“ การกู้เงินน�ำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ท�ำรายได้นั้นไม่ดี
อันนี้เป็นข้อส�ำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและท�ำให้มีรายได้นั้น
ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้โดย ไม่ต้องติดหนี้ไม่เดือดร้อน
ไม่ต้องเสียเกียรติ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องสอนว่า
มิใช่กู้ส�ำหรับไปเล่นไปท�ำอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2542
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สารประธานกรรมการดำ�เนินการ

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล

ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำ�กัด

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จ�ำกัด
ในรอบปีบัญชี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด หรืออีกนัยหนึ่ง ถ้านับเป็นการด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการด�ำเนินการของผมถือเป็นสมัยทีส่ อง ปีทสี่ อง ด้วยเหตุนที้ ำ� ให้ผมรูว้ า่ การอาสาเข้ามาบริหารเงิน
ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์เอง และมวลสมาชิกทุกกลุ่ม ต้องมาจากใจที่คิดถึงหมู่มวลสมาชิกเสมอ
จะเห็นได้ว่าเมื่อสหกรณ์ได้กรรมการชุดที่ 43/2562 ได้มีการจัดสัมมนากรรมการ เจ้าหน้าที่ เพื่อก�ำหนดเจตนารมย์
และเป้าหมายให้ปี 2562 เป็น “สหกรณ์แห่งความสุข” โดยการบริหารคณะกรรมการมีการติดตามผลการด�ำเนินงาน
เป็นประจ�ำทุกเดือน และยึดแนวบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
ได้รับการจัดระดับมาตรฐานในปีงบประมาณ 2562 ของส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
ในระดับดีเลิศ ณ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกสามัญ จ�ำนวน 13,956 ราย สมาชิกสมทบ จ�ำนวน 14,375 ราย
สินทรัพย์รวม 23,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2,007 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.16 มียอดเงินรับฝาก
ทุกประเภท 14,188 ล้านบาท ยอดเงินให้สมาชิกกู้ 7,916 ล้านบาท มีรายได้จากการประกอบการทัง้ สิน้ 1,099 ล้านบาท
มีก�ำไรสุทธิ 558 ล้านบาท โดยจัดเป็นทุนส�ำรองอัตราร้อยละ 19.50 จ่ายปันผลหุ้นในอัตราร้อยละ 6.30 และเฉลี่ย
คืนดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 18
ในปี 2562 ได้มีการออกกฎกระทรวงหลายฉบับเพื่อก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงเกณฑ์การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์
การจัดชัน้ ลูกหนีเ้ พียงเล็กน้อย เนือ่ งจากตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์โดยยึดประโยชน์
ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้แล้ว สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนาสมาชิกทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562
จัดสัมมนาให้ความรู้ในเรื่องของสหกรณ์ รวม 9 ครั้ง ประกอบด้วย ส�ำนักงานทางหลวงที่ 4 ส�ำนักงานทางหลวงที่ 5
ส�ำนักงานทางหลวงที่ 6 ส�ำนักงานทางหลวงที่ 7 ส�ำนักงานทางหลวงที่ 9 ส�ำนักงานทางหลวงที่ 10 ส�ำนักงานทางหลวงที่ 15
ส�ำนักงานทางหลวงที่ 17 และอีกมุมหนึ่งสหกรณ์ได้จัดสัมมนาในส่วนกลาง เพื่อขอมุมมองจากผู้บริหารกรมทางหลวง
อีกมิติหนึ่งด้วย
ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูจ้ ดั การ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทกุ ท่านทีไ่ ด้รว่ มกันท�ำให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด ประสบความส�ำเร็จ
ในการด�ำเนินการ ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง โปร่งใส สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายทีท่ กุ ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาล
ให้ท่านและสมาชิก พร้อมครอบครัวประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ปราศจากภัยพิบัติ
ทั้งปวง สมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดไป

(นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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บันทึกข้อความ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด โทร.02-206-3789 ต่อ 27015
ที่ สอ.ทล./ บ. 34 /2563
วันที่ 16 มกราคม 2563
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2562
เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด

ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ได้กาหนดจัดประชุมใหญ่ สามัญ
ประจาปี 2562 ในวันศุ กร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้ องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กองฝึ กอบรม ชั้น 3
กรมทางหลวง ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เวลา 08.00 น. เริ่ มลงทะเบียน ประชุม และเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
เวลา 11.30 น. ปิ ดการลงทะเบียน และเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2563
ในการนี้ ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและรับทราบเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1. เรื่ องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2. การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3. เรื่ องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4. รับทราบรายงานแสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5. รับทราบรายงานของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาคัดเลือก และกาหนดค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้ง และกาหนดค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด พ.ศ.2563
ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณา อนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 11. พิจารณาอนุมตั ิ งบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 12. พิจารณาอนุมตั ิการนาเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 13. พิจารณากาหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกูย้ มื ประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 14. เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเชิญท่านสมาชิก เพื่อโปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดงั กล่าว โดยพร้อมเพรี ยงกัน
หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบียนและเลือกตั้งฯ
1. โปรดนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการ
(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)
ออกให้ มาแสดงในวันประชุมใหญ่เลือกตั้งฯ
กรรมการและเลขานุการ
2. สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขสมาชิก และ ลาดับที่ใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ทะเบียนเลือกตั้งฯ ก่อนวันเลือกตั้ง ได้ ที่ส่วนกลาง ที่บอร์ดหน้า
สหกรณ์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ช้ นั ล่างกองฝึ กอบรมและที่หน่วย
ประชาสัมพันธ์ช้ นั ล่างตึกเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง หรื อทางเว็บไซด์
www.dohcoop.com ได้ต้งั แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 43 ประจำ�ปีื 2562

นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล
ประธานกรรมการ

นายสิทธิชัย บุญสะอาด

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3
8

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายวันชัย ประสิทธิ์พร

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

คณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 43 ประจำ�ปีื 2562

นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย

นายถิรเดช ศิลาโรจน์

นายนิธิ หอมสุวรรณ

นายระวี บุญญพาพงศ์

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

นายโกมล เดชกวินเลิศ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 43 ประจำ�ปีื 2562

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ
กรรมการ

นางธนันยภัทร นิธิอารยภาคย์
กรรมการ

นายสถาพร รุจิชีพ
กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

นายบุญเกื้อ มาเสนาะ
กรรมการ

นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์
กรรมการ

ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี 2562

นางนิตยา ช้อนทอง
ที่ปรึกษากฎหมาย

พ.ต.ท.หญิง สมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ผู้สอบบัญชี

นางนงลักษณ์ ไชยยศ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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เจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2562

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์
ผู้จัดการ

นางสาวประทุม เอี่ยมสกุล
รองผู้จัดการ
12

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

นางสาวจีรวรรณ บุญโพธิ์
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวประภัสสร แสงหิรัญ

นางชัญญา รื่นเริง

นางวราภรณ์ กิจขันธ์

นายทักษ์ดนัย วัชรสินธุ
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ฝ่ายสินเชื่อ
นางสาวอัญชลี พิกุลแก้ว
หัวหน้าฝ่าย

นางบุญยิ่ง พิมพ์สุวรรณ

นางสาวพรทิพย์ บางยี่ขัน

นางสุรัต สวามิภักดิ์

นางสาวอุไรวรรณ นิภามณี

นายวิโรจน์ ทองสว่าง

14

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

นางสาวทิพวัลย์ บุญรอด

นางศรีไพร พรมตา

นายวิธวินท์ วรดี

ฝ่ายการเงินและการลงทุน
นางวิไลลักษณ์ พันธุ์เณร
หัวหน้าฝ่าย

นางประไพ พูลสวัสดิ์

นางกาญจนา สุขสบาย

นางชุดาภา โพธิลักษณ์

นางสาวณัฐณิชา บุญนาสกุล

นางอาภาวรรณ โพดพลัด

นางสาวกมลวรรณ วิกัยกุล

นางสาวพจนีย์ แสงนาค

นางสาวดาราวรรณ ใบทอง

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

นางสาวชวนชม ชั้นประเสริฐ
หัวหน้าฝ่าย

นางสมพิศ สุขเจริญ

นางสมพิศ ภิญโญยิ่ง

นางสาวภัทรวรรณ ศากรณ์
16

นางสาวรัชนี สวรรคทัต

นางสาวสุพรรณ สินธวรัตน์ นางสาวณัฐพัชร์ มงคลโชติสกุล

นายสุธน บุญศรี

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

นางสาวสุณิษา สายบุญ

ฝ่ายบัญชี
นางบุญดี รอดไพบูลย์
หัวหน้าฝ่าย

นางภูริตา ยิ่งสูง

นางบังอร แสงแก้วสุข

นางสาวศมิษฐา ขาวเมืองน้อย

นางสาวธันธิชา กองนาค

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวพวิดา ทองเนื้อดี
หัวหน้าฝ่าย

นายก�ำลัง จันทร์สว่าง

นางสาวปรานอม อยู่ปาน
18

นางสาวโสภิต ตันยานนท์

นางอนิศรา มานหมัด

นายจินตเมธ บุญรอด นายชัยมงคล อ้นยะ นายสุวฒ
ั น์ สุพฒ
ั นผลาผล

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานในรอบ 5 ปี (2558-2562)
สินทรัพย์ ทุนของสหกรณ์ หนี้สิน ปี 2558-2562
สินทรัพย
สินทรัพย

จำนวนเงิน (ลบ.)
จำนวนเงิ
น (ลบ.)
24,000

ทุนของสหกรณ
ทุนของสหกรณ

24,000
22,000

23,927.65

17,026.86

16,848.88

15,381.54

14,659.13

13,002.87

17,026.86

15,381.54

14,659.13

18,000
16,000

13,002.87

11,344.10

14,000
12,000

21,919.68

18,832.30

16,848.88

16,000
14,000

23,927.65

21,919.68

20,848.53
20,848.53

18,832.30

22,000
20,000
20,000
18,000

หนี้สิน
หนี้สิน

11,344.10

12,000
10,000
10,000
8,000

5,504.78

8,000
6,000

5,504.78

5,829.42
5,829.42

6,900.78

6,189.39

6,538.14

6,189.39

6,538.14

2560
2560

2561
2561

6,900.78

6,000
4,000
4,000
2,000
2,000

2558
2558

2559
2559

2562
2562

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.

เงินให้สมาชิกกู้ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก ปี 2558-2562
จำนวนเงิน (ลบ.)
จำนวนเงิ
15,000 น (ลบ.)

เงินใหสมาชิกกู
เงินใหสมาชิกกู

15,000
14,000
14,000
13,000

11,000
10,000

เงินรับฝาก
เงินรับฝาก

13,055.50

12,331.31

13,055.50

14,188.72
14,188.72

12,331.31

11,373.42

13,000
12,000
12,000
11,000

ทุนเรือนหุน
ทุนเรือนหุน

11,373.42
9,314.65
9,314.65

9,713.88
9,713.88

10,000
9,000

8,980.64

8,813.98

8,980.64

8,813.98

8,434.99
8,434.99

9,000
8,000

7,916.22
7,916.22

8,000
7,000
7,000
6,000
6,000
5,000
5,000
4,000

4,252.58
4,252.58

4,461.17
4,461.17

4,700.63
4,700.63

4,926.22
4,926.22

5,151.02
5,151.02

4,000
3,000
3,000
2,000
2,000

2558
2558

2559
2559

2560
2560

2561
2561

2562
2562

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.
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รายได้ รายจ่าย กำ�ไรสุทธิ ปี 2558-2562
จำนวนเงิน (ลบ.)
จำนวนเงิน (ลบ.)

รายได
รายได

1,100
1,100
1,000

1,000
900

903.21

รายจาย
รายจาย

กำไรสุทธิ
กำไรสุทธิ

953.48
953.48

903.21

1,017.55
1,017.55

1,058.99

1,098.39

1,058.99

1,098.39

900
800
800
700
700
600
600
500
500
400

503.32

509.73

503.32

443.75
443.75

399.87

545.88

527.01

509.73
490.85

527.01

490.85

513.11

545.88

558.00
541.19

513.11

541.19

2561
2561

2562
2562

558.00

399.87

400
300
300
200
200
100
100

2558
2558

2559
2559

2560
2560

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.

ทุนสำ�รอง ทุนสะสม ปี 2558-2562
จำนวนเงิน (ลบ.)
จำนวนเงิ
น (ลบ.)
1,000

ทุนสำรอง
ทุนสำรอง

1,000
900

700
700
600

958.92

860.66
860.66

772.38

900
800
800

958.92

ทุนสะสม
ทุนสะสม
772.38

688.27
688.27

605.22
605.22

600
500
500
400

232.83

400
300
300
200
200
100

143.65
143.65

189.36

170.23

189.36

170.23

205.37

232.83

205.37

100

2558
2558

20

2559
2559

2560
2560

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

2561
2561

2562
2562

ป พ.ศ.
ป พ.ศ.

จำ�นวนสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก จำ�นวนบัญชี ปี 2558-2562

จำนวนเงิน (ลบ.)

จำนวนสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก (ราย)

14,000

13,046

12,606

12,050

13,000

จำนวนบัญชี

10,953

12,000

13,092

12,858
11,164

11,000
10,000
9,000

8,056

8,453

8,866

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000

2558

2559

2560

2561

2562

ป พ.ศ.

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ปี พ.ศ.
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562

ค่าบริหาร
สินทรัพย์รวม
40.41
16,848.88
39.43
18,832.30
42.36
20,848.53
41.21
21,919.68
44.00
23,927.65

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สินทรัพย์รวม 1 ล้านบาท
2,300
2,100
2,000
1,900
1,840

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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รายได้
0.07%
0.07%

39.04%
39.04%

46.49%
46.49%

ลานบาท รอยละ
ลานบาท รอยละ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
511.03 46.49
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
511.03 46.49
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
158.21 14.40
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
158.21 14.40
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 429.15 39.04
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 429.15 39.04
รายไดอื่น
0.81
0.07
รายไดอื่น
0.81
0.07
รวมรายไดทั้งสิ้น
1,099.20 100.00
รวมรายไดทั้งสิ้น
1,099.20 100.00

14.40%
14.40%

ค่าใช้จ่าย
1.17%
1.17%

0.19%
0.19%
2.08%
2.08%

4.69%
4.69%

91.87%
91.87%
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ลานบาท
ล
านบาท
ดอกเบี้ยจาย
497.20
ดอกเบี้ยจาย
497.20
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 25.37
คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 25.37
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน
6.34
คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน
6.34
อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณ
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 1.01
คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 1.01
คาใชจายดำเนินการอื่น 11.28
คาใชจายดำเนินการอื่น 11.28
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 541.20
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 541.20

รอยละ
ร91.87
อยละ
91.87
4.69
4.69
1.17
1.17
0.19
0.19
2.08
2.08
100.00
100.00

ระเบียบวาระที่

1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

………………………………………………………………………………………………………
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………..
…………..
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
…………..
…………………………………………………………………………………………..
มติทปี่ ระชุ ม
มติทปี่ ระชุ ม
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่

2

การรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจ�ำปี 2561

ตามทีส่ หกรณ์ฯ  ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561  เมือ่ วันที  ่ 11  กมุ ภาพันธ์  2562  
และได้ส่ ง รายงานการประชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ส มาชิ ก ตรวจสอบแล้ว    ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มี น าคม 2562   
ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข  ให้แจ้งภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2562  นั้น
ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว  ดงั นั้น  จึงถือว่า
สมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว เอกสารแนบหน้า 126-145
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
มติทปี่ ระชุม
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ระเบียบวาระที่

3

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการ
การด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จ�ำกัด ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที  ่ 3  

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563

ตามนัยข้อ  36 ,37 และข้อ 45,47  แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ทางหลวง จ�ำกัด  ตามนัย พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  2542  , พระราชบัญญัติสหกรณ์  (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.  2553  และ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  ก�ำหนดไว้ดงั นี้  
คณะกรรมการด�ำเนิ นการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนิ นการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน   ซ่ ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
วาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง ให้กรรมการด�ำเนินการอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั เลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน
กรรมการที่ยงั อยูใ่ นต�ำแหน่งไม่ตอ้ งเลือกใหม่มี  8 คน
1.  นายสิ ทธิชยั
บุญสะอาด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2.  นายคงฤทธิ์
ปัญญาแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3.  นายวันชัย
ประสิ ทธิ์พร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
4.  นางสาวดุษณี ย ์
นิราศภัย
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายนิธิ
หอมสุ วรรณ
กรรมการ
6. ว่าที่ ร.อ.ระวี
บุญญพาพงศ์
กรรมการ
7.  นายจอมปวีณ์
จันทร์หิรัญ
กรรมการ
8.  นายโกมล
เดชกวินเลิศ
กรรมการ
กรรมการที่พน้ จากต�ำแหน่ง  จ�ำนวน 7 คน
1.  นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล
2.  นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
3.  นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
4.  นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
5.  นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
6. นายสถาพร
รุ จิชีพ
7. นางสาวเขมรัศมิ์
ธีระโกมลศิลป์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ดังนั้น ในปี นี้จึงต้องเลือกกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระ  และขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในหลักการด้วยว่า หากผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและได้รับเลือกตั้งในที่ประชุมนี้
ขอถอนตัว   ให้กรรมการที่เหลืออยูบ่ ริ หารสหกรณ์ต่อไป   ทั้งนี้เพื่อมิให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เรี ยกประชุมวิสามัญ
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หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
1. สมาชิกที่จะใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้ลงลายมือชื่อในการลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุมใหญ่แล้วเท่านั้น โดยแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรื อบัตรประจ�ำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรื อใบอนุญาตขับรถ อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. รายชื่อสมาชิกผูท้ ี่ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ สอ.ทล. จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2563  จ�ำนวน  1 คน  ได้แก่  
หมายเลข
ชื่อ – นามสกุล
เลขสมาชิก
สั งกัด
ชื่อผู้เสนอ
1
นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน
31663 บริ หารราชการส่ วนกลาง นายเด่นชัย  เอี่ยมสุ วรรณ

3. เนื่องจากปี นี้มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นประธาน  1  คน  คอื   นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  ซ่ ึงจะอยูใ่ น      
ต�ำแหน่งครบวาระ  2   ปี   ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  
เป็ นประธานกรรมการ สอ.ทล.จ�ำกัด โดยวิธีให้ สมาชิกยกมือรับรองในห้ องประชุ มใหญ่
4. รายชื่อผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563 มี  9 คน  
หมาย
เลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลข
สมาชิก
นายเด่นชัย  
เอี่ยมสุ วรรณ
19165
นางบวรลักษณ์ ศรี ดามา
711
นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
25602
นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ 9040
นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์
29327
นายมนตรี
ธรรมวัฒน์
33817
นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
31449
นายกิตติพนั ธ์ ปานจันทร์
17630
นายศุภโชค
มีอำ� พล
26595
ชื่อ – นามสกุล

สังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้าราชการบ�ำนาญ
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเงินและบัญชี
กองฝึ กอบรม
ส�ำนักกฎหมาย
ส�ำนักแผนงาน
ส�ำนักก่อสร้างทางที่ 2
ส�ำนักงานทางหลวงที่ 14

ชื่อผูเ้ สนอ
นายสถาพร
นายโสภัณ
นายถิรเดช
น.ส.อัญชลี
นางจินดารัตน์
นายเทพฤทธิ์
นายอ�ำพล
นางสมภัสสร
นายบวรนันท์

รุ จิชีพ
มานะกุล
ศิลาโรจน์
สาทะ
เงาประเสริ ฐวงศ์
แก้วบุญมี
สนิมทอง
วงศ์จิรายุ
ทรงชน

        5. ก�ำหนดเวลาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 6 ท่าน  จะเปิ ดให้สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งระหว่างเวลา  08.00 - 11.30 น. โดยใช้เครื่ องลงคะแนนและรวมคะแนนอัตโนมัติ  
ซึ่งมีข้ นั ตอนดังนี้
5.1 ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม  
   
5.2 เข้าคูหาลงคะแนน
     เจ้าหน้าที่ กกต. กดสัญญาณไฟอนุญาตให้เข้าคูหาลงคะแนน สัญญาณไฟหน้าเครื่ องเลือกตั้ง  
จะเปลี่ยนเป็ นสี เขียว  (จะมีเจ้าหน้าที่ กกต. คอยอ�ำนวยความสะดวก)
5.2.1 กรณี ประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้ง
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

29

1)   กดปุ่ มหมายเลขที่ตอ้ งการ จะมีไฟกระพริ บ ถ้าไม่มีแสงไฟกระพริ บ  แสดงว่า
กดไม่ติดให้กดใหม่   โดยเลือกได้ไม่เกิน  6  หมายเลข
2)  หากต้องการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ มยกเลิก  เครื่ องจะล้างหมายเลขที่เลือกไป
แล้วทั้งหมด  ต้องกดปุ่ มหมายเลขที่ตอ้ งการใหม่ท้ งั หมด
3)  ตรวจสอบหมายเลขที่เลือกให้ตรงตามความต้องการ   แล้วกดปุ่ มยืนยันการ
ลงคะแนน   x   ด้านล่าง
5.2.2   กรณี ไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้กบั ผูส้ มัครรายใด
1)  กดปุ่ ม ไม่ประสงค์ลงคะแนน  (ปุ่ มสี เหลืองเหนือปุ่ มยกเลิก)  จะมีไฟสี เหลือง
กระพริ บ
2)  ยืนยันด้วยการกดปุ่ ม ยืนยันการลงคะแนน   x   ด้านล่าง
เมื่อปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว  ให้รีบออกจากคูหาเลือกตั้งทันที
6.   การพิจารณากรณี ผไู ้ ด้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน  เพือ่ ป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  จึงเห็นสมควร
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา  ดังนี้
6.1 หากได้รับคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน  ให้นบั ระยะเวลาที่เคยเป็ นกรรมการ สอ.ทล. จ�ำกัด
ผู  ้ มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
6.2 หากระยะเวลาตาม 6.1  เท่ากัน  ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการมาก่อนเป็ นผูไ้ ด้รับการ
       เลือกตั้ง
6.3 หากมีคุณสมบัติในข้อ 6.1 และ 6.2 เหมือนกันอีก ให้ผทู ้ ี่สมัครเป็ นสมาชิกในล�ำดับก่อน
เป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้ง
7. ส�ำหรับผูท้ ี่ได้รับคะแนนเลือกตั้งเป็ นกรรมการด�ำเนินการ ล�ำดับที่ 1 - 6 จะอยูใ่ นต�ำแหน่ง 2 ปี
8. ในการนี้ คณะกรรมการด�ำเนิ นการเลือกตั้ง ฯ ได้มีหนังสื อเวียนแจ้งหลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ   
และรายชื่ อคณะกรรมการตรวจนับรวมคะแนน ควบคุมการเลือกตั้งฯ  ให้สมาชิ กได้ทราบ
และรับรอง  ตั้งแต่วนั ที่   9  มกราคม  2563 เมื่อครบเวลาตามที่กำ� หนด  ปรากฎว่าไม่มีสมาชิก
ท่านใดทักท้วง  หรื อแก้ไขแต่ประการใด จึงถือว่าสมาชิกได้รับรองหลักเกณฑ์ฯ  และรายชื่อ
คณะกรรมการฯ  ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี   2563
2. รับรองผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี 2563
มติทปี่ ระชุม
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ระเบียบวาระที่

