดำเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด  
 

 

                                                       ลงชื่อ       ผู้จดรายงานการประชุม                                                                        

             (นางเพชรรัตน์   โสตถโิภคา) 

                     กรรมการและเลขานุการ 

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