4

รับทราบรายงานแสดงผล
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ
ประจ�ำปี 2562

วาระที  ่ 4

รับทราบรายงานแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2562
ในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด  
ได้ดำ� เนิ นงานด้วยความมุ่งมัน่ ปรั บปรุ งพัฒนา ให้เกิ ดความก้าวหน้า ประโยชน์สูงสุ ดแก่ สมาชิ ก
เพือ่ ความมัน่ คง ยัง่ ยืนของสหกรณ์ตลอดไป
ขอเสนอผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2562  ดังต่อไปนี้
1.  สรุปผลการด�ำเนินงาน
รายละเอียด
1. จ�ำนวนสมาชิก-สามัญ/ราย

31 ธ.ค.62
13,956

2. จ�ำนวนสมาชิก-สมทบ/ราย
3. ทุนเรื อนหุน้

14,375
5,151,029,670.00

4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
6. เงินรับฝาก
7. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
8. หุน้ ทุน หุน้ กู้ พันธบัตร
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
10. สิ นทรัพย์รวม
11. ก�ำไรสุ ทธิประจ�ำปี

31 ธ.ค.61
14,216
14,515
4,926,223,500.00

ประเภท
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ร้ อยละ
(1.83)

(140)
(0.96)
224,806,170.00 4.56

958,920,841.00
860,661,041.00
98,259,800.00 11.42
232,838,273.70
205,370,183.85
27,468,089.85 13.37
14,188,722,696.05 13,055,505,347.21 1,133,217,348.84 8.68
7,916,213,326.00 8,434,990,409.00 (518,777,083.00) (6.15)
11,149,604,950.33 9,396,197,831.91 1,753,407,118.42 18.66
179,860,000.00
181,630,000.00
(1,770,000.00) (0.97)
23,927,652,820.82 21,919,689,785.60 2,007,963,035.22 9.16
558,000,203.26
545,887,964.85
12,112,238.41 2.22

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์ สมาชิกทีจ่ ่ ายในปี 2562

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เพิม่ /ลด
(260)

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก  
122
9,678,050.00
15 30,000.00
สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส  
4,669
15,397,700.00
สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัว    254
506,000.00
สวัสดิการเงินบ�ำเหน็จสมาชิก   
390
1,170,000.00
สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล      
435
761,700.00
สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก     
71
71,000.00
สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส    
36
36,000.00
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ประเภท
8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด    
9. สวัสดิการสมาชิกส�ำเร็ จการศึกษา    
10. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท / พิธีฮจั ญ์    
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภยั พิบตั ิ    
รวม

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จ�ำนวน
จ�ำนวนเงิน จ�ำนวน จ�ำนวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
30
30,000.00
11
11,000.00
3
3,000.00
32
110,109.00
6,053
27,774,559.00
15 30,000.00

3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทีจ่ ่ ายในปี 2562
รายการ

จ�ำนวน (ทุน)
985
469
380
573
2,407

ทุนรางวัลเรี ยนดี
ทุนส่ งเสริ มการศึกษา -สมาชิกสามัญ
                                   -พนักงานราชการ
                                   -ลูกจ้างชัว่ คราว
รวม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2,931,300.00
1,100,300.00
304,000.00
458,400.00
4,794,000.00

4. ทุนสาธารณประโยชน์ ทจี่ ่ ายในปี 2562
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)

บริ จาคสาธารณะกุศล

53,000.00

สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง

1,100,000.00

                                                                        รวม

1,153,000.00

5. กองทุนช่ วยเหลือผู้คำ�้ ประกันหนีเ้ งินกู้สามัญทีจ่ ่ ายในปี 2562
รายการ

จ�ำนวนเงิน (บาท)
531,529.00

จ่าย  ช่วยเหลือสมาชิก

6. ประกันชีวติ กลุ่มทีจ่ ่ ายในปี 2562
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม    134    ราย  บริ ษทั ฯ จ่ายค่าสิ นไหม

จ�ำนวนเงิน (บาท)
40,734,113.00
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7. อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก และเงินกู้ ณ 31 ธันวาคม 2562
    • อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)    
ประเภท

อัตราดอกเบีย้ (%)

ออมทรัพย์

1.75

ออมทรัพย์พิเศษ

3.00

ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุ ข

4.25

* ประจ�ำ 3,6,12 เดือน

* 3.25

ประจ�ำ 24 เดือน

3.95

     * เสี ยภาษีเงินฝาก
• อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%)
ประเภท
กูส้ ามัญ

อัตราดอกเบีย้ (%)
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

6.25
*5.25
5.50

กูส้ ามัญเพื่อการศึกษา
กูส้ ามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว
กูฉ้ ุกเฉิ น

*5.50
มีเฉลี่ยคืน

6.25

ไม่มีเฉลี่ยคืน

*5.25

กูฉ้ ุกเฉิ นเพื่อการศึกษา
กูพ้ ิเศษ

5.30
มีเฉลี่ยคืน

5.50

ไม่มีเฉลี่ยคืน

*4.75

กูพ้ ิเศษดอกเบี้ยจูงใจ 2 ปี แรก

4.50

กูท้ ุนส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพ

*5.30

*ไม่มีเฉลี่ยคืน
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5

รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2562

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
ส�ำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม  2562
เรี ยน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง   จ�ำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561  เมื่อวันที่  11  กุมภาพันธ์ 2562ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำ� กัด  สำ� หรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2562  ขา้ พเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็ น
ประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุ ปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบงานของสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ  และ
เหมาะสม
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.4 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
ก�ำหนดไว้
2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการด�ำเนินงานและการด�ำเนินธุรกิจด้านต่างๆ
ของสหกรณ์ และการก�ำหนดระเบียบปฏิบตั ิงานด้านต่างๆไว้รัดกุมเพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุม
การด�ำเนินธุรกิจทุกด้านของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบส�ำคัญรั บ ใบส�ำคัญจ่าย และการบันทึ กรายการบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง
2.4 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
2.5 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.6 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
3.  ผลการตรวจสอบ
3.1  การปฏิบัตกิ ารด้ านบริหารงานทัว่ ไป
3.1.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่ วนงานและก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน เหมาะสม   เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความสามารถและได้ปฏิบตั ิงานตามที่
ได้มอบหมายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของระบบงานที่กำ� หนดและอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ
ผูจ้ ดั การและคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท�ำสัญญาจ้าง
ตามแบบที่สหกรณ์กำ� หนดไว้และได้เรี ยกหลักประกันการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ไว้ครบถ้วน ถูกต้อง
ตามระเบียบของสหกรณ์
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                3.1.2 สหกรณ์ได้มีการก�ำหนด ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานเหมาะสมซึ่งครอบคลุมการด�ำเนินงานและการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  รวมทั้งมีการปฏิบตั ิ
ตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆและค�ำแนะน�ำของส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้กำ� หนดไว้
3.1.3 สหกรณ์มีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินธุรกิจ และก�ำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ไว้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทุกด้าน ซึ่งผลการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามแผนงานที่กำ� หนด  และอยู่
ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญ  
3.2  การปฏิบัตกิ ารด้ านการเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร)
3.2.1 เงินสด
(1) สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการบันทึกบัญชีแยกจากกัน ซึ่งเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ได้ปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
           (2) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ได้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพือ่ การด�ำเนินงานและเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประกาศ  และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ รวมทั้งอยูภ่ ายในวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   รายจ่ายต่างๆได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของ
สหกรณ์และสมาชิกและได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอำ� นาจของสหกรณ์
(3) สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในมือถูกต้องตรงตามบัญชีเงินสด
3.2.2 เงินฝากธนาคาร
          (1) สหกรณ์ได้บนั ทึกรายการฝากและถอนเงินฝากธนาคารครบถ้วนถูกต้องและมี
เอกสารประกอบรายการบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
   
        (2) เงิ นฝากธนาคารคงเหลื อตามบัญชี ของสหกรณ์ มี ยอดถูกต้องตรงกันกับ
สมุดคู่ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร
3.3 การปฏิบัตกิ ารด้ านการบัญชี
3.3.1  สหกรณ์จดั ท�ำบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานและ
การด�ำเนิ นธุ รกิจ การจัดท�ำบัญชี และงบการเงินเป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
3.3.2   การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการต่างๆที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ถูกต้อง
เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั และมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์
3.3.3   การจัดท�ำบัญชียอ่ ย และทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท
3.3.4   มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการด�ำเนินการเป็ นประจ�ำทุกเดือน
		3.4   การปฏิบัตกิ ารด้ านสิ นเชื่อ 					
3.4.1  การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ลูกหนี้
ทุกรายได้รับการอนุมตั ิเงินกูต้ ามที่คณะกรรมการด�ำเนินการมอบอ�ำนาจและมีเอกสารหลักฐานการเป็ น
หนี้และการค�้ำประกัน ครบถ้วนสมบูรณ์
3.4.2  การรับช�ำระหนี้ คืนเงินกู้ และรับช�ำระดอกเบี้ยเงินกู้ ถูกต้องเป็ นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ และสอดคล้องกับประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

37

3.4.3  การบันทึกรายการจ่าย รับช�ำระคืนเงินกู้ ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้
สมาชิกกู้ เป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
3.4.4  ยอดเงินกูค้ งเหลือรายบุคคล มีจำ� นวนถูกต้องตรงกันกับบัญชีแยกประเภท
3.5  การปฏิบัตกิ ารด้ านการลงทุน  
3.5.1  สหกรณ์มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด�ำเนินการ และภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่ องข้อก�ำหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
3.5.2  เงินลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อื่นคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์มียอดถูกต้องตรง
กันกับสมุดคู่ฝาก / ใบรับเงินฝากประจ�ำ และเอกสารสิ ทธิ์การลงทุนของสหกรณ์
3.5.3   ณ วันสิ้ นปี   สหกรณ์มีที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์สุทธิคงเหลือ จ�ำนวน 2,247,697.75 บาท  
การคิดค่าเสื่ อมราคาและการแสดงมูลค่าสุ ทธิเป็ นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
3.6   การปฏิบัตกิ ารด้ านการรับฝากเงินจากสมาชิก  
   3.6.1  การรับฝากเงินและการถอนเงินรับฝากของสมาชิก เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์
3.6.2   สหกรณ์ คำ� นวณดอกเบี้ ยจ่ ายเงิ นรั บฝากจากสมาชิ กโดยโปรแกรมระบบงาน
คอมพิวเตอร์ซ่ ึงถูกต้องและเป็ นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ รวมทั้งได้นำ� ดอกเบี้ย
เข้าบัญชีเงินรับฝากประเภทเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากประจ�ำถูกต้อง ครบถ้วน
3.6.3  สหกรณ์บนั ทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก การถอนเงินรับฝาก
ออมทรัพย์และเงินรับฝากประจ�ำและการจ่ายดอกเบี้ยไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นปั จจุบนั มีเอกสาร
หลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเชื่อถือได้
3.6.4  ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภทคงเหลือรายบุคคล  มีจำ� นวนถูกต้องตรงกันกับบัญชี
แยกประเภท
3.7  การปฏิบัตงิ านด้ านทุนเรือนหุ้น
3.7.1  การสมัครเข้าเป็ นสมาชิก  การลาออกจากการเป็ นสมาชิกและการถือหุน้ ของสมาชิก
ทุกรายได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ และเป็ นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบของ
สหกรณ์ที่กำ� หนดไว้
3.7.2  สหกรณ์ได้บนั ทึกบัญชีเกี่ยวกับการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า  การรับเงินค่าหุน้
และการจ่ายคืนทุนเรื อนหุน้ ไว้ถกู ต้อง     ครบถ้วนและเป็ นปั จจุบนั
3.7.3  ยอดทุนเรื อนหุ น้ คงเหลือรายบุคคล มีจำ� นวนเงินถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือ
ในบัญชีแยกประเภท
3.7.4  การจ่ายเงินปั นผลประจ�ำปี มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กำ� หนด
3.8  การปฏิบัตงิ านด้ านระบบสารสนเทศของสหกรณ์
3.8.1  สหกรณ์ได้กำ� หนดระเบียบในการควบคุมการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
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มาตรฐานขั้นต�่ำในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับสหกรณ์และกลุม่ เกษตรกรที่
ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.  2553  ประกาศ ณ  วนั ที่ 17  ธนั วาคม  2553
3.8.2  ผลการประเมินการปฏิบตั ิตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย มาตรฐานขั้นต�่ำ
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.  2553  ปรากฏว่าสหกรณ์มีการควบคุมภายในและ
การรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการควบคุมแต่ละ
ระบบงานอย่างเหมาะสมเพียงพอและมีการปฏิบตั ิตามอย่างสม�่ำเสมอ
3.8.3  ผลการประเมินความเสี่ ยงตามระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ เกี่ยว
กับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่ ไปทุกระบบงาน พบว่าโดย
รวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ (Hardware)และ
โปรแกรมระบบงาน(Software) และมีการควบคุมระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานเพียงพอ สามารถ
รักษาความถูกต้องของข้อมูลและรองรับการปฏิบตั ิงานทุกระบบของสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง
3.8.4  จากการตรวจสอบโปรแกรมระบบงานบัญชีของสหกรณ์พบว่าโปรแกรมดังกล่าว
ยังต้องพัฒนาและปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องการรายงานรายการทางบัญชี ได้แก่  บญั ชีแยกประเภท ทะเบียน
และรายงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เป็ นต้น ทั้งนี้ฝ่ายจัดการของสหกรณ์ได้ดำ� เนินการจัดหาบริ ษทั ฯ ที่จะ
พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีใหม่เพือ่ รองรับความต้องการการปฏิบตั ิงานทุกระบบของสหกรณ์ให้ถกู
ต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้งาน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ ขึ้นแล้ว
4.  การติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุง
4.1 การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงปี 2561 (ปี ก่อน) เรื่ องการจ้างและหลักประกันเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  จ�ำนวน  1  เรื่ อง  นั้น
-  สหกรณ์ได้ทบทวนระเบียบฯว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ในการเรี ยกรับหลักประกันการท�ำงานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงานและกฎหมายคุม้ ครองแรงงานแล้ว
4.2 การติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุงตามข้ อสั งเกตปี 2562 (ปี ปัจจุบัน)  มีจำ� นวน 4 เรื่ อง
สหกรณ์ได้ดำ� เนินการแก้ไข เรี ยบร้อยแล้ว   ดังนี้
4.2.1   เรื่ อง การควบคุมด้านภาษี
4.2.1.1 ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1 ,3 และ 53
   
(1) สหกรณ์จ่ายเงินเดือน และเงินโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์   ได้หกั
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายไม่เป็ นไปตามประมวลรัษฎากร ได้ มขี ้ อแนะน�ำให้สหกรณ์หกั ภาษี
ณ ที่จ่าย โดยให้ใช้  หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้สำ� หรับบุคคล
ธรรมดาตามประมวลรัษฎากร  
(2)  สหกรณ์ไม่ได้หกั ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินค่าบริ การโทรศัพท์
และค่าบริ การอินเทอร์ เน็ตราย เดือน  ได้มีขอ้ แนะน�ำให้สหกรณ์หกั ภาษีเงินได้   ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 3 ให้กบั ผูร้ ับเงินที่เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล
4.2.1.2 หนังสื อรับรองดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
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   สหกรณ์ได้ออกหนังสื อรับรองดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ประจ�ำปี 2561 ส�ำหรับใช้เป็ นหลักฐาน
รายการลดหย่อนดอกเบี้ ยเงิ นกูใ้ ห้กบั ผูก้ ูย้ ืมเงิ นกูพ้ ิเศษมี ขอ้ ความไม่ครบถ้วนในสาระส�ำคัญตาม
ประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร ได้ มีข้อแนะน� ำให้สหกรณ์ จดั ท�ำหนังสื อรั บรองดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืม
แบบ (ล.ย. 02) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้  (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ
(ฉบับที่ 167)
4.2.2   เรื่ อง เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
  
     -  มีสมาชิกบางรายที่โอนเงินจากธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆเพื่อน�ำฝากเข้าบัญชีเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก ไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินให้แก่สหกรณ์ในวันที่ทำ� รายการ
โอนเงิน ได้ มขี ้ อแนะน�ำให้สหกรณ์ขอหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดที่ตอ้ งการท�ำรายการต่างๆ
จากสมาชิก  เพื่อลดข้อผิดพลาดในใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นผูจ้ ดั ท�ำใบฝาก
เงิน  การบันทึกรายการบัญชีและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยงั เป็ นประโยชน์ของสมาชิกใน
การท�ำธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์
4.2.3   เรื่ อง ระบบโปรแกรมประมวลผลของสหกรณ์
                      - มีใบเสร็ จรับเงินบางฉบับที่ออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูล
ไม่สมบูรณ์   ได้ มีข้อแนะน�ำว่าในการออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่สมาชิกที่นำ� เงินมาช�ำระหนี้น้ นั   ควร
แสดงข้อมูลในช่องตามแบบฟอร์มที่กำ� หนดไว้   ทั้งนี้เพื่อให้ขอ้ มูลการรับช�ำระหนี้ของสมาชิกแสดง
รายการในใบเสร็ จรับเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน อีกทั้งยังเป็ นการแสดงว่าข้อมูลในช่องต่างๆ ได้มีการ
บันทึกและผ่านรายการไปยังเมนูต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว  ซึ่ งในปั จจุบนั สมาชิกสหกรณ์ฯสามารถพิมพ์
ใบเสร็ จรับเงินผ่าน Web site ของสหกรณ์ฯ และ Application ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว  
4.2.4   เรื่ อง ด้านสิ นเชื่อ  (เงินกูพ้ ิเศษ)
				
      -  การจัดท�ำประกันวินาศภัย   สหกรณ์ได้มีประกาศหลักเกณฑ์   วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับเงินกูพ้ ิเศษของสหกรณ์แต่ในประกาศฯดังกล่าวไม่ได้ระบุให้ผกู ้ ูจ้ ะต้องท�ำประกัน
วินาศภัยให้เสร็ จสิ้ นเมื่อใด  จึงได้ มขี ้ อแนะน�ำว่าในการจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับหลักทรัพย์
ที่สมาชิกน�ำมาค�้ำประกันเงินกูน้ ้ นั สหกรณ์ฯควรก�ำหนดให้สมาชิกจัดท�ำให้แล้วเสร็ จในวันที่สหกรณ์
ท�ำการจ่ายเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิก และวันที่เริ่ มคุม้ ครองตามกรมธรรม์ประกันภัยควรจะต้องเป็ นวันเดียวกัน
หรื อวันที่ใกล้เคียงกับที่สหกรณ์ฯน�ำหลักทรัพย์ดงั กล่าวไปจดจ�ำนองกับทางราชการ ทั้งนี้ เพือ่ ป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และเพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้สหกรณ์ฯ
ควรติดตามกรมธรรม์ประกันภัยมาแนบเอกสารต้นเรื่ องในการกูท้ นั ที
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางนงลักษณ์  ไชยยศ)
  ผูต้ รวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่

6

พิจารณาคัดเลือก และก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที  ่ 6
พิจารณาคัดเลือก และก�ำหนดค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี  ประจ�ำปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76  การตรวจสอบบัญชี   บัญชีของสหกรณ์น้ นั ต้องได้รับการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีรับรองทัว่ ไปและตามระเบียบที่อธิบดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำ� หนดคุณสมบัติของผูเ้ สนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีไว้ ดังนี้
1. ผูเ้ สนอชื่ อเป็ นผูส้ อบบัญชี ต้องไม่อยูใ่ นสังกัดเดียวกับผูต้ รวจสอบกิจการหรื อรับงาน
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่เดียวกัน
2. ต้องเป็ นผูส้ อบบัญชีที่ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4. ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ข องสหกรณ์ อ าจคัด เลื อ กผู ้ส อบบัญ ชี ไ ว้เ ป็ นการส� ำ รองด้ว ยกรณี
กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอชื่ อเพื่อแต่งตั้งเป็ น
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์พบว่า ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวถูกกล่าวหาและอยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
การประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
ส�ำหรับปี นี้มีผสู ้ มัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี   2563  ซ่ ึงที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้พิจารณาข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้
น�ำเสนอรายชื่อผูส้ มัครจ�ำนวน 2 ราย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
รายชื่อผู้เสนอสอบบัญชี  ประจ�ำปี   2563
บุคคล/สถานที่
1. พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์
2. นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารี ยก์ ลุ

ค่ าธรรมเนียม
(บาท)
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์   140,000.-บาท
150,000.-บาท
นางสาวสุ ภางค์  เวสารัชอารี ยก์ ลุ
ชื่อผู้เสนอสอบบัญชี

หลักเกณฑ์ ในการเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก เพื่อตั้งเป็ นคณะกรรมการนับคะแนนจ�ำนวน 3 คน
2. เจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนนให้สมาชิ กคนละ 1 ใบเท่านั้น เมื่อสมาชิกทุกคนในห้อง
ประชุมได้รับบัตรคนละ 1 ใบแล้วให้สมาชิกสหกรณ์กากบาทหมายเลขที่ตอ้ งการเลือก
จากผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพียง 1 หมายเลข  หากผูส้ อบบัญชีรายใดได้คะแนนสูงสุ ดก็จะ
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี   2563  และผูท้ ี่ได้คะแนนรองลงมา
เป็ นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง
ข้อมูลรายละเอียดของผูเ้ สนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ประกอบในการพิจารณา หน้ าถัดไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. คัดเลือกผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ ประจ�ำปี   2563
2. ก�ำหนดค่าธรรมเนียมของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี   2563
มติทปี่ ระชุ ม
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140,000.-บาท

150,000.-บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี

พ.ต.ท.หญิงสมหมาย   ลมิ้ วัฒนาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9392
ขึ้นทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารี ยก์ ลุ
ผูช้ ำ� นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ขึ้นทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอบเขตการ
ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อก�ำหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  
รวมถึง
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน
2. ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชี
4. สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์จากหลักฐานการ
บัญชีที่ได้รับ
5. ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่
ควรหรื อไม่

ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งก�ำหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อก�ำหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  
รวมถึง
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน
2. ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชี
4. สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์จากหลักฐานการ
บัญชีที่ได้รับ
5. ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่
ควรหรื อไม่

จ�ำนวนผู้เข้ า
ตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและผูช้ ่วย
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 4 คน

ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีและผูช้ ่วย
จ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 4 คน

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

43

       รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2563
ราคาต่ อปี
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140,000.-บาท

150,000.-บาท

ชื่อผู้สอบบัญชี

พ.ต.ท.หญิงสมหมาย   ลมิ้ วัฒนาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9392
ขึ้นทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ระยะเวลาเข้ า
ตรวจสอบ

อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ครั้งละ 3 วันท�ำการ อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้งครั้งละ 3 วันท�ำการ

การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี ให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด

บริการอืน่ ๆ

1.  ให้คำ� แนะน�ำในด้านการบริหารการเงิน 1.  ให้คำ� แนะน�ำในด้านการบริ หารการเงิน
การบัญชีตามทีเ่ ห็นสมควรโดยไม่ถอื
การบัญชีตามทีเ่ ห็นสมควรโดยไม่ถอื
เป็ นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
เป็ นค่าบริ การพิเศษแต่อย่างใด
2.   เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะ 2.   เข้าร่วมประชุมใหญ่หรื อประชุมคณะ
กรรมการทุกครั้งตามทีส่ หกรณ์รอ้ งขอ
กรรมการทุกครั้งตามทีส่ หกรณ์รอ้ งขอ

ประสบการณ์

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
- สอ.สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม จ�ำกัด
- สอ.ต�ำรวจเพชรบุรี จ�ำกัด
- สอ.บริ ษทั เฟดเดอรัล อีเลคตริ ค จ�ำกัด
- สอ.พนักงาน ขสมก. จ�ำกัด
- สอ.ตรวจเงินแผ่นดินจ�ำกัด
- สอ.ข้าราชการต�ำรวจนครราชสีมา จ�ำกัด
- สอ.กรมทางหลวง  จ�ำกัด
- สอ.กรมสรรพาวุธทหารบก จ�ำกัด
       ฯลฯ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารี ยก์ ลุ
ผูช้ ำ� นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ขึ้นทะเบียนไว้กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี ให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์  ได้แก่
- สอ.ต�ำรวจจันทบุรี  จ�ำกัด
- สอ.อนามัยสุ รินทร์  จ�ำกัด
- สอ.โรงพยาบาลราชวิถี  จ�ำกัด
- สอ.ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข จ�ำกัด
- สอ.สาธารณสุ ขจันทบุรี จ�ำกัด
      ฯลฯ

ระเบียบวาระที่

7

พิจารณาเลือกตั้ง และก�ำหนดค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้ง และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563

ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 65. ผู้ตรวจสอบกิจการให้ทปี่ ระชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิ  ความรู ้  ความสามารถ  และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  
การบริ หารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็ น
ผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�ำนวนหนึ่งคนหรื อหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน  
หรื อหนึ่งนิติบคุ คล  หรื อเป็ นคณะผูต้ รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็ นการประจ�ำปี เป็ นปี ๆ ไป
กรณี เลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีหวั หน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการ
ศึกษาไม่ต่ำ� กว่าปริ ญญาตรี ดา้ นการเงิน  การบัญชี  การบริ หารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  มีหน้าที่ควบคุมการ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบ
กิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มกี ำ� หนดเวลาหนึ่งปี   ถา้ เมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่กใ็ ห้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกได้
จ�ำนวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนิ นการ หรื อผูซ้ ่ ึ งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำในสหกรณ์เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ส�ำหรับปี นี้มีผสู ้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2563  ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนดและจากข้อมูลที่เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรน�ำเสนอราย
ชื่อผูส้ มัครจ�ำนวน 2 ราย เพือ่ ให้ที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
รายชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
บุคคล/นิตบิ ุคคล

ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ราคา (บาท) สถานภาพของผู้สมัคร
150,000.- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
1. นางนงลักษณ์  ไชยยศ
นางนงลักษณ์  ไชยยศ
144,000.- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
1. นายบัณฑูร  ชุนสิ ทธิ์
นายบัณฑูร  ชุนสิ ทธิ์
หลักเกณฑ์ในการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ เป็ นดังนี้
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิก เพื่อตั้งเป็ นคณะกรรมการนับคะแนนจ�ำนวน 3 คน
2. เจ้าหน้าที่แจกบัตรลงคะแนนให้สมาชิ กคนละ 1 ใบเท่านั้น เมื่อสมาชิ กทุกคนในห้อง
46
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ประชุมได้รับบัตรคนละ 1 ใบแล้วให้สมาชิกสหกรณ์กากบาทหมายเลขที่ตอ้ งการเลือกจากผูท้ ี่ได้รับ
การเสนอชื่อเพียง 1 หมายเลข  หากผูส้ มัครผูต้ รวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสูงสุ ดก็จะเป็ นผูท้ ี่ได้
รับการคัดเลือกให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการประจ�ำปี   2563  และผูท้ ี่ได้คะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการส�ำรอง
ข้อมูลรายละเอียดของผูเ้ สนอชือ่ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ประกอบในการพิจารณา หน้าถัดไป
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
2. ก�ำหนดค่าธรรมเนียมของผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
มติทปี่ ระชุ ม
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รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่อเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี   2563
รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ

ล�ำดับที  ่ 1
นางนงลักษณ์   ไชยยศ

ล�ำดับที  ่ 2
นายบัณฑูร  ชุ นสิ ทธิ์

ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒกิ ารศึกษา

นางนงลักษณ์  ไชยยศ
ปริ ญญาตรี   บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาการบัญชี)  มหาวิทยาลัยเกริ ก

นายบัณฑูร  ชุนสิ ทธิ์
ปริ ญญาตรี   สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร

-  เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
9194 และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร
เลขทะเบียน TA000217
- ขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขทะเบียน 04109
หลักสูตร ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ขั้นพื้นฐาน (เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด)

- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์
-  รับจ้างอิสระ
-  ขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์เลขทะเบียน 02309

การอบรม

ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบกิจการ
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หลักสูตร  ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ (สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์)

ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบ ที่กำ� หนดในข้อ
บังคับสหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
1.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
1.  สอบทานและประเมิน
ประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ของเอกสารหลักฐานทางการเงิน
ของสหกรณ์วา่ เหมาะสมและเพียงพอ การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงาน และการบริ หาร
งานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อประเมิน
ความเสี่ ยง แล้วพิจารณาก�ำหนด
ขอบเขตและวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจ
สอบให้เหมาะสมรัดกุม
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รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบกิจการ (ต่ อ)

ล�ำดับที  ่ 1
นางนงลักษณ์   ไชยยศ

ล�ำดับที  ่ 2
นายบัณฑูร  ชุ นสิ ทธิ์

2.  ตรวจสอบและประเมิน
ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในด้าน
ต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ การรับฝาก
เงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับ มติ และค�ำสัง่ ของสหกรณ์ หรื อ
ไม่ เพียงใด ติดตามว่ามีการจัดการค�ำ
คู่มือในการท�ำงานแต่ละฝ่ ายหรื อไม่
โดยจะรายงานให้ทราบในโอกาส
อันควร
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแล
ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทของสหกรณ์วา่ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า
4. ติดตามผลการบริ หารงานของคณะ
กรรมการด�ำเนินการ เพื่อประกอบ
การพิจารณาเสนอปรับปรุ งแผนงาน
นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารการงาน

2.  ตรวจสอบการบันทึกรายการ
บัญชีท้ งั บัญชีคุมยอด บัญชียอ่ ย
และรายละเอียดประกอบตลอดจน
ทรัพย์สิน เพื่อทราบฐานะและข้อ
เท็จจริ งของสหกรณ์ที่เป็ นอยูจ่ ริ ง

3.  ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้าน
การเงินการบัญชีตามกฎหมาย
สหกรณ์ขอ้ บังคับและระเบียบ
สหกรณ์
4.  ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้าน
อื่นๆ ของสหกรณ์ได้แก่ดา้ นการ
บริ หารและการจัดการการด�ำเนิน
ธุรกิจ การปฏิบตั ิตามแผนงาน
การใช้จ่ายเงินงบประมาณการ
ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่
ประชุมต่างๆ ของสหกรณ์

5. จัดท�ำรายงานการตรวจสอบกิจการ 5. ติดตามผลด�ำเนินงานของสหกรณ์
เพือ่ เสนอแนะการปรับปรุ งการ
ให้ครอบคลุมเรื่ องที่ตรวจสอบตาม
ด�ำเนินงานของสหกรณ์ให้ดียง่ิ ขึ้น
1- 4
6. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเป็ นประจ�ำทุกเดือน และ
เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงเกี่ยว
กับรายงานการตรวจสอบกิจการ ที่นำ�
เสนอต่อที่ประชุมนั้น ๆ
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รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ

ล�ำดับที  ่ 1
นางนงลักษณ์   ไชยยศ

ล�ำดับที  ่ 2
นายบัณฑูร  ชุ นสิ ทธิ์

การเข้ าปฏิบัตงิ านตรวจ
สอบกิจการ

1.  เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบ
หมายให้ผชู ้ ่วยเข้าตรวจสอบอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2
วันท�ำการ

1. จัดส่ งทีมงานผูต้ รวจสอบกิจการ
สามารถปฏิบตั ิงานการตรวจสอบ
กิจการในเวลาท�ำการปกติได้ทุก
เดือนอย่างน้อย 1-2 ครั้งครั้งละ
ไม่นอ้ ยกว่า 2 วันท�ำการ
2.  ตรวจสอบโดยผูต้ รวจสอบ
กิจการผูม้ ีประสบการณ์

2.  เข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
ด�ำเนินการและจัดท�ำรายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเสนอคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบ
กิจการ
3.  เข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี ของสหกรณ์ รวมทั้งจัดท�ำรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่

การจัดท�ำรายงานผลการ จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ตรวจสอบ
ประจ�ำเดือน / ประจ�ำปี เป็ นไปตาม
ค�ำแนะน�ำที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด
การให้ บริการอืน่
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3.  ให้คำ� แนะน�ำให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยว
กับระบบควบคุมภายในสหกรณ์
4.  ท�ำรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเสนอต่อที่ประชุมทุกเดือน
5. เข้าร่ วมประชุมชี้แจงกับคณะ
กรรมการ  หรื ออนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องได้ ตามที่สหกรณ์แจ้งเชิญ
ทุกครั้ง
จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำเดือน / ประจ�ำปี เป็ นไปตาม
ค�ำแนะน�ำที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด

ให้คำ� แนะน�ำด้านการบริ หารงาน  ภาษี ให้คำ� ปรึ กษาเกี่ยวกับระบบการ
อากรและการควบคุมภายในสหกรณ์ ควบคุมภายในระบบบัญชี และ
ประเมินความเสี่ ยงในด้านการ
บริ หารการเงินของสหกรณ์
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รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ค่ าธรรมเนียมการตรวจ
สอบกิจการ

ล�ำดับที  ่ 1
นางนงลักษณ์   ไชยยศ
จ�ำนวน 150,000.-บาท
คิดตามระยะเวลาและแรงงานที่ใช้
(รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ)

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ 1. นางสาววารุ ณี  วุฒิสาร
กิจการ
2. นางสาวเจริ ญจิตต์  ยงค์พนั ธุ์ชยั
ประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบกิจการ

ล�ำดับที  ่ 2
นายบัณฑูร  ชุ นสิ ทธิ์
จ�ำนวน  144,000.-  บาท
คิดตามระยะเวลาและแรงงานที่ใช้
(รวมค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ)
โดยขอรับค่าบริการเป็ นรายเดือน ๆ ละ
12,000.-บาท
1. นายสมบัติ  มีเวช
2. นางเนตรนภางค์  น�ำจิตรไทย

สอ.กรมทางหลวง จ�ำกัด  ปี พ.ศ.
สอ.กรมส่ งเสริ มการเกษตร จ�ำกัด
2558-2562
ปี พ.ศ.  2561-2562
สอ.เอไอเอส จ�ำกัด ปี พ.ศ. 2561-2562 สอ.องค์การเภสัชกรรม จ�ำกัด ปี พ.ศ.
2562

แนวคิดในการตรวจสอบ เพื่อท�ำให้สหกรณ์เป็ นองค์กรที่มีความ
กิจการ
โปร่ งใส มีการบริ หารจัดการที่ดีและ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถ
พัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่ งได้
อย่างยัง่ ยืน

เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบและ
นโยบายของที่ประชุมใหญ่และ
ที่ประชุมคณะกรรมการอย่างถูกต้อง
เรี ยบร้อย แนวทางการตรวจสอบ
ซึ่งประสานและสัมพันธ์กบั นโยบาย
ทีก่ ำ� หนด รวมถึงการตรวจสอบ
ป้ องปราม ให้การท�ำงานเป็ นไป
ด้วยอย่างเรี ยบร้อย ปราศจาก
ข้อผิดพลาด และสามารถแก้ไข
ได้ทนั ท่วงทีพร้อมทั้งเสนอแนะวิธี
การและข้อคิดเห็นต่างๆ ตามที่เห็น
สมควรส�ำหรับสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่

8

พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2562
ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ตามรายละเอียดในหน้าถัดไป
มติที่ประชุม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

173,462,628.42

144,773,771.92

เงินฝากสหกรณ์อื่น

3

4,380,235,000.00

3,631,466,459.48

เงินลงทุนระยะสั้น

4

600,000,000.00

611,600,000.00

เงินให้กูย้ มื ระยะสั้น - สุ ทธิ

5

1,122,463,019.00

1,162,521,435.00

ลูกหนี้ ระยะสั้น

6

5,173,550.00

5,193,009.00

1,689,143.00

1,355,854.00

108,564,637.60

111,626,646.50

6,391,587,978.02

5,668,537,175.90

ดอกเบี้ยเงินให้กูค้ า้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

7

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

4

10,549,604,950.33

8,784,597,831.91

เงินให้กูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิ

5

6,973,610,307.00

7,454,098,974.00

ลูกหนี้ระยะยาว

6

8,819,690.51

5,808,428.51

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

8

2,247,697.75

3,928,103.74

794,824.75

2,418,810.15

987,372.46

300,461.39

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

17,536,064,842.80

16,251,152,609.70

รวมสิ นทรัพย์

23,927,652,820.82

21,919,689,785.60

ซอฟแวร์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

9
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ๆ

กรรมการและเลขานุการ
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมทางหลวง จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562
บาท
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู

%

ปี 2561
บาท

%

511,029,803.99

46.53

548,554,055.19

51.83

158,216,221.22

14.40

138,177,121.31

13.06

429,147,906.01
1,098,393,931.22

39.07
100.00

371,647,562.21
1,058,378,738.71

35.11
100.00

438,717,919.12
58,478,415.81

39.94
5.33

418,203,861.76
53,702,343.61

39.52
5.07

497,196,334.93

45.27

471,906,205.37

44.59

601,197,596.29

54.73

586,472,533.34

55.41

19,480.00

0.00

32,680.00

0.00

163,105.00

0.02

111,866.00

0.01

135.00

0.00

180.00

0.00

รายได้ เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส

13,744.32

0.00

20,714.81

0.00

รายได้ คา่ ตอบแทนประกันภัยรถยนต์

21,800.89

0.00

30,557.00

0.00

รายได้ คา่ ตอบแทนประกันวินาศภัย

11,258.13

0.00

0.00

0.00

รายได้ เงินสนับสนุนการจัดพิมพ์รายงานประจาปี

35,000.00

0.00

40,000.00

0.01

กาไรจากการแลกเปลีย่ นสินทรัพย์

0.00

0.00

2,000.00

0.00

ดอกเบี ้ยรับลูกหนี ้ตามคาพิพากษา

117,425.00

0.01

54,027.55

0.01

ดอกเบี ้ยรับลูกหนี ้ขาดสมาชิกภาพ
รายได้ อื่น ๆ

423,517.17
6,307.89

0.04
0.00

332,817.68
4,582.63

0.03
0.00

811,773.40

0.07

629,425.67

0.06

ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้ อ่ นื
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
รายได้ คา่ ธรรมเนียมเงินฝาก
รายได้ คา่ ธรรมเนียมบัตร ATM สหกรณ์ฯ

รวมรายได้ อื่น
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือนเจ้ าหน้ าที่

19,761,745.00

1.80

19,268,601.00

1.82

บาเหน็จเจ้ าหน้ าที่

3,553,720.00

0.32

4,195,170.00

0.40

ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่

662,065.25

0.06

536,615.90

0.05

ค่าล่วงเวลาเจ้ าหน้ าที่

178,800.00

0.02

188,450.00

0.02

ค่าตอบแทน

769,013.00

0.07

811,783.00

0.08

เงินประกันสังคม (สหกรณ์)

402,289.00

0.04

358,692.00

0.03

9,565.00

0.00

9,450.00

0.00

25,159.60

0.00

65,200.00

0.01

3,199.89

0.00

3,808.05

0.00

เงินกองทุนทดแทน
ค่าเครื่องแบบเจ้ าหน้ าที่
ค่าเบี ้ยประกันชีวิตเจ้ าหน้ าที่
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ปี 2562

ปี 2561

บาท

%

บาท

%

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสือ่ มราคาเครื่องใช้ สานักงาน

2,059,172.00

0.19

2,228,362.55

0.21

ค่าซอฟท์แวร์ ตดั จ่าย

1,639,785.40

0.15

1,565,973.40

0.15

85,623.00

0.01

19,923.80

0.00

184,334.98

0.02

2,500.00

0.00

1,653,060.00

0.15

1,251,780.00

0.12

350,979.50

0.03

2,087,563.01

0.20

34,436.47

0.00

55,756.11

0.01

321,000.00

0.03

316,827.00

0.03

12,182.71

0.00

14,083.17

0.00

1,019,591.57

0.09

684,797.08

0.06

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี

140,000.00

0.01

140,000.00

0.01

ค่าตรวจสอบกิจการ

150,000.00

0.01

130,000.00

0.01

ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ

458,200.00

0.04

494,400.00

0.05

ค่ารับรอง

112,899.00

0.01

104,243.28

0.01

ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา

623,077.02

0.06

346,068.00

0.03

ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่

4,271,665.00

0.39

2,804,561.45

0.26

ค่าสือ่ สาร

362,776.27

0.03

338,005.00

0.03

ค่าบริ การโทรศัพท์

281,506.29

0.03

282,731.47

0.03

ค่าวัสดุสานักงานใช้ ไป

940,864.96

0.09

900,980.85

0.09

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

113,843.28

0.01

352,585.93

0.03

ค่าใช้ จ่ายประชาสัมพันธ์

739,039.64

0.07

353,236.77

0.03

ค่าใช้ จ่ายเบ็ตเตล็ด

564,656.90

0.05

919,473.22

0.09

ค่าไฟฟ้า

671,367.96

0.06

561,500.81

0.05

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

225,036.63

0.02

182,558.59

0.02

ค่าธรรมเนียมรายปี ATM

87,000.00

0.01

103,000.00

0.01

8,333.33

0.00

8,333.33

0.00

1,464,532.00

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

(502,292.61)

(0.05)

42,468.00

0.00

19,272.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

26,177.78

0.00

0.00

0.00

44,009,166.43

4.00

41,213,994.16

3.89

558,000,203.26

50.80

545,887,964.85

51.58

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ใช้ ไป
ค่าซ่อมบารุงรักษาเครื่องครุภณ
ั ฑ์
ค่าซ่อมบารุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
ค่าปรับปรุงอาคารสานักงานตัดจ่าย
ค่าน ้ามันรถและค่าซ่อมบารุง
ค่าทาความสะอาดอาคาร
ค่าเบี ้ยประกันภัยยานพาหนะ(รถตู้)
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายสหกรณ์พบสมาชิก
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น

ค่าเฟรนไชส์เคาเตอร์ เซอร์ วิสตัดจ่าย
หนี ้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ู
หนี ้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี ้ระหว่างดาเนินคดี
ค่าใช้ จ่ายดาเนินคดี
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
ค่าเสียหายเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ							
สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย						
สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม					
สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์
คงค้าง จ�ำนวน 77,806.00 บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว
จะท�ำให้สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี จ�ำนวน 558,078,009.26 บาท			
เงินลงทุนระยะสั้น/เงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดแสดงด้วยราคาทุน ส�ำหรับเงินลงทุนระยะสัน้ /เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของเงินลงทุนเป็นก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน
ส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ�ำหน่าย
เงินลงทุนนั้น					
เงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะสัน้ /เงินลงทุนในตราสารหนีร้ ะยะยาว จะถือจนครบก�ำหนดแสดงด้วย
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย (หมายถึง ราคาทุนของตราสารหนีท้ ไี่ ด้มาหรือโอนมาตัง้ แต่เริม่ แรก หักต้นทุนที่
จ่ายคืน และบวกหรือหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเริม่ แรกกับมูลค่าทีต่ ราไว้)
สหกรณ์ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544				
สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และอุปกรณ์ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคารส�ำนักงานตัดเป็นค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา 20 ปี
สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์รอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี			
ค่าใช้จา่ ยรอการตัดบัญชี ตัดจ่ายโดยวิธเี ส้นตรง ในอัตราร้อยละ 20 ต่อปี ภายในเวลาไม่เกิน 5 ปี
ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็น
ค่าใช้จา่ ยหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์
เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
อื่นทุกประเภท
สหกรณ์ด�ำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
ตามหนังสือที่ กษ. 1106/2741 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550					
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9

พิจารณา อนุมัติ การจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที  ่ 9
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุ ทธิ ประจ�ำปี 2562			
                              
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562  เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด ในปี 2562 สหกรณ์ฯ มีกำ� ไรสุทธิ 558,000,203.26 บาท
าไรสุ ทดธิสรรก�
ประจำาปี
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พตารางการจั
ิจารณาแล้วดเห็สรรก
นสมควรจั
ไรสุ2562
ทธิ ตามรายการในตารางดังนี้
ตารางการจัดสรรก�ำไรสุ ทธิประจ�ำปี   2562
รายการ

ปี 2562
บาท

ปี 2561
%

1 ทุนสำรอง
108,810,000.00 19.50
30,000.00 0.01
2 ค่ำบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์ฯ
313,799,482.00 56.24
3 เงินปั นผลตำมหุ ้นที่ชำระแล้วตำมระยะเวลำ
ในปี 2562 ร้อยละ 6.30(ในปี 2561 ร้อยละ 6.30)
68,810,138.00 12.33
4 เงินเฉลี่ ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ชำระในระหว่ำงปี 2562 (ในปี 2561 ร้อยละ 17.00)
5 เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุ ทธิ
2,454,500.00 0.44
5.1 โบนัสกรรมกำร
8,178,325.00 1.47
5.2 โบนัสเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
37,000,000.00 6.63
6 ทุนสวัสดิกำรหรื อสงเครำะห์ฯ
7,000,000.00 1.25
7 ทุนส่ งเสริ มกำรศึกษำ
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ
1,500,000.00 0.27
8 ทุนสำธำรณประโยชน์
6,000,000.00 1.07
9 กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ำฯ
500,000.00 0.09
10 ทุนส่ งเสริ มและพัฒนำอำชีพ
3,917,758.26 0.70
11 ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปั นผล
กำไรสุ ทธิ
558,000,203.26 100.00

หมายเหตุ

บาท

%

98,259,800.00 18.00
30,000.00 0.01
299,935,097.00 54.94
79,656,149.00 14.59

2,401,900.00
6,910,368.00
37,000,000.00
7,000,000.00

0.44
1.27
6.78
1.28

2,000,000.00
6,000,000.00
1,000,000.00
5,694,650.85
545,887,964.85

0.37
1.10
0.18
1.04
100.00

ข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง  จ�ำกัด  ข้ อ  71  วรรค  3
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ของสหกรณ์ฯซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเสนอแนะให้ทปี่ ระชุมใหญ่
จัดสรรตามข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ข้อ 70  หากที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควร
จัดสรรหรื อตัดจ�ำนวนให้นอ้ ยลงก็ดี ยอดเงิน จ�ำนวนดังกล่าวให้จดั สรรเป็ นทุนส�ำรองทั้งสิ้ น
		
จึงเรียนมาเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม
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แผนภูมิการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2562

1.91%
10.02%

19.50%

12.33%

56.24%

เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืน
ทุนสำรอง
ทุนสะสม
กรรมการและจทน.
รวมทั้งสิ้น

%
56.24
12.33
19.50
10.02
1.91
100.00
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พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
ประจ�ำปี 2563

ระเบียยบวาระที
บวาระที่ 11
่ 10 พิจารณาอนุมตั ิ ประมาณการรายรับ - รายจ่ าย ประจําปี 2562
ระเบี
2563
ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2563
(หน่วย : ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริ ง

ลําดับ

รายการ

ปี 2562

รับจริ ง

ปี 2562 สูงกว่า/(ตํ่ากว่า)

ประมาณการ
คําชี้แจงประกอบ

ปี 2563

ประมาณการ

1 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้

524.93

502.55

(22.38)

466.59 เงินให้กแู้ ก่สมาชิก ณ 31 ธ.ค. 62
เงินกูส้ ามัญ/ฉุกเฉิ น
เงินกูพ้ ิเศษ

7,667.71 ลบ.
248.51 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย
เงินกูส้ ามัญ/ฉุกเฉิ น 5.25 % - 6.25 %

2 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

6.32

8.48

2.16

เงินกูพ้ ิเศษ

3.75 % - 5.50 %

6.04 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

179.86 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.85 % - 4.00 %

3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา

18.00

18.00

0.00

18.00 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 500.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.60 %

สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด
4 เงินปันผลหุน้ ชุมนุมสหกรณ์

11.13

11.13

0.00

11.13 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 210.00 ลบ.
อัตราเงินผลปี 62

5 ดอกเบี้ยเงินฝากประจํา ชสอ.

119.66

139.66

20.00

5.30 %

131.28 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 3,880.00 ลบ.
ฝากเพิ่มปี 62

=

1,000.00 ลบ.

ครบกําหนดปี 63 =

1,400.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.50 % - 4.60 %

6 ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาห

10.00

10.00

0.00

9.96 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 250.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.75 % - 5.125 %

7 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บริ ษทั ปตท. จก.

10.55

10.55

0.00

6.55 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 160.00 ลบ.
ครบกําหนดปี 63 =

100.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 4.00 % – 5.475 %

8 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . เจริ ญโภคภัณฑ์ฯจก.

42.44

42.44

0.00

39.65 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

945.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.05 % - 5.00 %

9 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ปูนซิเมนต์ไทย จก.

5.45

5.47

0.02

4.20 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
ครบกําหนดปี 63 =

160.00 ลบ.
60.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.00 % - 3.25 %

10 ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ บ. ปตท. เคมิคอล จก.

2.55

2.55

0.00

0.00

11 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ไทยออยส์ จก.

4.77

4.77

0.00

4.77 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

100.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 4.61 % - 4.84 %
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ประมาณการ รับจริ ง

รับจริ ง

ประมาณการ

อัตราดอกเบี้ย 4.61 % - 4.84 %

ประมาณการ รับจริ ง

ลําดับ

รายการ

ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2562 สูงกว่า/(ตํ่ากว่า) ปี 2563
รับจริ ง

คําชี้แจงประกอบ

ประมาณการ

12 ดอกเบี้ยหุ น้ กู้ บ้านปู จก.

29.73

41.98

12.25

13 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. การบินไทย จก.

55.64

59.14

3.50

14 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.บางจากปิ โตรเลียม จ

8.49

8.49

0.00

15 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ไออาร์พีซี จก.

5.07

5.07

0.00

16 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.นํ้าตาลมิตรผล จก.

14.42

14.42

0.00

17 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ซีพีออลส์ จก.

55.38

59.44

4.06

18 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.พีทีทีโกลฯ จก.

3.60

3.60

0.00

19 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ไทคอนฯ จก.

1.67

1.67

0.00

20 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ศรี ตรังฯ จก.

1.55

1.55

0.00

21 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. เบอร์ลี่ยคุ เกอร์ จก.

9.51

13.98

4.47

30.55

34.91

4.36

2.37

2.37

0.00

6.97

6.97

0.00

1.18

1.18

0.00

12.33

12.33

0.00

22 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. อินโดราม่า จก.
23 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ทางด่วน
และรถไฟฟ้ ากรุ งเทพ จก.
24 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ระบบขนส่ งมวลชน
กรุ งเทพ จก.
25 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ ป จก.
26 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. อมตะบีกริ มเพาเวอร์
(ระยอง) จํากัด

ลําดับ

รายการ

44.06 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 1,135.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
500.00 ลบ.
ครบกําหนดปี 63 =
240.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.00 % - 5.40 %
79.00 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 1,950.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
500.00 ลบ.
ครบกําหนดปี 63 =
100.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.00 % - 5.16 %
8.49 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 175.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.04% - 5.35 %
3.97 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 80.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.96 %
14.42 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 340.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.99 % - 4.80 %
56.08 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 1,290.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
100.00 ลบ.
ครบกําหนดปี 63 =
100.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.50 % - 5.35 %
80.00 ลบ.
3.60 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 4.50 %
1.67 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
50.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.35 %
1.55 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
50.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.10%
19.47 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
515.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
285.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.32 % - 4.40 %
34.87 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานว
825.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.75% - 4.39 %
2.37 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
60.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.95 %
6.97 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 180.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.87 %
30.00 ลบ.
1.18 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 3.94 %
12.33 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 290.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 4.79 %

2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
ประมาณการ รับจริ ง รายงานประจำ
รับจริ ง �ปี ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2562 สูงกว่า/(ตํ่ากว่า) ปี 2563
คําชี้แจงประกอบ
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26 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. อมตะบีกริ มเพาเวอร์
(ระยอง) จํากัด

ลําดับ

รายการ

12.33

12.33

0.00

12.33 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 290.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.01% - 4.79 %

ประมาณการ รับจริ ง
รับจริ ง
ประมาณการ
ปี 2562 ปี 2562 สูงกว่า/(ตํ่ากว่า) ปี 2563
ประมาณการ

27 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ปูนซิเมนต์นครหลวง จก.

11.52

11.52

0.00

คําชี้แจงประกอบ

11.52 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

280.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.65 % - 4.26 %

28 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ช. การช่าง จํากัด

22.03

20.26

(1.77)

14.94 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =

415.00 ลบ.
50.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.34 % - 3.80 %

29 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. เบทาโกร จํากัด

2.02

2.02

0.00

2.02 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

60.00 ลบ.

อัตราดอกเบี้ย 3.37 %

30 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

2.28

2.28

0.00

31 ดอกเบี้ยหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ธ. กรุ งไทย จํา

3.40

6.91

3.51

32 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ มบีไอพีเพาเวอร์1 จํากั

3.95

3.85

(0.10)

33 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ มบีไอพีเพาเวอร์2 จํากั

3.95

3.85

(0.10)

34 ดอกเบี้ยหุ น้ กูบ้ . ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

7.78

7.78

0.00

7.64

7.64

35

ดอกเบี้ยหุ้นกูบ้ . ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

36 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . บีทีเอส โฮลดิ้ง จํากัด

1.53

1.53

2.28 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 3.04 %
10.80 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

6.59

38 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . โกลบอลเพาเวอร์ ซินเนอยี่ จํากัด

0.91

6.59

0.91

3.77 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 3.95 %

1.00

1.37

0.37

95.52 ลบ.

7.78 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 200.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.62 % - 4.16 %
10.03 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

225.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
225.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.17 % - 4.62 %
65.00 ลบ.
2.51 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 3.86%
11.14 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน

65.00 ลบ.
270.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
270.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 4.00% - 4.18%
6.18 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน 190.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
อัตราดอกเบี้ย 3.25%

39 รายได้อื่น ๆ

300.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =
200.00 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 3.40 % -3.70%
95.52 ลบ.
3.77 ณ 31 ธ.ค. 62 จํานวน
อัตราดอกเบี้ย 3.95 %

ลงทุนเพิ่ม ปี 62 =

37 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ซีพีเอฟ (ไทยแลนด์) จํากัด

75.00 ลบ.

1.00

190.00 ลบ.

-รายได้คา่ ธรรมเนียมแรกเข้า
-รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร/สหกรณ์ฯ
- รายได้คา่ ธรรมเนียมเงินฝาก/ค่าธรรมเนียมบัตร
-รายได้คา่ ประกันภัย/เคาน์เตอร์ฯ รายได้อื่น ๆ

รวม

98

1,052.19 1,099.21

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

47.02

1,075.94

ประมาณการรายจ่ าย ประจําปี 2563
(ไม่ รวมดอกเบีย้ จ่ าย)
ประมาณการ จ่ ายจริง
ลําดับ

รายการ

ปี 2562

จ่ ายจริง

ปี 2562 ตํา่ กว่ า/(สู งกว่ า)

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ประมาณการ
ปี 2563

คําชี้แจงประกอบ

ประมาณการ

22.48

1 หมวดเงินเดือน

20.17

2.31

22.67
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.2 สมทบประกันสังคม
1.3 กองทุนเงินทดแทน

2 หมวดค่ าตอบแทน

7.35

5.97

1.38

7.70
2.1 ค่าผูช้ ่วยเหลืองานสหกรณ์
2.2 ค่าจัดทําหนังสื อรายงานประจําปี
2.3 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
2.5 ค่าผูส้ อบบัญชี
2.6 ค่าผูต้ รวจสอบกิจการ
2.7 ค่าเจ้าหน้าที่ทาํ งานล่วงเวลา

10.85

3 หมวดค่ าใช้ สอย

7.15

3.70

10.85
3.1 ค่าฝึ กอบรมสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่
3.2 ค่าซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องครุ ภณ
ั ฑ์
3.3 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.4 ค่าประกันชีวิตเจ้าหน้าที่รับ-ส่ งเงิน
3.5 ค่าบํารุ งรักษาและดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์
3.6 ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
3.7 ค่าไฟฟ้ า
3.8 ค่าบริ การโทรศัพท์
3.9 ค่าสื่ อสาร
3.10 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
3.11 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
3.12 ค่าใช้จ่ายพบสมาชิก
3.13 ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
3.14 ค่ารับรอง

ประมาณการ จ่ ายจริง
ลําดับ

รายการ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
จ่ ายจริง

ประมาณการ

คําชี้แจงประกอบ
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3.13 ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
3.14 ค่ารับรอง

ประมาณการ จ่ ายจริง
ลําดับ

รายการ

ปี 2562

จ่ ายจริง

ปี 2562 ตํา่ กว่ า/(สู งกว่ า)

ประมาณการ
ปี 2563

คําชี้แจงประกอบ

ประมาณการ

3.15 ค่านํ้ามันรถและค่าซ่อมบํารุ ง
3.16 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
3.17 ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ(รถตู)้
3.18 ค่าธรรมเนียมรายปี ATM
3.19 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
3.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/ค่าของขวัญปี ใหม่
4 หมวดค่ าวัสดุสํานักงาน

1.20

0.94

0.26

1.20
- ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุใช้
งานซึ่ งมีราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท

7.70

5 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์

0.69

7.01

12.20
5.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่ อง
5.2 เครื่ องตรวจนับธนบัตร 2 เครื่ อง
5.3 เครื่ องพริ้ นเตอร์ , เครื่ องแฟกซ์
5.4 ค่าเครื่ องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
5.5 ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
5.6 ค่าเครื่ องสํารองไฟ/Hard Disk/อื่น ๆ

6 หมวดค่ าปรับปรุ งอาคารสํ านักงาน

4.00

1.05

2.95

4.00

7 หมวดค่ าใช้ จ่ายที่มิอาจคาดหมาย

0.50

0.00

0.50

0.50 - ค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดหมายล่วงหน้า
ไม่อยูใ่ นหมวดใดๆ เป็ นรายจ่ายที่

1.20

8 งบกลาง

0.66

0.54

1.20

ตั้งไว้หรื อมีเหตุจาํ เป็ นโดยเร่ งด่วน
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

รวม
หมายเหตุ

55.28

36.63

60.32

1. ทุกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุ ภณั ฑ์ให้ถวั จ่ายได้ในหมวดครุ ภณั ฑ์
2. กรณี ข้ ึนปี งบประมาณใหม่ ขออนุมตั ิใช้จ่ายงบดําเนินการปี งบประมาณที่ผา่ นมา เพื่อให้งานประจําดําเนินการอย่างต่ต่อเนื่อง
จนกว่าจะได้รับอนุมตั ิงบประมาณใหม่ ปี ถัดไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
มติที่ประชุม

100

18.65

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบียบวาระที่

11

พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝากหรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการ
พัฒนาการ สหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 11     พิจารณาการน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ทคี่ ณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์ แห่ งชาติให้ ความเห็นชอบ ประจ�ำปี 2563
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(7) บัญญัติวา่ “ให้สหกรณ์ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่น
ได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด”
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ข้อ 3  หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะน�ำไปฝากหรื อลงทุนได้  ดังนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(2) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็ นผูส้ ลักหลังหรื อรับอาวัล โดยไม่มีขอ้ จ�ำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์   
ซึ่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้น้ นั ได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป
จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูใ่ นการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4  การน�ำเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนิน
การได้ ( ณ 31ธ.ค.62  สหกรณ์มีทุนส�ำรอง 958.92  ล้านบาท)
ข้อ 5  การฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำ� เนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อก�ำหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552
อยูก่ ่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นการฝากหรื อลงทุนตามประกาศ
ฉบับนี้ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การบริ หารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี  
คณะกรรมการด�ำเนินการ  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิให้คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ
สามารถน�ำเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุ ม
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ระเบียบวาระที่

12

พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ
อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 12

พิจารณาอนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ ฯอาจกู้ยมื   ประจ�ำปี     2563

ตามนัยข้อ 28 แห่ งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ก�ำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กำ� หนดวงเงินกูย้ ืม
ส�ำหรับปี หนึ่ง ๆ ไว้ตามความจ�ำเป็ นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน   วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ตอ้ งได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์
ยังมิได้เห็นชอบวงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปี ก่อนไปพลาง”
ส�ำหรับในปี งบประมาณ  2563 คณะกรรมการด�ำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ต่ อที่ ประชุ มใหญ่ ขอก�ำหนดวงเงิ นซึ่ งสหกรณ์ อาจกู้ยืมหรื อค�้ำประกันประจ�ำปี ในวงเงิ นไม่ เกิ น
9,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่องในการบริ หารธุ รกิจได้ตามแผนงาน  และสามารถรองรับ
การขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม    
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ระเบียบวาระที่

13

พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
พ.ศ. 2563

ระเบียบวาระที  ่ 13  
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จ�ำกัด
              
เพื่อปรับเปลี่ยนข้อความในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ให้ถกู ต้อง  สอดคล้อง  
กับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553  
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  ที่บงั คับใช้ในปั จจุบนั จึงขอแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 3  
ข้อ  4  ข้อ  5 ข้อ 7  ข้อ  8  ข้อ 10  ข้อ 15  ข้อ 17 ข้อ 23  ข้อ 32 ข้อ  35  ข้อ 56  ข้อ 57  ข้อ 58  ข้อ 65  
ข้อ 65/1  ข้อ 65/2  ข้อ  65/3  ข้อ  67  ข้อ 67/1  ข้อ  70 บทเฉพาะกาลข้อ 87  ข้อ 88  และข้อ 89   
ข้อบังคับที่ขอแก้ไขไม่ขดั ต่อกฎหมายและเป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์   จึงขอเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม
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ข้ อความที่ขอแก้ไข

ข้ อ 3. สมาชิก สหกรณ์มีสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกสามัญ และ
ข้ อ 3. สมาชิก คือ ผู้ได้ รับอนุญาต อนุมัติเข้ าเป็ นสมาชิกตามข้ อบังคับและ
สมาชิกสมทบ
ได้ ชาระค่ าหุ้นตามจานวนที่จะถือครบถ้ วนแล้ว
สมาชิกสามัญ คือ
สมาชิกสหกรณ์ มี 2 ประเภท ได้ แก่
3.1 สมาชิกสามัญ แบ่ งเป็ น
(1) ผูล้ งชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผูท้ ี่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของผูซ้ ่ ึง
3.1.1 สมาชิกสามัญ ประเภท ก
เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ท้ งั หมด ซึ่งได้ยนื่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์
ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์
3.1.2 สมาชิกสามัญ ประเภท ข
3.1.3 สมาชิกสามัญ ประเภท ค
(2) ผูไ้ ด้รับอนุญาต อนุมตั ิเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ ชาระ
ค่าหุน้ ตามจานวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
3.2 สมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบ คือ บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ซึ่งเป็ นผู ้
ได้รับพิจารณาเข้าเป็ นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้ อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก
ข้ อ 4. คุณสมบัติของสมาชิก
4.1 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
4.1.1 สมาชิกสามัญ ประเภท ก. ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาสังกัดกรมทางหลวง
(3) เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาสังกัดกรมทางหลวง
หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อลูกจ้างประจางาน
หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อลูกจ้างประจางาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง
ฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ในการให้
กูย้ มื เงิน
(6) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก
กูย้ มื เงิน
ให้ออกจากราชการ หรื อหน่วยงานใด ๆ เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
(6) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออกจากราชการ หรื อหน่วยงานใด ๆ เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่

ข้ อความเดิม

ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด

เพื่อกาหนดในเรื่ องของ
คุณสมบัติสมาชิกสามัญ
ให้ชดั เจนภายใต้
บทบัญญัติมาตรา 43(7)
แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์

เหตุผล
เพื่อกาหนดประเภท
สมาชิกในข้อบังคับ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา
33(4) และมาตรา 41 แห่ง
พ.ร.บ.สหกรณ์

แบบ ทข.2
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ข้ อความเดิม
4.1.2 สมาชิกสามัญ ประเภท ข. ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นพนักงานราชการสั งกัดกรมทางหลวงติดต่ อกัน
มาแล้วไม่ น้อยกว่ า 6 ปี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติดี
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการให้
กู้ยืมเงิน
(6) ไม่ เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ ออกจากราชการ หรือหน่ วยงานใด ๆ เพราะทุจริตต่ อหน้ าที่
4.1.3 สมาชิกสามัญ ประเภท ค. ต้ องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นลูกจ้ างชั่วคราวสั งกัดกรมทางหลวงที่ได้ รับเงินได้ ราย
เดือนจากเงินงบประมาณและทางานติดต่ อกันมาแล้ ว ไม่
น้ อยกว่ า 10 ปี
(4) เป็ นผู้มีความประพฤติดี
(5) มิได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการให้
กู้ยืมเงิน
(6) ไม่ เป็ นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ ออกจากราชการ หรือหน่ วยงานใด ๆ เพราะทุจริตต่ อหน้ าที่

ข้ อความที่ขอแก้ไข

เหตุผล
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4.2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(4) ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
ก. เป็ นหรื อเคยเป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจาสังกัด
กรมทางหลวง หรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ ี หรื อ
ลูกจ้างประจางานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง
ซึ่งมิได้เป็ นสมาชิกสามัญตามข้อ 4.1
ข. เป็ นพนักงานราชการสังกัดกรมทางหลวง
ค. เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวสังกัดกรมทางหลวง
ง. เป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ ได้แก่
คู่สมรส บิดามารดา และบุตร เท่านั้น
(5) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออกจากราชการ หรื อหน่วยงานใด ๆ เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้
กูย้ มื เงิน

ข้ อความเดิม
4.2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี
(4) ต้ องมีคุณสมบัติอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
ก. เป็ นหรือเคยเป็ นข้ าราชการ หรือลูกจ้ างประจาสั งกัด
กรมทางหลวงที่มีเงินได้ รายเดือนจากต้ นสั งกัด
ข. เป็ นเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ นี้ หรือลูกจ้ างประจางาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมทางหลวง หรือพนักงานราชการ
สั งกัดกรมทางหลวง หรือลูกจ้ างชั่วคราวสั งกัดกรมทางหลวง
ที่ได้ รับเงินได้ รายเดือนจากเงินงบประมาณซึ่งมิได้ เป็ น
สมาชิกสามัญตามข้ อบังคับ
ค. เป็ น บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสามัญ
ประเภท ก.
(5) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก
ให้ออกจากราชการ หรื อหน่วยงานใด ๆ เพราะทุจริ ตต่อหน้าที่
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการให้
กูย้ มื เงิน

ข้ อความที่ขอแก้ไข

เพื่อกาหนดคุณสมบัติ
สมาชิกสมทบให้ชดั เจนตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์

เหตุผล
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ข้ อ 5. การเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ โดยยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้และต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่า หรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานคนหนึ่ งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ผอู ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.1 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่ องเสนอ
ที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกใน
กรณี ดงั ว่านี้ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม
การเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ โดยยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
และผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่า หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของ
หน่วยงานคนหนึ่งรับรองเป็ นหนังสื อตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
กรณี เป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญต้องมีสมาชิกสามัญไม่
น้อยกว่าสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.2 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ

ข้ อความเดิม

เหตุผล

เพื่อให้ชดั เจนในการ
ข้ อ 5. การเข้ าเป็ นสมาชิกสามัญ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องมี
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเข้าเป็ น
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ โดยยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่
กาหนดไว้และต้องมีผบู ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่า หรื อ สมาชิกสมทบ
ผูบ้ งั คับบัญชาของหน่วยงานคนหนึ่ งรับรอง แต่ถา้ ผูส้ มัครเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ง
ตั้งแต่ผอู ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าอยูแ่ ล้วก็ไม่ตอ้ งมีผรู ้ ับรอง
เมื่ อคณะกรรมการดาเนิ นการได้สอบสวนพิจารณาเห็ นว่า ผูส้ มัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.1 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้วก็ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่
คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนินการไม่ยอมรับผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี เมื่อผูส้ มัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่ องเสนอ
ที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็ นสมาชิกใน
กรณี ดงั ว่านี้ ต้องมีคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่ งจานวนสมาชิกสามัญ
ที่มาประชุม
การเข้ าเป็ นสมาชิกสมทบ ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ โดยยืน่ ใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
และผูบ้ งั คับบัญชาตั้งแต่ระดับผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่า หรื อผูบ้ งั คับบัญชาของ
หน่วยงานคนหนึ่งรับรองเป็ นหนังสื อตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
กรณีเป็ นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญประเภท ก. ต้ องมีสมาชิก
สามัญประเภท ก. ไม่ น้อยกว่ าสองคนรับรอง
เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผูส้ มัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4.2 ทั้งเห็นเป็ นการสมควรแล้ว ก็ให้
รับเข้าเป็ นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ

ข้ อความที่ขอแก้ไข
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ข้ อ 7. สิ ทธิและหน้ าทีข่ องสมาชิกสามัญ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสามัญต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสามัญกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ ้น
ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสามัญ
7.1 สิ ทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) เข้า ร่ วมประชุ มใหญ่เ พื่ อเสนอความคิ ดเห็ นหรื อออกเสี ยง
ลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้ รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ ตามที่
กาหนดไว้ ในระเบียบ มติ หรือประกาศของสหกรณ์ ตาม
ประเภทสมาชิกสามัญประเภท ก. สมาชิกสามัญประเภท ข.
และสมาชิกสามัญประเภท ค.
(5) สิ ทธิอื่น ๆ ที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับ ระเบียบ มติหรือประกาศ
ของสหกรณ์ ตามประเภทสมาชิกสามัญประเภท ก. สมาชิก
สามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญประเภท ค.
7.2 หน้ าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่ง
ของสหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ น
องค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์

ข้ อ 7. สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสามัญ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสามัญต้องลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกสามัญกับชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชาระค่าหุ ้น
ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
เมื่อได้ปฏิบตั ิดงั นี้แล้วจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิกสามัญ
7.1 สิ ทธิของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมใหญ่เพื่อเสนอความคิดเห็นหรื อออกเสี ยง
ลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรี ยกประชุมใหญ่วิสามัญตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์
(3) เสนอหรื อได้รับเลือกเป็ นกรรมการดาเนินการสหกรณ์
หรื อผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริ การทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิ ทธิ อื่น ๆ ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของ สหกรณ์

7.2 หน้ าที่ของสมาชิกสามัญ มีดังนี้
(1) ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคาสั่งของ
สหกรณ์
(2) เข้าประชุมทุกครั้งตามที่สหกรณ์นดั หมาย
(3) ส่ งเสริ มสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็ น
องค์กรที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่ องดูแลกิจการของสหกรณ์

ข้ อความที่ขอแก้ไข

ข้ อความเดิม

เหตุผล
เพื่อกาหนดสิ ทธิและ
หน้าที่ของสมาชิกสามัญ
ให้ชดั เจน
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(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
(6) สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง ชื่อ ชื่อสกุล
คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

ข้ อความที่ขอแก้ไข

เหตุผล

ข้ อ 8. สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสมทบ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือ
ชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและชาระค่าหุน้
ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ
8.1 สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมใหญ่แต่ไม่มีสิทธิ นบั เป็ นองค์ประชุม
และไม่มีสิทธิลงคะแนนออกเสี ยงใด ๆ
(2) ได้รับบริ การทางธุรกิจและวิชาการจากสหกรณ์
(3) มีสิทธิต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ตามนัยข้อ 9 แห่งข้อบังคับ
สหกรณ์
(4) มีสิทธิได้รับเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์

ข้ อ 8. สิ ทธิและหน้ าที่ของสมาชิกสมทบ ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกสมทบต้องลงลายมือ เพื่อกาหนดสิ ทธิและ
ชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชาระค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าและชาระค่าหุ ้น หน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนดจึงถือว่าได้สิทธิในฐานะ ให้ชดั เจน
สมาชิกสมทบ
8.1 สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ แต่ ไม่ มีสิทธินับเป็ นองค์ ประชุม
(2) ไม่ มีสิทธิเสนอ หรือได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการและไม่ มีสิทธิลงคะแนนออกเสี ยงใด ๆ ทั้งสิ้น
(3) ไม่ มีสิทธิเข้ าชื่อเรียกประชุมใหญ่ วิสามัญ
(4) มีสิทธิฝากเงินได้ ตามระเบียบของสหกรณ์
(5) มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิการตามระเบียบของสหกรณ์
(6) มีสิทธิได้ รับการฝึ กอบรม หรือสั มมนาต่ างๆ ตามที่สหกรณ์ จัดให้
(5) มีสิทธิได้รับสวัสดิการตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
(7) มีสิทธิต้งั ผู้รับโอนประโยชน์ ตามนัยข้ อ 9 แห่ งข้ อบังคับสหกรณ์
(8) มีสิทธิถือหุ้นในสหกรณ์ อย่ างน้ อยหนึ่งหุ้น แต่ ไม่ เกินหนึ่งในห้ า
ของหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมด และให้ ได้ รับเงินปันผลในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิกสามัญ
สาหรับสมาชิกสมทบตามคุณสมบัติ เป็ น บิดา มารดา
สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิกสามัญประเภท ก. ให้ มีสิทธิถือ
หุ้นได้ หนึ่งหุ้นเท่ านั้น

(5) ร่ วมมือกับคณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้
เจริ ญรุ่ งเรื องและมัน่ คง
(6) สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ อง ชื่อ ชื่อสกุล
คานาหน้าชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบ
ภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

ข้ อความเดิม
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ข้ อ 17. สมาชิกที่ออกจากราชการ โอนย้ ายไปปฏิบัติงานในส่ วนราชการอื่น
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขข้อบังคับในข้อ 4.1
ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ ในกรณี ที่สมาชิกผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามข้อ
4.1.1 (3) ข้ อ 4.1.2 (3) ข้ อ 4.1.3 (3) และข้ อ 4.2 (4) ในภายหลัง เนื่องจากออกจาก
ราชการโดยไม่มีความผิด โอนย้ายไปปฏิบตั ิราชการ ณ ส่ วนราชการอื่น ลาออกจาก
ราชการ หรื อเกษียณอายุ ถ้าสมาชิกผูน้ ้ นั มิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ให้ถือว่ายังเป็ น
สมาชิกอยูโ่ ดยมิตอ้ งส่ งค่าหุ ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ และบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิ กเู้ งิน
ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของเงินค่าหุ ้นที่สมาชิกผูน้ ้ นั มีอยูใ่ นสหกรณ์

ข้ อ 17. สมาชิกที่ออกจากราชการ โอนย้ ายไปปฏิบัติงานในส่ วนราชการอื่น
ลาออกจากราชการหรือเกษียณอายุ ในกรณี ที่สมาชิกผูใ้ ดขาดคุณสมบัติตามข้อ
4.1 (3) และข้อ 4.2 (4) ในภายหลัง เนื่ องจากออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
โอนย้ายไปปฏิบตั ิราชการ ณ ส่วนราชการอื่น ลาออกจากราชการ หรื อ
เกษียณอายุ ถ้าสมาชิกผูน้ ้ นั มิได้ลาออกจากสหกรณ์ดว้ ย ให้ถือว่ายังเป็ นสมาชิก
อยูโ่ ดยมิตอ้ งส่ งค่าหุ ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ และบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิ กเู้ งิน
ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของเงินค่าหุ ้นที่สมาชิกผูน้ ้ นั มีอยูใ่ นสหกรณ์

กาหนดให้ชดั เจนในการ
ปฏิบตั ิ

ข้ อ 15. สมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลในครอบครัวโดยอาศัยสิ ทธิของสมาชิกสามัญ
ประภท ก. เมื่อเจ้าของสิ ทธิขาดสมาชิกภาพ ให้ยงั คงเป็ นสมาชิกสมทบอยูต่ ่อไป
จนกว่าตนจะขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 10 รวมถึงสมาชิกสมทบเดิมที่เป็ น
พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาของสมาชิกสามัญประเภท ก.

ข้ อ 15. สมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลในครอบครัวโดยอาศัยสิ ทธิของสมาชิกสามัญ
เมื่อเจ้าของสิ ทธิขาดสมาชิกภาพ ให้ยงั คงเป็ นสมาชิกสมทบอยูต่ ่อไปจนกว่าตนจะ
ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับข้อ 10 รวมถึงสมาชิกสมทบเดิมที่เป็ นพี่น้องร่ วมบิดา
มารดาของสมาชิกสามัญ

กาหนดให้ชดั เจนในการ
ปฏิบตั ิ

เหตุผล

ข้ อ 10. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 4
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ

ข้ อความที่ขอแก้ไข
(9) มีสิทธิได้ รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่ วนธุรกิจในอัตราเดียวกันกับ
สมาชิกสามัญ
(10) มีสิทธิก้เู งินจากสหกรณ์ ได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ ท้ังนี้
ไม่ ให้ ก้ยู ืมเงินเกินกว่ าเงินฝาก และทุนเรือนหุ้นของตนเองจาก
สหกรณ์
ข้ อ 10. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้ อบังคับข้ อ 4 โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ

ข้ อความเดิม
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ข้ อ 23. การถือหุ้น สมาชิ กต้องถือหุ ้นและชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดือน
แรกที่ เ ข้า เป็ นสมาชิ ก ตามอัต ราส่ ว นของเงิ น ได้ร ายเดื อ นตามที่ ก าหนดไว้ใ น
ระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ ง หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ ง
สมาชิ กได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาตามกฎหมาย
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ ้นรายเดือนในอัตราสู งกว่าที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะขอซื้ อหุ ้นเพิ่มอีกต้องแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อพิจารณาก่อน
สาหรับเงินค่าหุน้ ที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลตามข้อ 70(1) ให้เต็มเดือนสาหรับเดือนนั้น ส่ วนเงินค่าหุน้ ที่สหกรณ์
ได้รับหลังจากวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุน้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
หุน้ ทั้งหมดไม่ได้
สมาชิกจะโอนหุ ้นซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้นอกจากที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 9 และจะถอนคืนหุ ้นในระหว่างที่ตนยังคงสมาชิกภาพอยูไ่ ม่ได้
หุน้ ที่ถอนคืนก่อนวันสิ้ นปี ทางบัญชีปีใดไม่ให้ได้รับเงินปันผลในปี นั้น
สมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญให้ถือหุ ้นได้หนึ่ ง
หุน้ เท่านั้น

ข้ อความเดิม

เหตุผล

ข้ อ 23. การถือหุ้น สมาชิกต้องถือหุ ้นและชาระค่าหุ ้นเป็ นรายเดือนตั้งแต่เดื อน กาหนดให้ชดั เจนในการ
แรกที่ เข้าเป็ นสมาชิ กตามอัตราส่ วนของเงิ นได้รายเดื อนตามที่ ก าหนดไว้ใน ปฏิบตั ิ
ระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ ง หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึงบานาญตามกฎหมายว่าด้วย
บาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อเงินบาเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจาตามกฎหมาย
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุน้ รายเดือนในอัตราสูงกว่าที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ หรื อจะขอซื้อหุ ้นเพิ่มอีกต้องแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อ
คณะกรรมการดาเนิ นการเพื่อพิจารณาก่อน
สาหรับเงินค่าหุน้ ที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะ
คิดเงินปันผลตามข้อ 70(1) ให้เต็มเดือนสาหรับเดือนนั้น ส่ วนเงินค่าหุน้ ที่สหกรณ์
ได้รับหลังจากวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ต้ งั แต่เดือนถัดไป
สมาชิกคนหนึ่ ง ๆ จะถือหุ ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวน
หุน้ ทั้งหมดไม่ได้
สมาชิกจะโอนหุ ้นซึ่ งตนถือให้ผอู ้ ื่นไม่ได้นอกจากที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 9 และจะถอนคืนหุ ้นในระหว่างที่ตนยังคงสมาชิกภาพอยูไ่ ม่ได้
หุน้ ที่ถอนคืนก่อนวันสิ้ นปี ทางบัญชีปีใดไม่ให้ได้รับเงินปันผลในปี นั้น
สมาชิกสมทบที่เป็ นบุคคลในครอบครัวสมาชิกสามัญประเภท ก.
ให้ ถือหุ้นได้ หนึ่งหุ้นเท่ านั้น

ข้ อความที่ขอแก้ไข
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ข้ อ 35. ความผูกพันของผู้ก้แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับ
ผูกพันตามข้อบังคับนี้ วา่ ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรื อย้าย หรื อออกจาก
ราชการ หรื องานประจาตามข้ อ 4.1.1 (3) ข้ อ 4.1.2 (3) ข้ อ 4.1.3 (3) ข้ อ 4.2 (4)
จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อ
สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน เว้นแต่ในกรณี ที่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 17

ข้ อ 35. ความผูกพันของผู้ก้แู ละผู้คา้ ประกัน ผูก้ หู้ รื อผูค้ ้ าประกันต้องรับผูกพัน
ตามข้อบังคับนี้ วา่ ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื อ
งานประจาตามข้อ 4.1(3) ข้อ 4.2(4) จะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและ
จัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน เว้นแต่ในกรณี ที่
ยังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อ 17

เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขข้อบังคับในข้อ 4.1

ข้ อความที่ขอแก้ไข
เหตุผล
ข้ อ 32. ประเภทและข้ อจากัดแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตาม ตัดข้อความเนื่องจาก
ความหมายอยูใ่ น (2)
ประเภทและข้อจากัด ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อมีเหตุอนั
จาเป็ นเร่ งด่วนและมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนินการ
อาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดขึ้นไว้
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ที่สมาชิก มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้
จ่ายเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการดาเนินการ
อาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ที่กาหนดขึ้นไว้
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือ
ให้เงินกูเ้ พื่อส่ งเสริ มฐานะความมัน่ คง หรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอย่างที่จะได้รับเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์

ข้ อความเดิม
ข้ อ 32. ประเภทและข้ อจากัดแห่ งเงินกู้ สหกรณ์อาจให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตาม
ประเภทและข้อจากัด ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ในกรณี ที่สมาชิกมีเหตุฉุกเฉิ นหรื อมีเหตุอนั
จาเป็ นเร่ งด่วนและมีความประสงค์ขอกูเ้ งิน คณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจให้เงินกูเ้ พื่อเหตุน้ นั ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่กาหนดขึ้นไว้
(2) เงินกู้สามัญ ในกรณี ที่สมาชิก มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสาหรับใช้
จ่ายเพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ต่าง ๆ คณะกรรมการอาจ
พิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนั้นได้ตามระเบียบของสหกรณ์
ที่กาหนดขึ้นไว้
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้เงินกูส้ ามัญแก่
สมาชิกนั้นได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของค่าหุน้ ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ใน
สหกรณ์
(3) เงินกู้พเิ ศษ เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือ
ให้เงินกูเ้ พื่อส่ งเสริ มฐานะความมัน่ คง หรื อเพื่อการเคหะ หรื อก่อ
ประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการดาเนินการอาจให้
เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยผูก้ ตู้ อ้ งระบุ
ความมุ่งหมายแต่ละอย่างที่จะได้รับเงินกูป้ ระเภทนี้ ตลอดจน
เงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์
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ข้ อ 57. การจ้ างและแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ “เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” แก้ไขเชื่อระเบียบฯ ให้
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่ งสหกรณ์ต้ งั หรื อจ้างและตั้ง ตรงตามที่กาหนดถือใช้
ให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ประจา
คณะกรรมการดาเนิ นการอาจพิจารณาคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์สุจริ ตมีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมแก่หน้าที่ เพื่อจ้าง
และแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การคนหนึ่ งและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ตามระเบียบว่ า
ด้ วยเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน

แยกหมวดเจ้าหน้าที่และ
ผูต้ รวจสอบกิจการให้ชดั เจน

แก้ไขเชื่อระเบียบฯ ให้
ตรงตามที่กาหนดถือใช้

ข้ อ 57. การจ้ างและแต่ งตั้งเจ้ าหน้ าที่ ข องสหกรณ์ “เจ้า หน้า ที่ ข องสหกรณ์ ”
หมายความรวมถึงผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ซึ่งสหกรณ์ต้ งั หรื อจ้างและตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งหน้าที่ประจา
คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือกบุคคลที่
มีความซื่อสัตย์สุจริ ตมีความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมแก่หน้าที่ เพื่อจ้าง
และแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั การคนหนึ่ งและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เหตุผล

ข้ อความที่ขอแก้ไข
ข้ อ 56. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้กยู้ ืมเงินแก่สมาชิก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่ าด้ วยเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
(7) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาและ
เห็นควรกาหนดไว้
ระเบียบตาม (1) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่ วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการกาหนดขึ้นใช้
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาระเบียบให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ทราบ
หมวดที่ 10
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์

ข้ อความเดิม
ข้ อ 56. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจกาหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดาเนิ นการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น
(2) ระเบียบว่าด้วยการให้กยู้ ืมเงินแก่สมาชิก
(3) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน
(4) ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
(5) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
(6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
(7) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณาและ
เห็นควรกาหนดไว้
ระเบียบตาม (1) และ (3) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บงั คับได้ ส่ วนระเบียบอื่น ๆ เมื่อคณะกรรมการดาเนินการกาหนดขึ้นใช้
ให้สหกรณ์ส่งสาเนาระเบียบให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ทราบ
หมวดที่ 10
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ข้ อความที่ขอแก้ไข
ในการจ้างผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญา
จ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนิ นการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ตามประเภทของงาน
ในการจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ัดการต้องให้ผูจ้ ัดการรั บทราบและรั บรองที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ในข้อ 59 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหรื อออกข้อกาหนดต่าง ๆ ใน
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก การจ้างและแต่งตั้ง
การกาหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่งของ
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ผจู ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ต้อง
กระทาตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการอื่น
ในกรณี ที่ไม่มีการกาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสั่งดังว่านั้น
ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันสมควรอย่างวิญญูชนเพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ
หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ส่งั ให้พน้ จากตาแหน่งหรื อมีคาวินิจฉัย
เป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การมาก่อน
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย

ข้ อความเดิม

ในการจ้างผูจ้ ดั การหรื อเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ต้องทาหนังสื อสัญญา
จ้างไว้เป็ นหลักฐาน และให้คณะกรรมการดาเนินการเรี ยกให้มีหลักประกันอันสมควร
ตามประเภทของงาน
ในการจ้างและแต่งตั้งผูจ้ ัดการต้องให้ผูจ้ ัดการรั บทราบและรั บรองที่ จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กาหนดไว้ในข้อ 59 เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ให้คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจหรื อออกข้อกาหนดต่าง ๆ ใน
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลื อก การจ้างและแต่งตั้ง
การกาหนดอัตราเงิ นเดื อน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตาแหน่ งของ
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ผจู ้ ดั การและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของสหกรณ์ ต้อง
กระทาตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสั่งต่าง ๆ ของคณะกรรมการดาเนินการ
หรื อคณะกรรมการอื่น
ในกรณี ที่ไม่มีการกาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสั่งดังว่านั้น
ก็ตอ้ งกระทาตามทางอันสมควรอย่างวิญญูชนเพื่อให้บงั เกิดผลดีแก่สหกรณ์
ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลกั ษณะดังต่อไปนี้เป็ นหรื อทาหน้าที่เป็ นผูจ้ ดั การ
(1) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิด
ลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากราชการ องค์การ
หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกนายทะเบียนสหกรณ์ส่งั ให้พน้ จากตาแหน่งหรื อมีคาวินิจฉัย
เป็ นที่สุดให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการหรื อผูจ้ ดั การมาก่อน
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
หรื อผูจ้ ดั การ เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
(5) เคยต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
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หมวดที่ 10/1
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 65. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ข้ อ 65. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ ที่ประชุ มใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ซึ่ งมี คุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ การเงิน
ซึ่งมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้ านธุรกิจ การเงิน
การบัญชี การบริ หารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผูผ้ า่ นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็ นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรื อหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่ วยงานอื่นที่ได้ รับการรับรองหลักสู ตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณ์ และไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนาย
สหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวนหนึ่ งคนหรื อหลายคนแต่ไม่เกิน ทะเบียนสหกรณ์เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จานวนหนึ่งคนหรือหลายคน
ห้าคน หรื อหนึ่ งนิติบุคคล หรื อเป็ นคณะผูต้ รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็ นผู ้
แต่ ไม่ เกินห้ าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล หรือเป็ นคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่ เกินห้ า
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี เป็ นปี ๆ ไป
คนเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ เป็ นการประจาปี เป็ นปี ๆ ไป
กรณี เลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการต้องมีหวั หน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้อง
กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้ องมีหัวหน้ าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้ อง
เป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ดา้ นการเงิน การบัญชี การบริ หารจัดการ
เป็ นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ ต่ากว่ าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
เศรษฐศาสตร์ มีหน้ าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่ อหัวหน้าคณะผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่
ตรวจสอบกิจการ และให้ ประกาศชื่อหัวหน้ าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ ที่
ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ประชุมใหญ่ ทราบด้ วย

ข้ อ 58. การดารงตาแหน่ งผู้จัดการ ผูจ้ ดั การตามสัญญาจ้างรายปี เมื่อมีอายุครบ ข้ อ 58. การดารงตาแหน่ งของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ ผ้ ใู ดมีอายุ
หกสิ บห้าปี บริ บูรณ์แล้วเป็ นอันพ้นจากตาแหน่งในวันถัดจากวันสิ้ นเดือนของเดือน ครบหกสิ บปี บริบูรณ์ ให้ เป็ นอันออกจากงานเมื่อสิ้นปี ที่ผ้ นู ้ ันมีอายุครบหกสิ บปี
ที่มีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี สาหรับรอบปี บัญชีของสหกรณ์
บริบูรณ์
สาหรับตาแหน่ งผู้จัดการอาจจ้ างบุคคลภายนอกได้ โดยให้ ทาสั ญญาจ้ าง
เป็ นคราวๆ คราวละไม่ เกินหนึ่งปี และในปี ที่จะมีอายุครบหกสิ บห้ าปี บริบูรณ์ ให้
จ้ างได้ จนถึงวันสิ้นเดือนของเดือนที่จัดประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี สาหรับรอบปี
ทางบัญชีน้ ัน

ข้ อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2559

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับข้อที่ 57
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ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปี ถ้าเมื่อครบ
กาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ า
อีกได้
จานวนผูต้ รวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ หรื อผูซ้ ่ ึงดารงตาแหน่ง
หน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้

ข้ อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2559

เหตุผล

ข้ อ 65/2 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตาแหน่ ง เพื่อให้สอดคล้องตาม
ได้ มีกาหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้ าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้วยังไม่ มีการ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
คนเดิมปฏิบัติหน้ าที่ไปพลางก่ อน
พ.ศ. 2559
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้ รับเลือกตั้งซ้าได้

ข้ อ 65/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้ องห้ ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด และนาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ ที่ประชุ มใหญ่
เลือกตั้ง และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกตั้งคะแนนสู งสุ ดเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมี
คะแนนเท่ ากันให้ ประธานออกเสี ยงเพิม่ อีกหนึ่งเสี ยง และให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับเลือกตั้ง
ลาดับคะแนนรองลงมาเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการสารอง
กรณีผ้ ูตรวจสอบกิจการได้ พ้นจากตาแหน่ งด้ วยเหตุตามข้ อ 65/3 (2) (3)
(4) (5) ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการสารองปฏิบัติงานได้ ทันทีเท่ าระยะเวลาที่ผ้ ตู รวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่ าจะมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

ข้ อความที่ขอแก้ไข
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ข้ อ 65/3 การพ้ นจากตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้ องพ้ น
จากตาแหน่ ง เพราะเหตุอย่ างใดอย่ างหนึ่งดังต่ อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็ นหนังสื อยื่นต่ อประธานคณะผู้
ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่ อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
แล้วแต่ กรณี
(4) ที่ประชุ มใหญ่ ของสหกรณ์ ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิ จการ
ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจากตาแหน่ งทั้งคณะ
หรือรายบุคคล
(5) นายทะเบียนสหกรณ์ วินิจฉัยว่ าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด
ข้ อ 67. ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบประจาเดือน ต่อ
ข้ อ 67. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการรายงานผลการ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมประจาเดือนคราวถัดไป และเข้าร่ วม
ตรวจสอบประจาเดือนและประจาปี รวมทั้งข้ อสั งเกตข้ อเสนอแนะเป็ นลาย
ประชุมเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจาเดือนเสนอผลการตรวจสอบประจาปี ต่อที่ ลักษณ์ อักษร และเข้ าร่ วมประชุมเพือ่ แจ้ งผลการตรวจสอบประจาเดือนต่ อ
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และรายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบที่กรมตรวจ คณะกรรมการดาเนินการในการประชุ มประจาเดือนคราวถัดไป และรายงานผล
การตรวจสอบประจาปี ต่ อที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์ ด้วย
บัญชีสหกรณ์กาหนด
กรณีที่ผ้ ตู รวจสอบกิจการพบว่ ามีเหตุการณ์ ที่อาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่
สมาชิกของสหกรณ์ อย่ างร้ ายแรง หรือสหกรณ์ มีการปฏิบัติไม่ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ ง ประกาศหรือคาแนะนาของทางราชการ
รวมทั้ งข้ อ บั งคั บ ระเบี ยบ มติ ที่ ประชุ มหรื อค าสั่ งของสหกรณ์ จ น
ก่ อให้ เกิ ดความเสี ยหายแก่ สมาชิ กและสหกรณ์ อย่ างร้ ายแรง ให้ แจ้ งผลการ
ตรวจสอบต่ อคณะกรรมการดาเนินการทันทีเพื่อดาเนินการแก้ ไข และให้ จัดส่ ง
สาเนารายงานดังกล่ าวต่ อสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ และสานักงานสหกรณ์
จังหวัด/สานักงานส่ งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานครที่กากับดูแลโดยเร็ว

ข้ อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2559

เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2559

เหตุผล
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ข้ อ 70. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่ อสิ้ นปี ทางบัญชี แ ละได้ปิดบัญชี ต าม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรร
เป็ นทุนสารองไม่ น้อยกว่าร้ อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิ บาต
สหกรณ์แห่ งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวงแต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ
ห้าของกาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ งที่ประชุม
ใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตามข้อกาหนดใน (4) ข้างล่างนี้ออกจ่าย
เป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปันผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว

ข้ อความเดิม

เพื่อให้สอดคล้องตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2559

เหตุผล

ข้ อ 70. การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี เมื่อสิ้ นปี ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม ตัดข้อความออกเพื่อให้
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ให้จดั สรร เป็ นไปตามกฎหมาย
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิ และเป็ นค่าบารุ งสันนิ บาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
กาไรสุ ทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคหนึ่ง
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นเงินปันผลตามหุน้ ที่ชาระแล้วให้แก่สมาชิกผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน แต่
ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่ วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลตามข้อกาหนดใน (4) ข้างล่างนี้ออกจ่าย
เป็ นเงินปันผลสาหรับปี ใดด้วยจานวนเงินปั นผลทั้งสิ้ นที่จ่ายสาหรับปี นั้นก็ตอ้ งไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว

ข้ อความที่ขอแก้ไข
ให้ ผ้ ตู รวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ ไขตามรายงานการตรวจสอบ
และสาเนารายงานผลการแก้ ไขและผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่ อ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์ จังหวัดหรือสานักงานส่ งเสริม
สหกรณ์ กรุ งเทพมหานครที่กากับดูแล
ข้ อ 67/1 ความรั บผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ กรณีผ้ ูตรวจสอบกิจการปฏิ บัติ
หรื อละเว้ นการปฏิบัติตามอ านาจหน้ าที่ หรื อประพฤติผิดจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานจนเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ ได้ รับความเสี ยหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้ อง
รั บผิดชอบชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ แก่ สหกรณ์ หรื อหากตรวจพบข้ อบกพร่ องของ
สหกรณ์ ต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการดาเนินการทราบโดยเร็ ว ผู้ตรวจสอบกิ จการ
ต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสี ยหายอันจะเกิดแก่ สหกรณ์ ด้วยเหตุไม่ แจ้ งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้ เป็ นไปตามมติที่
ประชุมใหญ่
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ข้ อความที่ขอแก้ไข
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกตามจานวนรวมแห่ งดอกเบีย้ เงินกู้ซึ่ง
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามจานวนรวมแห่ งดอกเบี้ยเงินกูซ้ ่ ึงบุคคล
เหล่านั้นได้ชาระแก่สหกรณ์ในระหว่างปี แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวผิดนัดการส่ งเงินงวด บุคคลเหล่านั้นได้ ชาระแก่สหกรณ์ ในระหว่ างปี
ข้ อความที
ไข าหน้าที่ของสหกรณ์
(3) เป็ นโบนัสแก่กรรมการด
าเนิ่ขนอแก้
การและเจ้
ชาระหนี้สองงวดติดต่อกันในปี ใดมิใข้ห้อไความเดิ
ด้รับเงินมเฉลี่ยคืนสาหรับปี นั้น
(3)
สแก่
าเนิกนตามจ
การและเจ้
าหน้าที่ขงองสหกรณ์
เป็ นเงิ
นเฉลีาไรสุ
่ยคืนทให้ธิแก่สมาชิกตามจานวนรวมแห่ งดอกเบีย้ เงินกู้ซึ่ง
อยละสิ
บของก
(2) เป็ นเงิโบนั
นเฉลี
่ยคืกนรรมการด
ให้แก่สมาชิ
านวนรวมแห่
ดอกเบี้ยเงินกูซ้ ่ ึงบุคคล ไม่เกินร้(2)
ไม่เกิานัน้ นร้อได้ยละสิ
บของก
าไรสุใทนระหว่
ธิ างปี แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวผิดนัดการส่ งเงินงวด บุคคลเหล่
สหกรณ์
ในระหว่
(4)านัเป็้ นนได้ทุชนาระแก่
รักษาระดั
บอัตราเงิ
นปั นผลางปีไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรื อนหุ ้น
เหล่
ชาระแก่
สหกรณ์
เป็ นทุนดรัต่กอษาระดั
อัตราเงิ
(3) เป็ทุนนโบนั
สแก่กบรรมการด
นการและเจ้
าที่ขแองสหกรณ์
ชาระหนี(4)
กันในปีบใดมิ
ให้ไนด้ปัรนับผล
เงินไม่
เฉลีเกิ่ยนคืร้นอสยละสองแห่
าหรับปี นั้นงทุนเรื อนหุ ้น ของสหกรณ์
รักษาระดั
อัตราเงินปัาเนิ
นผลนี
โดยมติ
ห่งที่ประชุมใหญ่
้ สองงวดติ
้ จะถอนได้าหน้
(3) เป็ทุนนโบนั
สแก่กบรรมการด
การและเจ้
าหน้โาดยมติ
ที่ของสหกรณ์
ของสหกรณ์
รักษาระดั
อัตราเงินาเนิ
ปันนผลนี
แห่งที่ประชุมใหญ่ ไม่
้ จะถอนได้
ร้อยละสิ
าไรสุน้ ทตาม
ธิ (1)
เพื่อเกิจ่นายเป็
นเงินปับนของก
ผลตามหุ
ไม่
ร้อนยละสิ
าไรสุน้ ตาม
ทธิ (1)
เพื่อเกิจ่านยเป็
เงินปับนของก
ผลตามหุ
(4) เป็เป็นนทุนสาธารณประโยชน์
รักษาระดับอัตราเงินปัไม่นเผล
นร้อยละสองแห่
งทุทนธิเรื อทุนหุ
(5)
กินไม่
ร้อเกิยละห้
าของกาไรสุ
นนี้น้
(4)
รักษาระดับอัตราเงิไนม่ปัเกินนผลร้อไม่
เกินาร้ของก
อยละสองแห่
(5) เป็เป็นนทุทุนนสาธารณประโยชน์
ยละห้
าไรสุ ทธิงทุนเรืนี้อนหุ ้น สะสมไว้
ของสหกรณ์
รักษาระดับอัตราเงินตปัามที
นผลนี
โดยมติยแบของสหกรณ์
ห่งที่ประชุมใหญ่
้ จะถอนได้ในระเบี
จ่ายเพืทุ่อนสาธารณประโยชน์
่กาหนดไว้
ของสหกรณ์
ทุน่อรัสาธารณประโยชน์
กษาระดับอัตราเงินตามที
ปันผลนี
โดยมติ
แห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็(6)นเงิเป็นนปัทุนนผลตามหุ
้ จะถอนได้
สะสมไว้จ่ายเพื
่กาหนดไว้
ในระเบี
ยบของสหกรณ์
ตาม ก(1)
ส่ งเสริ มน้ การศึ
ษาไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ทุนนี้
เพื่อจ่ายเป็(6)นเงิเป็นนปัทุนผลตามหุ
ตาม ก(1)ษาไม่เกินร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ทุนนี้
นส่ งเสริ มน้ การศึ
(5) สเป็ะสมไว้
นทุนใสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละห้าของก
าไรสุกษาทั
ทธิ ว่ทุไป
นนี้
ให้สหกรณ์
ช้จา่ ยเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
และการศึ
(5) สเป็ะสมไว้
นทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละห้าของก
าไรสุกทษาทั
ธิ ทุว่ ไป
นนี้
ให้สหกรณ์
ใช้จา่ ยเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
และการศึ
สะสมไว้(7)จ่ายเพื
ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
เป็ น่อทุสาธารณประโยชน์
นสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่
สมาชิกและ
สะสมไว้(7)จ่ายเพื
ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
เป็ น่อทุสาธารณประโยชน์
นสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่
สมาชิกและ
งเสริบมของก
การศึกาไรสุ
ษาไม่ทเธิกิตนามระเบี
ร้อยละห้
าของกาไรสุ ทธิ ทุนนี้
ครอบครั(6)วไม่เป็เกินนทุร้นอส่ยละสิ
ยบของสหกรณ์
(6)
เป็
น
ทุ
น
ส่
ง
เสริ
ม
การศึ
ก
ษาไม่
เ
กิ
น
ร้
อ
ยละห้
า
ของก
าไรสุ
ท
ธิ
ทุ
น
นี
้
ครอบครัวไม่เกินร้อยละสิ บของกาไรสุ ทธิตามระเบียบของสหกรณ์
ให้สหกรณ์
กษาอบรมทางสหกรณ์
(8) สเป็ะสมไว้
นเงินใทุช้นจส่า่ ยเพื
งเสริ่อการศึ
มและพั
ฒนาอาชีพสมาชิกและการศึกษาทัว่ ไป
ให้สหกรณ์
กษาอบรมทางสหกรณ์
(8) สเป็ะสมไว้
นเงินทุใช้นจส่า่ ยเพื
งเสริ่อมการศึ
และพั
ฒนาอาชีพสมาชิก และการศึกษาทัว่ ไป
(7)
ทุนสวันสเงิดินการหรื
อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่
(9) เป็ นกองทุ
ช่วยเหลื
อผูค้ ้ าประกันหนี
้ เงินกูส้ ามัญสมาชิกและ
(7)
นสวันสเงิดินการหรื
อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่
(9) เป็ นทุกองทุ
ช่วยเหลื
อผูค้ ้ าประกันหนี
้ เงินกูส้ ามัญสมาชิกและ
ครอบครั(10)
วไม่กเกิาไรสุ
นร้อยละสิ
ของก
ทธิาตมีามระเบี
ยบของสหกรณ์
ทธิส่วบนที
่เหลืาไรสุ
ออยู่ (ถ้
) ให้จดั สรรเป็
นทุนสารองทั้งสิ้ น
ครอบครั(10)
วไม่กเกิาไรสุ
นร้อทยละสิ
บ
ของก
าไรสุ
ท
ธิ
ต
ามระเบี
ย
บของสหกรณ์
(8) เป็ นเงินทุนส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพสมาชิก
ธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
(8) เป็ นเงินทุนส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพสมาชิก
(9) เป็ นกองทุนเงินช่วยเหลื
อผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกูส้ ามัญ
บทเฉพาะกาล
(9) เป็ นกองทุนเงินช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกูส้ ามัญ
(10) กาไรสุ ทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทังสิ น
ข้ อ 87. สมาชิกที่มีอยู่ก่อนข้ อบังคับนีบ้ ังคับใช้ ให้ ยังคงเป็ นสมาชิกอยู่ต่อ้ ไป้
(10) กาไรสุ ทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จดั สรรเป็ นทุนสารองทั้งสิ้ น
จนกว่ าตนจะขาดจากสมาชิกภาพตามข้ อบังคับข้ อ 10
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 88. สมาชิกสามัญที่มีอยู่ก่อนข้
อบังคับนีบ้ ังคับใช้ ให้ หมายถึงสมาชิกสามัญ
ข้ประเภท
อ 87. สมาชิ
กที่มีอยูย่ กบ่อนข้
อบังคับมติ
นีบ้ คังาสั
คับ่ งใช้
ให้่เยกีัง่ยคงเป็
นสมาชิ
กอยู
่ ต่อไป
ก. และระเบี
ประกาศ
ใดที
วข้ องกั
บสมาชิ
กสามั
ญ
จนกว่
าตนจะขาดจากสมาชิ
บังคัไก.
บขข้ อ 10
ก่อนหน้
านีใ้ ห้ หมายถึงสมาชิกกข้ภาพตามข้
สามั
ญประเภท
ข้ อความเดิม
อความที
่ขออแก้
88. ในกรณี
สมาชิกทสามั
ญทีก่มสมทบมาสมั
ีอยู่ก่อนข้ อบัคงรเป็
คับนสมาชิ
นีบ้ ังคับกใช้สามั
ให้ หญมายถึ
งสมาชิ
กสามัญ
ข้ข้ออ 89.
ี่สมาชิ
ประเภท
ข. และ
ประเภท
ก. ญ
และระเบี
คาสั่ งไ้ ใดที
่เกี่ยวข้่มอนังกับบเวลาการเป็
สมาชิกสามั
สมาชิ
กสามั
ประเภทยบค. ประกาศ
ให้ โอนหุ้นมติและหนี
ด้ และเริ
นญ
ก่อนหน้
านีใ้ ญห้ หตั้งมายถึ
ก. กสามัญ
สมาชิ
กสามั
แต่ วันงสมาชิ
ที่ได้ รกับสามั
อนุมญัตประเภท
ิเข้ าเป็ นสมาชิ

ข้ อความเดิม

เพื่อให้สิทธิแก่สมาชิกที่
มีอยูก่ ่อนข้อบังคับนี้
เหตุผล

เพื่อให้สิทธิแก่สมาชิกที่
มีอยูก่ ่อนข้อบังคับนี้

เหตุผล
แก้ไข (2) เพื่อประโยชน์
แก่สมาชิกในการได้รับ
ผล ดส่ วน
เงินเฉลี่ยคืเหตุ
นตามสั
แก้ไขาธุ(2)รกรรม
เพื่อประโยชน์
การท
แก่สมาชิกในการได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนตามสัดส่ วน
การทาธุรกรรม

ระเบียบวาระที่
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

14

บันทึกข้อความ
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เอกสารแนบ
ระเบียบวาระที่

2

ระเบียบวาระที  ่ 2

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี   2561
เมือ่ วันที  ่ 11  กุมภาพันธ์   2561
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจ�ำปี   2561
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จ�ำกัด
วันจันทร์ ท  ี่ 11  กุมภาพันธ์   2562
ณ  ห้ องสั มมนาเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ กรมทางหลวง

สมาชิกทั้งหมด            จ�ำนวน  14,230  คน
สมาชิกที่เข้าประชุม
จ�ำนวน   5,009  คน
กรรมการที่มาประชุม
1.  นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล
2.  นางบวรลักษณ์
ศรี ดามา
3. นายเด่นชัย
เอี่ยมสุ วรรณ
4. นายคงฤทธิ์
ปัญญาแก้ว
5.  นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
6.  นายเสน่ห์
นิ่งใจเย็น
7.  นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
8.  นายนิธิ
หอมสุ วรรณ
9.  ว่าที่ ร.อ.ระวี
บุญญพาพงศ์
10. นายวันชัย
ประสิ ทธิ์พร
11. ว่าที่ ร.ต.วสุ วตั น์ วิฑูรสูตร
12. นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
13. นางเบญญภา
ไตรสิ ริภทั ร
14. นายสถาพร
รุ จิชีพ
15. นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1.  นางวิวาห์พร
ลักษณะโภคิน
2.  นายลิขิต
เนตรน้อย
3.  พ.ต.ท.หญิงสมหมาย   ลิ้มวัฒนาภรณ์
4.  นางนงลักษณ์
ไชยยศ
5.  นางนิตยา
ช้อนทอง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ  คนที่  1
รองประธานกรรมการ  คนที่  2
รองประธานกรรมการ  คนที่  3
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูแ้ ทนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์   
ผูแ้ ทนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่ปรึ กษากฎหมาย

เริ่ มประชุม
เวลา  09.00  น.
เมือ่ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล  ต�ำแหน่งประธานกรรมการ ได้
กล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   2561  และได้ดำ� เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที  ่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เสี ยสละเวลามาประชุมในวันนี้ ส�ำหรับปี ที่ผา่ น
มาสหกรณ์ดำ� เนินการโดยยึดนโยบาย  5  ข้อ คือ
1.  การบริ หารในภาพรวมของสหกรณ์ให้เกิดความสมดุลในเรื่ องของผลการด�ำเนินการ  
้ เงินลงทุน  เงินรับฝาก  และทุนเรื อนหุน้   
สิ นทรัพย์รวม   เงินให้สมาชิกกู     
2.  เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยการหาแหล่งเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสู งภายใต้
กฎหมายข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  ที่สหกรณ์สามารถด�ำเนินการได้
3.  พัฒนาคุณภาพในการบริ การ โดยการปรับปรุ งพื้นที่การให้บริ การสมาชิก
4.  พัฒนาบุคลากร โดยจัดสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีความรู ้และพัฒนา
คุณภาพและการให้บริ การอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาเทคโนโลยี   เพื่อให้การปฏิบตั ิงานและการติดต่อสื่ อสารระหว่างสหกรณ์
กับสมาชิกสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ในปี นี้สหกรณ์จดั สรรก�ำไรโดยยึดหลักประโยชน์ของสมาชิกเป็ นส�ำคัญ ในขณะที่
หุ น้ ของสมาชิกเพิ่มมากขึ้น สิ นเชื่อหดตัวการกูน้ อ้ ยลงกว่าปี ที่ผา่ นมาสหกรณ์ตอ้ งน�ำเงินคงเหลือไป
ลงทุนในแหล่งเงินลงทุนอื่น  อย่างไรก็ตามสหกรณ์พยายามรักษาอัตราเงินปั นผลที่ให้แก่สมาชิกโดย
ในปี นี้ได้จดั สรรเป็ นเงินปันผลร้อยละ  6.30  และจัดสรรเป็ นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  17.00  โดยสหกรณ์
จะพัฒนาการด�ำเนินงานให้กา้ วหน้าต่อไปอย่างมัน่ คงโดยยึดหลักเพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกเป็ นส�ำคัญ
มติทปี่ ระชุ ม

รับทราบ

ระเบียบวาระที  ่ 2

รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจ�ำปี   2560

น�ำเสนอโดย  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์   (กรรมการและเลขานุการ)
ตามที่สหกรณ์ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี   2560  เมื่อวันที่   9  
กุมภาพันธ์   2561 และได้ส่งรายงานการประชุมใหญ่ที่ สอ.ทล./บ.9/2561 ให้สมาชิกตรวจสอบแล้ว
ตั้งแต่วนั ที  ่ 2 มีนาคม  2561 ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งภายในวันที  ่ 31  กรกฎาคม  2561  นั้น
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึง
ถือว่าสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว (รายละเอียดในหนังสื อรายงานกิจการประจ�ำปี   2561
หน้า  164-186)  
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มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   2560  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2561
ระเบียบวาระที  ่ 3
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จ�ำกัด ประจ�ำปี   2562
		
น�ำเสนอโดย นายถิรเดช  ศิลาโรจน์   (กรรมการและเลขานุการ)
ตามนัยข้อ  37  และข้อ  38  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด   ตาม
นัย  พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ก�ำหนดไว้ดงั นี้
คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิ บสี่ คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
วาระอยูใ่ นต�ำแหน่ง  ให้กรรมการด�ำเนินการอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละสองปี นับแต่วนั
เลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ซ่ งึ พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตั้งอีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
วาระติดต่อกัน (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี   2561 หน้า  28 – 30 )  
กรรมการด�ำเนินการที่พน้ จากต�ำแหน่ง จ�ำนวน  8  คน  ได้แก่
1. นางบวรลักษณ์   ศรี ดามา
รองประธานกรรมการคนที่ 1
2. นายเด่นชัย
เอี่ยมสุ วรรณ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
3. นายคงฤทธิ์
ปัญญาแก้ว
รองประธานกรรมการคนที่ 3
4. ว่าที่ ร.ต.วสุ วตั น์ วิฑูรสูตร
กรรมการ
5. นายเสน่ห์
นิ่งใจเย็น
กรรมการ
6. นายนิธิ
หอมสุ วรรณ
กรรมการ
7. ว่าที่ ร.อ.ระวี
บุญญพาพงศ์
กรรมการ
8. นายวันชัย
ประสิ ทธิ์พร
กรรมการ
ดังนั้น  ในปี น้ ีจงึ ต้องเลือกกรรมการด�ำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมทีห่ มดวาระ จ�ำนวน
8 คน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในหลักการด้วยว่า หากผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อและได้รับการ
เลือกตั้งในที่ประชุมนี้ขอถอนตัว ให้กรรมการที่เหลืออยูบ่ ริ หารสหกรณ์ต่อไป  ทั้งนี้เพื่อมิให้เสี ยเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเรี ยกประชุมวิสามัญ
มติทปี่ ระชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั้งผูม้ รี ายชือ่ ดังต่อไปนี้เป็ นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จ�ำกัด ประจ�ำปี   2562
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หมายเลข
4
3
5
13
2
6
1
8

ชื่อ-นามสกุล
นายสิ ทธิชยั   
นางสาวดุษณี ย ์
นายคงฤทธิ์
นายจอมปวีร์
นายโกมล
ว่าที่ ร.อ.ระวี
นายนิธิ
นายวันชัย

บุญสะอาด
นิราศภัย
ปั ญญาแก้ว
จันทร์หิรัญ
เดชกวินเลิศ
บุญญพาพงศ์
หอมสุ วรรณ
ประสิ ทธิ์พร

คะแนน

ล�ำดับที่ได้

2,373
2,167
2,145
1,967
1,909
1,902
1,861
1,820

1
2
3
4
5
6
7
8

ในการนี้สำ� หรับผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการด�ำเนินการจะมีวาระในการด�ำรง
ต�ำแหน่ง 2  ปี คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จ�ำกัด  ประจ�ำปี   2562  ได้แก่
1. นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล
ประธานกรรมการ
2. นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
กรรมการ
3. นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
กรรมการ
4. นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
กรรมการ
กรรมการชุดเดิม
5. นายสถาพร
รุ จิชีพ
กรรมการ
6. นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
กรรมการ
7. นางเบญญภา
ไตรสิ ริภทั ร
กรรมการ
8. นายสิ ทธิชยั
บุญสะอาด
กรรมการ
9. นางสาวดุษณี ย ์
นิราศภัย
กรรมการ
10. นายคงฤทธิ์
ปัญญาแก้ว
กรรมการ
11. นายจอมปวีร์
จันทร์หิรัญ
กรรมการ
กรรมการชุดใหม่
12. นายโกมล
เดชกวินเลิศ
กรรมการ
13. ว่าที่ ร.อ. ระวี
บุญญพาพงศ์
กรรมการ
14. นายนิธิ
หอมสุ วรรณ
กรรมการ
15. นายวันชัย
ประสิ ทธิ์พร
กรรมการ
ส�ำหรับต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ  เลขานุการ และเหรัญญิก  จะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
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ระเบียบวาระที  ่ 4

รับทราบรายงานแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2561

น�ำเสนอโดย  นางอรฉันท์   ทรัพย์ พนั ธุ์พงศ์ (ผู้จดั การ)
ในรอบปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำ� กัด
ได้ดำ� เนินงานด้วยความมุ่งมัน่ ปรับปรุ งพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้า ประโยชน์สูงสุ ดแก่สมาชิกเพื่อ
ความมัน่ คง ยัง่ ยืนของสหกรณ์ตลอดไป
ขอเสนอผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  ดังต่อไปนี้
1. สรุ ปผลการด�ำเนินงาน
รายละเอียด
1. จ�ำนวนสมาชิก – สามัญ /ราย
2. จ�ำนวนสมาชิก – สมทบ / ราย
3. ทุนเรื อนหุน้
4. ทุนส�ำรอง
5. ทุนสะสมตามข้บงั คับ
6. เงินรับฝาก
7. เงินให้กแู้ ก่สมาชิก
8. หุน้ ทุน  หุน้ กู  ้ พันธบัตร
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
10. สิ นทรัพย์รวม
11. ก�ำไรสุ ทธิประจ�ำปี

31 ธ.ค. 61
14,216
14,515
4,926,223,500.00
860,661,041.00
205,370,183.85
13,055,505,347.21
8,434,990,409.00
9,396,197,831.91
181,630,000.00
21,919,689,785.60
545,887,964.85

31 ธ.ค. 60
14,355
13,740
4,700,632,810.00
772,386,041.00
189,365,605.92
12,331,318,922.92
8,813,996,397.00
7,747,156,845.33
20,848,532,128.57
527,015,408.93

2. ทุนสวัสดิการหรื อสงเคราะห์สมาชิก
ประเภท
1. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก
2. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
3. สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัวสมาชิก
4. สวัสดิการเงินบ�ำเหน็จสมาชิก
5. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
6. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก
7. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกผูเ้ ป็ นโสด
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เพิม่ /ลด
(139)
775
225,590,710.00
88,275,000.00
16,004,577.93
724,186,424.29
(379,005,988.00)
1,649,040,986.58
181,630,000.00
1,071,157,657.03
18,872,555.92

ร้ อยละ
(0.97)
5.64
4.80
11.43
8.45
5.87
(4.30)
21.29
100.00
5.14
3.58

จ�ำนวน (ราย) จ�ำนวนเงิน (บาท)
143
10,520,554.00
4,368
14,414,400.00
249
498,000.00
176
528,000.00
452
750,900.00
73
73,000.00
28
28,000.00
23
23,000.00

ประเภท
จ�ำนวน (ราย) จ�ำนวนเงิน (บาท)
9. สวัสดิการสมาชิกส�ำเร็ จการศึกษา
12
12,000.00
10. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท / พิธีฮจั ญ์
4
4,000.00
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภยั พิบตั ิ
5
31,909.00
                                                         รวม
5,533
26,883,763.00
3. ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
รายการ
จ�ำนวน(ทุน)
จ�ำนวนเงิน(บาท)
         ทุนรางวัลเรี ยนดี
1,019
3,093,200.00
         ทุนส่ งเสริ มการศึกษา – สมาชิกสามัญ
588
1,459,000.00
- พนักงานราชการ
319
255,200.00
- ลูกจ้างชัว่ คราว
514
411,200.00
                                               รวม
2,440
5,218,600.00
4. ทุนสาธารณประโยชน์
รายการ
จ�ำนวนเงิน(บาท)
เงินทุนสาธารณประโยชน์ ปี   2561
12,917,220.90
จ่าย    ทุนสาธารณประโยชน์ระหว่างปี
          บริ จาคสาธารณะกุศล                                                            28,000.00
          ดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในกรม      60,000.00
         สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง                           1,885,000.00
1,973,000.00
คงเหลือยกไป
10,944,220.90
5. กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ ำ� ประกันหนี้เงินกูส้ ามัญ
รายการ
จ�ำนวนเงิน(บาท)
กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ ำ� ประกันหนี้เงินกูส้ ามัญ ปี 2561
10,554,683.00
           จ่ายช่วยเหลือสมาชิก
991,720.00
           คงเหลือยกไป
9,562,963.00
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6. ประกันชีวติ กลุ่ม
รายการ
จ�ำนวนเงิน(บาท)
สหกรณ์จ่ายเบี้ยประกันชีวติ ปี 2561
56,854,393.00
สมาชิกถึงแก่กรรม  119  ราย  บริ ษทั ฯ จ่ายค่าสิ นไหม
50,466,063.00
7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ในปี 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  อัตราคงเดิม  ดังนี้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (%)
ออมทรัพย์ พเิ ศษ
ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ พเิ ศษ * ประจ�ำ 3,6,12 เดือน ประจ�ำ 24 เดือน
เกษียณสุ ข
2.00
3.25
*3.50
4.20
4.25
    * เสี ยภาษีเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู(้ %)
กูส้ ามัญ- สามัญเพื่อการ
กูฉ้ ุกเฉิ นเพื่อ *เงินกูเ้ พื่อทัศนศึกษา *กูพ้ ฒั นา
กูพ้ ิเศษ
ฉุกเฉิ น
ศึกษา
การศึกษา
และท่องเที่ยว
อาชีพ
6.50
5.75
5.75
5.55
*5.75
*5.55
       *5.50
     *ไม่มีเฉลี่ยคืน
มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5
รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ฯ ประจ�ำปี 2561
น� ำ เสนอโดย   นางนงลัก ษณ์    ไชยยศ (ผู้ ต รวจสอบกิจ การ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี สิ้ นสุ ดวัน
ที่  31  ธันวาคม  2561 โดยสรุ ป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
1.4 เพื่อให้มน่ั ใจว่าระบบงานของสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม
เพียงพอ และเหมาะสม
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชีพร้อมตรวจสอบ
ระบบการรับ-จ่ายเงินว่ามีระบบการควบคุมภายในอยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม
เหรื อไม่
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2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่
ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการตามแผนงานและ
งบประมาณที่กำ� หนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การปฏิบตั ิการด้านบริ หารงานทัว่ ไป  พบว่า
3.1.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่ วนงานและก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  การปฏิบตั ิงานภายใน
ของสหกรณ์ได้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามขั้นตอนของระบบงานภายใต้
การก�ำกับดูแลของผูจ้ ดั การสหกรณ์และคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.1.2 สหกรณ์ได้มีการก�ำหนด ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเหมาะสมซึ่ งครอบคลุมการด�ำเนิน
งานและการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์  มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับ
3.1.3 สหกรณ์มีการก�ำหนดแผนการด�ำเนินธุรกิจ  และก�ำหนดวงเงินงบ
ประมาณรายจ่ายไว้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน  ผลการปฏิบตั ิ
งานเป็ นไปตามแผนงานที่กำ� หนด  การก�ำหนดวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทุกด้าน
3.2 การปฏิบตั ิการด้านการเงิน และระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบ
การรับ – จ่ายเงิน  พบว่า
3.2.1 การรับ-จ่ายเงิน เป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ  ก�ำหนดและอยู่
ภายใต้งบประมาณแผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่  รวม
ทั้งรายจ่ายของสหกรณ์เป็ นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์
3.2.2 การอนุมตั ิค่าใช้จ่ายผ่านการอนุมตั ิจากผูม้ อี ำ� นาจของสหกรณ์
3.2.3 มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการรับ –
จ่ายเงินทีไ่ ด้กำ� หนดไว้
       3.3   การปฏิบตั กิ ารด้านการบัญชี  พบว่า
3.3.1   เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี  ครบถ้วนถูกต้อง
3.3.2   การบันทึกบัญชีของสหกรณ์  ถูกต้องเรี ยบร้อยเป็ นปัจจุบนั
3.3.3   การจัดท�ำบัญชียอ่ ย  และทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตรงตามบัญชีคมุ ยอด
3.3.4   มีการเสนอรายงานทางบัญชีตอ่ คณะกรรมการด�ำเนินการเป็ นประจ�ำ
ทุกเดือน
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      3.4 การปฏิบตั กิ ารด้านสินเชื่อ  พบว่า
3.4.1  ยอดเงินกูค้ งเหลือ  มียอดถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
3.4.2  การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก  เป็ นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ละมีหลักฐานการเป็ นหนี้สมบูรณ์ครบถ้วน
3.4.3  การรับช�ำระหนี้คนื เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยจากสมาชิกมีความถูกต้องเป็ น
ไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละสอดคล้องกับ
ประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
      3.5   การปฏิบตั กิ ารด้านการลงทุน  พบว่า
3.5.1  สหกรณ์มีการลงทุนซื้อหุน้ /พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ กับสถาบัน
การเงินต่างๆ ซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ ยงและเป็ นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการด�ำเนิ นการการค�ำนวณ
ผลตอบแทนถูกต้อง ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์ มีเงิ นลงทุ นคงเหลื อ
จ�ำนวน  9,396,197,831.91 บาท รายได้จากการลงทุนต่างๆ จ�ำนวน  
371,647,562.21 บาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน จ�ำนวน  78,333,958.20 บาท
หรื อร้อยละ  26.71
3.5.2 ณ วันสิ้ นปี สหกรณ์มีที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์สุทธิ คงเหลือ จ�ำนวน
3,928,103.74 บาทคิดค่าเสื่ อมราคาและการแสดงมูลค่าสุทธิเป็ นไป
ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
      3.6   การปฏิบตั กิ ารด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก  พบว่า
3.6.1   ยอดเงินรับฝากทุกประเภทคงเหลือ  มยี อดถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
3.6.2   การรับฝากเงิน – ถอนเงินจากสมาชิก  เป็ นไปตามระเบียบของสหกรณ์
และมีหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน
3.6.3 การค�ำนวณดอกเบี้ ย เงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก มี ค วามถู ก ต้อ งและ
สอดคล้องกับประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
     3.7   การปฏิบตั กิ ารด้านทุนเรื อนหุน้   พบว่า
3.7.1   การรับสมัครสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพเป็ นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์
3.7.2   สหกรณ์เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า  คา่ หุน้   และจ่ายคืนค่าหุน้ เป็ น
ไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
3.7.3   ยอดทุนเรื อนหุน้ คงเหลือ  มียอดถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
3.7.4   การจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์
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4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ ง
การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ งตามข้อสังเกต  จากผลการตรวจสอบกิจการในรอบปี   
2561  มีจำ� นวน  3  เรื่ อง  ซึ่งอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการแก้ไข จ�ำนวน  1  เรื่ อง และได้รบั การแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้ว จ�ำนวน  2  เรื่ อง  ดังนี้
1) เรื่ องการบริ หารงานทัว่ ไป (อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ)
                                          การจ้างและหลักประกันเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์  ได้มขี อ้ แนะน�ำให้สหกรณ์ทบ
ทวนระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ิในการเรี ยกรับหลักประกันการ
ท�ำงานหรื อหลักประกันความเสี ยหายในการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
แรงงานและกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
2) เรื่ องการรับ –จ่ายเงิน (ด�ำเนินการแล้ว)
2.1  การออกใบเสร็ จรับเงินส�ำหรับเงินได้อื่นๆ เช่น รับคืนเงินยืมทดรอง
จ่าย  เงินภาษีหกั   ณ  ที่จา่ ย  ให้แก่สมาชิกหรื อบุคคลภายนอก  ซึ่งเป็ น
รายการทีไ่ ม่เกี่ยวกับกิจกรรมของสมาชิกด้านสินเชื่อ  เงินรับฝาก และทุน
เรื อนหุน้ ข้อมูลทีต่ อ้ งแสดงในใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ควรแสดงเฉพาะ
รายการรับช�ำระเงินรายได้อนื่ ๆ เท่านั้น  ไม่ตอ้ งแสดงจ�ำนวนเงินกูค้ งเหลือ
และทุนเรื อนหุน้ สะสม
2.2 การควบคุมการเก็บรักษาใบเสร็ จรับเงิน  ได้มข
ี อ้ แนะน�ำให้สหกรณ์จดั ท�ำ
ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเพือ่ ทราบจ�ำนวนพิมพ์ จ�ำนวนทีเ่ บิกใช้ การเก็บ
รักษาใบเสร็จรับเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้
2.3   การหักภาษีเงินได้  หัก  ณ  ทีจ่ า่ ย และการออกหนังสือรับรองการหักภาษี  
ณ  ทีจ่ า่ ย ได้มขี อ้ แนะน�ำให้สหกรณ์ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์  เงือ่ นไข  และ
อัตราทีก่ รมสรรพากรได้กำ� หนดไว้
3) เรื่ องการให้สินเชื่อแก่สมาชิก (ด�ำเนินการแล้ว)
ได้มขี อ้ แนะน�ำให้สหกรณ์ขอความร่วมมือกับสมาชิกผูข้ อกูเ้ งินและผูค้ ้ำ�
ประกันกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสัญญาเงินกูส้ ามัญ  หนังสือค�้ำประกัน  และสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน
ให้ครบถ้วน  ทั้งนี้เพือ่ ให้สญั ญากูด้ งั กล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที  ่ 6

พิจารณาคัดเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562

			น�ำเสนอโดย    นายถิรเดช  ศิลาโรจน์ (กรรมการและเลขานุการ)
ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ  65  กำ� หนดให้บญั ชีของสหกรณ์น้ นั ต้องตรวจสอบอย่าง
น้อยปี ละครั้ง  โดยนายทะเบียนสหกรณ์หรื อผูส้ อบบัญชีซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งและตามค�ำแนะน�ำ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ส�ำหรับปี น้ ีมผี สู ้ มัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี   2562  ซ่ ึงทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การ ได้พจิ ารณาข้อมูลทีเ่ สนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้
น�ำเสนอรายชื่อผูส้ มัคร จ�ำนวน  2  ราย เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่ได้พจิ ารณาคัดเลือกเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
(รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี   2561  หน้า  40 -43 )  
รายชื่อผูเ้ สนอสอบบัญชี  ประจ�ำปี   2562
บุคคล/นิติบุคคล

ชื่อผูส้ อบบัญชี

1. พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์

ราคา (บาท)
140,000.-

2. บริ ษทั มนตรี และกฎหมาย จ�ำกัด
นายมนตรี   ช่วยชู
150,000.  
หลักเกณฑ์ในการเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์  เป็ นดังนี้
1. ให้ทปี่ ระชุมเสนอชื่อสมาชิกเพือ่ ตั้งเป็ นกรรมการนับคะแนน จ�ำนวน 3 ราย ซึ่งที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็ นกรรมการนับคะแนนได้แก่
1.  นายสุชาติ
พัตรปาน
สมาชิกเลขที่ 028609
2.  นางนรี รกั ษ์
เลิศวิชา
สมาชิกเลขที่ 025140
3.  ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง
สมาชิกเลขที่ 028100
2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขทีต่ อ้ งการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลง
คะแนน หากผูส้ อบบัญชีรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็ นผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกและ
ผูท้ ไี่ ด้คะแนนรองลงมาเป็ นผูส้ อบบัญชีสำ� รอง
มีสมาชิกลงคะแนนจ�ำนวน  389  ราย ผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้
อันดับที  ่ 1 พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิม้ วัฒนาภรณ์ คะแนนทีไ่ ด้    286  คะแนน
อันดับที  ่ 2 บริ ษทั มนตรี และกฎหมาย จ�ำกัด
คะแนนทีไ่ ด้   94  คะแนน
บัตรเสีย     9  ใบ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่  9392  เป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562  และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็ นเงิน 140,000.-บาท
(หนึ่งแสนสี่หมืน่ บาท) ต่อปี และนายมนตรี   ช่วยชู ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
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ที่   3214  เป็ นผูส้ อบบัญชีสำ� รองโดยก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 150,000.บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
ระเบียบวาระที  ่ 7
พิจารณาเลือกตั้ง และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี   2562
น�ำเสนอโดย   นายถิรเดช  ศิลาโรจน์   (กรรมการและเลขานุการ)
ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 52  ก�ำหนดว่า   ผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกซึ่งมีคณ
ุ วุฒ  ิ ความรู  ้ ความสามารถ และความเหมาะสมจ�ำนวนคนหนึ่ง
หรื อหลายคน ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจ�ำปี
ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มีกำ� หนดเวลา 1 ปี ถ้าเมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลาง
ก่อน ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ�้ำอีกก็ได้
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการหรื อผูซ้ ่ ึงด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำใน
สหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
ส�ำหรับปี นี้มีผสู ้ มัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2562 ซึ่งที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบกิจการจากข้อมูลทีเ่ สนอการตรวจสอบกิจการตลอด
จนค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรน�ำเสนอรายชื่อผูส้ มัครจ�ำนวน 2 ราย เพือ่ ให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือก
ตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี   2561  หน้า  46 -49)
รายชื่อผูเ้ สนอตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี   2562
บุคคล/นิตบิ ุคคล

ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ

ราคา
(บาท)

1. นางนงลักษณ์  ไชยยศ

นางนงลักษณ์  ไชยยศ

150,000.-

เป็ นสมาชิกสหกรณ์

2. นางสาววารุ ณี  วุฒิสาร

นางสาววารุ ณี  วุฒิสาร

150,000.-

ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์

สถานภาพของผู้สมัคร

หลักเกณฑ์ในการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ  เป็ นดังนี้
1. ให้ทปี่ ระชุมเสนอชื่อสมาชิกเพือ่ ตั้งเป็ นกรรมการนับคะแนน จ�ำนวน 3 ราย ซึ่งที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็ นกรรมการนับคะแนนได้แก่
1.  นายสุชาติ
พัตรปาน
สมาชิกเลขที่ 028609
2.  นางนรี รกั ษ์
เลิศวิชา
สมาชิกเลขที่ 025140
3.  ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง
สมาชิกเลขที่ 028100
2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขทีต่ อ้ งการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลง
คะแนน หากผูต้ รวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็ นผูท้ ไี่ ด้รบั การเลือกตั้ง
และผูท้ ไี่ ด้คะแนนรองลงมาเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการส�ำรอง
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มีสมาชิกลงคะแนนจ�ำนวน  410  ราย ผลการนับคะแนนเป็ นดังนี้
อันดับที  ่ 1
นางนงลักษณ์   ไชยยศ
คะแนนทีไ่ ด้    297  คะแนน
อันดับที  ่ 2
นางสาววารุ ณี วุฒิสาร
คะแนนทีไ่ ด้ 100  คะแนน
บัตรเสีย   13  ใบ
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งนางนงลักษณ์  ไชยยศ  เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด   ประจ�ำปี 2562  และก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบ
กิจการเป็ นเงิน  150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี โดยให้จ่ายค่าตอบแทน
เป็ นรายเดือน ๆ ละ12,500.-บาท รวม  12  ครั้ง และเลือกนางสาววารุ ณี  วุฒิสาร เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการส�ำรอง

ระเบียบวาระที  ่ 8

พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทางหลวง  จ�ำกัด

น�ำเสนอโดย นายเด่ นชัย  เอีย่ มสุ วรรณ  (รองประธานกรรมการ คนที  ่ 2)
เพื่อปรับเปลี่ยนข้อความให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบนายทะเบียนและพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2553 เพือ่ ให้สิทธิ์ในการเป็ นสมาชิกสหกรณ์รวมถึง
ได้รับบริ การทางธุรกิจและวิชาการของสหกรณ์   อีกทั้งเพื่อเรี ยบเรี ยงรายละเอียดของข้อบังคับใหม่
โดยจัดเป็ นหมวดหมู่และปรับปรุ งข้อความให้เหมาะสม  ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบตั ิ  สหกรณ์จึงเสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ (รายละเอียดในหนังสื อรายงานกิจการประจ�ำปี   2561
หน้า  53 – 116 )  
มติทปี่ ระชุม
อนุ มตั ิ เป็ นเอกฉันท์ให้ยกเลิ กข้อบังคับที่ มีอยู่เดิ มเสี ยทั้งหมดและให้เปลี่ ยนใช้
ข้อบังคับใหม่ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการน�ำเสนอ
ระเบียบวาระที  ่ 9

พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน  และงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี   2561

น�ำเสนอโดย   พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิม้ วัฒนาภรณ์   (ผู้สอบบัญชี)
ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด  ประจ�ำปี สิ้น
สุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561  ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไร
ขาดทุน แล้ว และรายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (รายละเอียดในหนังสื อรายงานกิจการประจ�ำ
ปี 2561 หน้า  119 – 148) สรุ ป ได้ดงั นี้
ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2561  เริ่ มวันที่   1  มกราคม  2561  ถึงวันที่   31  ธันวาคม 2561 แล้วจึงได้วเิ คราะห์งบการ
เงินของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงสถานะการเงินของสหกรณ์ ผลการด�ำเนิ นงาน ความมัน่ คง
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ความเสี่ ยง โดยได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1. สถานะการเงิน จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบ
กับปี 2560 ปรากฏว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์จำ� นวน 21,919 ล้านบาทเศษ  เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 1,071
ล้านบาทเศษหนี้ สินของสหกรณ์ จำ� นวน 15,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 722 ล้านบาทเศษ   ส่ วนทุน
ของสหกรณ์มีจำ� นวน 6,538 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 348 ล้านบาทเศษ  แสดงว่าสหกรณ์มีสถานะ
การเงินดีข้ ึนกว่าปี ก่อนกล่าวคือทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินเพิ่ม  ทุนเพิ่ม
สิ นทรัพย์ของสหกรณ์จำ� นวน  21,919  ลา้ นบาทเศษส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุน
ร้อยละ  42.87  เงินให้สมาชิกกูร้ ้อยละ  39.31  และเงินฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 16.57 ซึ่งสามารถเปลี่ยน
เป็ นเงินได้ตามต้องการ นอกจากนั้นเป็ นทรัพย์สินประเภทอื่น ส่ วนการบริ หารสิ นเชื่อสามารถเรี ยก
เก็บหนี้ ได้หมด ไม่ มีหนี้ ไม่ ก่อให้เกิ ดรายได้ ถื อว่าสิ นทรั พย์ของสหกรณ์ เป็ นสิ นทรั พย์คุณภาพ
ดี แหล่งเงิ นทุนของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คื อจากเงิ นรั บฝาก ร้ อยละ  
59.56  จากการการถือหุ น้ ของสมาชิกร้อยละ 22.47 และยังมีทุนส�ำรองและทุนสะสมซึ่ งเป็ นแหล่ง
เงินทุนที่ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายร้อยละ 4.87 เงินกูภ้ ายนอกร้อยละ 9.72 รวมเป็ นร้อยละ 96.62 แต่สมาชิก
กู้เงิ นเพียงร้ อยละ 39.31 จึ งมี เงิ นเหลื อที่ จะไปบริ หารหารายได้ภายนอกโดยการลงทุ นในหลัก
ทรัพย์เช่น พันธบัตร หุน้ กู  ้ หุน้ ชสอ. หุน้ บ.สหประกันชีวติ จ�ำกัด รวมเป็ นเงินลงทุนร้อยละ 42.87
แหล่งเงินทุนของสหกรณ์จำ� นวน 21,919 ล้านบาทเศษ เป็ นแหล่งเงินทุนภายนอกร้อยละ 9.72 เป็ น
แหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 90.28 สรุ ปได้วา่ สหกรณ์มีความมัน่ คง มีเงินเพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน  
ทุนภายในส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก ความเสี่ ยงอาจเกิดขึ้นได้ถา้ หากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก
2. ผลการด�ำเนินงาน   ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ปี  2561  มีกำ� ไรสุ ทธิ  545   ลา้ น
บาทเศษสูงกว่าปี ก่อน 18 ล้านบาทเศษ  สาเหตุที่กำ� ไรเพิม่ ขึ้นเนื่องจากรายได้รวมเพิม่ ขึ้น  41  ลา้ นบาท
เศษแต่รายจ่ายรวมเพิ่มขึ้น  22  ล้านบาทเศษแสดงว่าประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานดีข้ ึน  
3. การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน  อาศัยหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามคู่มือการใช้งานวิเคราะห์ตามระบบ  Camel จาก  Peer Group  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จดั ขนาด
ของสหกรณ์เป็ น  5  ขนาด ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด จัดอยูใ่ นขนาดที่  1  คือ
ขนาด “ใหญ่มาก”  
สรุ ปโดยภาพรวมจากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่า
สหกรณ์จดั ท�ำงบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็ นที่
เชื่อถือได้ มีการบันทึกบัญชีตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์  การบริ หารการเงินของสหกรณ์มี
ประสิ ทธิภาพได้อำ� นวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิกกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยต�่ำ ให้มีการ
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ออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าท้องตลาด มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกหลายด้าน มีการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทนั สมัยใช้งานได้เพิม่ ขึ้น สถานะการเงินของสหกรณ์อยูใ่ นเกณฑ์ดเี พราะการ
วิเคราะห์อตั รส่วนแสดงว่าความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ดขี ้นึ   มีการเร่งรัดหนี้สินติดตามการ
ช�ำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะห์ตามคูม่ อื เกณฑ์อา้ งอิง (Benchmark) ของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย  สุรปได้วา่ จุดเด่นของสหกรณ์คอื เงินรับฝากจัดอยูใ่ นเกณฑ์สงู และสูงกว่าทุนเรือนหุน้
ท�ำให้ตน้ ทุนต�ำ่ ก�ำไรเพิม่   สหกรณ์ใช้อตั ราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมมุง่ เน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิก มีการหา
รายได้ในการลงทุนเพือ่ เพิม่ ก�ำไร ซึ่งสามารถอ�ำนวยประโยชน์ตอ่ สมาชิกให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและ
เงินเฉลีย่ คืนสูงให้ความมัน่ ใจแก่ผเู ้ ป็ นสมาชิกได้ในอัตราทีน่ า่ พอใจ
มติทปี่ ระชุม
เอกฉันท์

รับทราบและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน ประจ�ำปี   2561  เป็ น

ระเบียบวาระที  ่ 10

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุ ทธิ ประจ�ำปี 2561

น�ำเสนอโดย   นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ (กรรมการและเหรัญญิก)
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี   2561  เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ�ำกัด ในปี 2561 สหกรณ์มีกำ� ไรสุ ทธิ 545,887,964.85 บาท
คณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้จดั สรรก�ำไรสุ ทธิ ตามรายการในตาราง  ดงั นี้
รายการ
1. ทุนส�ำรอง
2. ค่าบ�ำรุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3. เงินปั นผลตามหุน้ ที่ชำ� ระแล้วตามระยะเวลา
ในปี   2561  ร้อยละ 6.30
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 17.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
         ที่ชำ� ระในระหว่างปี   2561
   5.   เงินโบนัส   -   กรรมการ
                            -   เจ้าหน้าที่
6. ทุนสวัสดิการหรื อสงเคราะห์สมาชิกฯ
7. ทุนส่ งเสริ มการศึกษา
ไม่เกินร้อยละ 5 ของก�ำไรสุ ทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์
9. กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ ำ� ประกันหนี้เงินกูส้ ามัญ
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ปี   2561
บาท
98,259,800.00
30,000.00
299,935,097.00

%
18.00
0.01
54.94

79,656,149.00

14.59

2,401,900.00
6,910,368.00
37,000,000.00
7,000,000.00

0.44
1.27
6.78
1.28

2,000,000.00
6,000,000.00

0.37
1.10

ปี   2561

รายการ

บาท
%
10. ทุนส่ งเสริ มและพัฒนาอาชีพสมาชิก
1,000,000.00
0.18
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
5,694,650.85
1.04
รวมก�ำไรสุ ทธิ
545,887,964.85
100.00
ตามที่ได้นำ� เสนอการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี   2561  แล้วไม่มสี มาชิกท่านใดซักถาม  
จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ  ลงมติ
มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้จดั สรรก�ำไรสุ ทธิประจ�ำปี   2561   ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที  ่ 11

พิจารณาอนุมตั   ิ งบประมาณรายรับ – รายจ่ าย ประจ�ำปี   2562

น�ำเสนอโดย นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  (กรรมการและเหรัญญิก)  
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 42 ได้พจิ ารณาเห็นชอบ ประมาณการรายรับ – รายจ่าย
ประจ�ำปี 2562 แล้วเห็นสมควรน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่พจิ ารณา (รายละเอียดในหนังสื อรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2561 หน้า 152-156)
ประมาณการรายรับ  ประจ�ำปี   2562                                  (หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2561
ปี 2562
หมายเหตุ
ขอตั้ง
ตั้งไว้
ได้รบั จริ ง
ดอกเบี้ยรับ 561.40 545.10 (16.30) 524.93 ดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก
เงินกูส้ ามัญ + ฉุกเฉิน = 8,098.13 ลบ.
เงินกูพ้ เิ ศษ = 225.83 ลบ.
เงินกูส้ ามัญศึกษา = 106.49  ลบ.
อัตราดอกเบี้ย
เงินกูส้ ามัญ/ฉุกเฉิน 6.50% และ 5.50%
เงินกูเ้ พือ่ การศึกษา  5.75%
เงินกูพ้ เิ ศษ  4.50% - 5.75%
ดอกเบี้ยรับ     454.40 512.90 58.50 526.26 เงินลงทุนในปี   2561 = 13,027.67ลบ.
เงินลงทุน
อัตราดอกเบี้ย 3.00 – 5.50%
รายได้

รายได้อนื่
    รวม

0.50

1.00

0.50

1,016.30 1,059.00 42.70

1.00

-

1,052.19

-
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ประมาณการรายจ่าย  ประจ�ำปี   2562  (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย)
     ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี   2562 (หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
ขอตั้ง
ตั้งไว้
จ่ายจริ ง
คงเหลือ
22.48
1. เงินเดือน
21.00
19.64
1.36
7.35
2. ค่าตอบแทน
5.60
4.56
1.04
10.85
3. ค่าใช้สอย
9.50
5.98
3.52
1.20
4. ค่าวัสดุสำ� นักงาน
1.20
0.90
0.30
7.70
5. ค่าครุ ภณั ฑ์
8.00
1.22
6.78
4.00
6. หมวดปรับปรุ งอาคารส�ำนักงาน
4.00
0.05
3.95
0.50
7. ค่าใช้จา่ ยทีม่ อิ าจคาดหมาย
0.50
0.00
0.50
1.20
8. งบกลาง
1.20
0.66
0.54
55.28
รวม
51.00
32.89
18.11
หมายเหตุ
1.  ทุกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้  ยกเว้นหมวดครุ ภณั ฑ์ให้ถวั จ่ายได้ในหมวดครุ ภณั ฑ์
2.  กรณีข้ นึ ปี งบประมาณใหม่ ขออนุมตั ใิ ช้จา่ ยงบด�ำเนินการปี งบประมาณปี ทผี่ า่ นมา
     เพือ่ ให้งานประจ�ำด�ำเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รบั อนุมตั งิ บประมาณใหม่ปีถดั ไป
ตามที่ได้นำ� เสนอการตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี   2562  
แล้วไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
งบประมาณรายจ่าย
(ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก)

มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้ต้งั ประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจ�ำปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที  ่ 12
พิจารณาอนุมตั กิ ารน�ำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ ทคี่ ณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติให้ ความเห็นชอบ
น�ำเสนอโดย  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์ (กรรมการและเลขานุการ)  
ตาม พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา  62(7) บัญญัตวิ า่ “ ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอืน่ ได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ� หนด ”
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2558
ข้อ 3   หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะน�ำไปฝากหรื อลงทุนได้ ดังนี้
(1)    บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
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(2) ตัว๋ แลกเงินทีธ่ นาคารเป็ นผูร้ บั รอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็ นผูส้ ลักหลังหรื อรับอาวัล  โดยไม่มีขอ้ จ�ำกัดความรับผิดชอบ
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(4) บัตรเงิ นฝาก หรื อใบรั บฝากเงิ นที่ ออกโดยบริ ษทั เงิ นทุ นหรื อบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันช�ำระคืนต้นเงินและ
ดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการ
แปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั อนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิตบิ คุ คล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสาร
แสดงสิ ทธิ ในหนี้น้ นั ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Aขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไปจากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และอยูใ่ นการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4   การน�ำเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกิน
ทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินการได้  
ข้อ 5  การฝากหรื อลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำ� เนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรื่ อง  ข้อก�ำหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  อยู่
ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นการฝากหรื อลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ดังนั้นเพือ่ ให้การบริ หารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดงั กล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุน
ที่ดี  คณะกรรมการด�ำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการด�ำเนินการสห
กรณ์ฯ สามารถน�ำเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
มติทปี่ ระชุม

ตามที่ได้นำ� เสนอ ไม่มีสมาชิกผูใ้ ดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ น�ำเงินไปฝากหรื อลงทุน
ได้ตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที  ่ 13

พิจารณาอนุมตั กิ ำ� หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ ฯ อาจกู้ยมื ประจ�ำปี   2562

			น�ำเสนอโดย นายถิรเดช  ศิลาโรจน์   (กรรมการและเลขานุการ)
ตามนัยข้อ  24  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ก�ำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กำ� หนดวงเงิน
กูย้ มื ส�ำหรับปี หนึ่งๆ ไว้ตามความจ�ำเป็ นและสมควรแก่การด�ำเนินงานวงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ตอ้ งได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์
ยังมิได้เห็นชอบวงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื ส�ำหรับปี ก่อนไปพลาง”
ส�ำหรับในปี งบประมาณ  2562  คณะกรรมการด�ำเนินการได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ขอก�ำหนดวงเงินซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค�้ำประกันประจ�ำปี ในวงเงินไม่เกิน
8,000  ล้านบาท
ทั้งนี้เพือ่ เสริ มสร้างสภาพคล่องในการบริ หารธุรกิจได้ตามแผน และสามารถรองรับ
การขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิ กให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามที่ได้นำ� เสนอไม่มี
สมาชิกผูใ้ ดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติทปี่ ระชุม

อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์กำ� หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกูย้ มื ประจ�ำปี   2562  ได้ภายในวงเงิน
ไม่เกิน  8,000 ล้านบาท

วาระที  ่ 14

เรื่องอืน่ ๆ
นายพัลลภ  จันทคนธุ์  สมาชิกเลขที่  001313  ฝากข้อเสนอแก่คณะกรรมการด�ำเนิน
การให้ช่วยพิจารณา  ดังนี้
- ขอเพิ่มค่าอาหารกลางวันในวันประชุมสามัญประจ�ำปี ได้หรื อไม่
- พนักงานราชการจะเป็ นสมาชิกสามัญได้หรื อไม่อย่างไร
เมือ่ ไม่มขี อ้ เสนอแนะเพิม่ เติมจากสมาชิก  นายชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล ประธานกรรมการ
กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เสี ยสละเวลามาประชุมฯ  ในวันนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ คณะกรรมการจะรับไว้
พิจารณาในโอกาสต่อไป  
มติทปี่ ระชุ ม
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เลิกประชุ ม

เวลา    12.00    น.

(ลงชื่อ)      ชูชาติ  ชื่นมงคลสกุล
        (ลงชื่อ)        ถิรเดช  ศิลาโรจน์
(นายชูชาติ   ชื่นมงคลสกุล)       
          (นายถิรเดช  ศิลาโรจน์)
            ประธานกรรมการด�ำเนินการ
                                     กรรมการและเลขานุการ
   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ�ำกัด
          สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ�ำกัด
                                                                                                          ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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ภาคผนวก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ว่าด้วยหุ
น้ แก้พไขเพิ
2)ดพ.ศ. 2562
่มเติม (ฉบับทีจ่ากั
ระเบียบสหกรณ์
ออมทรั
ย์กรมทางหลวง
........................................................................
ว่าด้วยหุน้ แก้
ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

อาศัย........................................................................
อานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด พ.ศ. 2553 ข้อ
42 (7) อาศั
ข้อ ย55อานาจตามความในข้
ประกอบกับมติที่ปอระชุ
ดที่ 43 ครัจ้ ากั
งทีด่ 6พ.ศ.
เมื่อวั2553
นที่ ข้27อ มิถุนายน
บังคัมบคณะกรรมการด
สหกรณ์ออมทรัาเนิ
พย์นกการชุ
รมทางหลวง
และครั้งที่ บ7มติ
เมืท่อวัี่ปนระชุ
ที่ 31
กรกฎาคม 2562าเนิจึนงให้
แก้ดไขเพิ
มระเบี
อมทรั
กรมทางหลวง
่มเติครั
42 (7) ข้อ2562
55 ประกอบกั
มคณะกรรมการด
การชุ
ที่ 43
เมื่อวันที่ อ27
มิถพุนย์ายน
้ งที่ 6ยบสหกรณ์
จากั้ งดที่ ว่7าด้เมืว่อยหุ
2551 ไว้ดงั2562
ต่อไปนี
้ แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
2562 และครั
วันน้ ที่ พ.ศ.
31 กรกฎาคม
จึงให้
จากัด ว่าด้วยหุน้ พ.ศ. 2551ข้อไว้1.ดงั ต่อระเบี
ไปนีย้ บนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วยหุ ้น
แก้ไขเพิข้่มอเติ1.ม (ฉบั
บทีย่ บนี
2) พ.ศ.
2562”
ระเบี
า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วยหุ ้น
้ เรี ยกว่
ข้อ 2562”
2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
ข้อ ย3.บนี้ ให้
แห่ งระเบีย2562
บสหกรณ์
ข้อ 2. ระเบี
ให้ยใช้กเลิ
บงั กคัความในข้
บตั้งแต่วนั อที่ 41 กรกฎาคม
เป็ นต้อนอมทรั
ไป พย์กรมทางหลวง จากัด
ว่าด้วยหุข้อ้น 3.พ.ศ.ให้2551
ใช้ความต่
ไปนี
้ แทนยบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ยกเลิกและให้
ความในข้
อ 4 อแห่
งระเบี
อ 4.อไปนี
สมาชิ
ว่าด้วยหุ ้น พ.ศ. 2551 และให้ใช้ค“ข้
วามต่
้ แทนกทุกคนต้องถือหุ น้ และชาระค่าหุน้ เป็ นรายเดือนต่อสหกรณ์ต้ งั แต่
อนแรกที
เป็ นสมาชิ
อยละห้
นได้ตร้งั ายเดื
“ข้อ 4. สมาชิกทุกเดืคนต้
องถือหุ่เข้น้ าและช
าระค่กาในอั
หุน้ เป็ตราร้
นรายเดื
อนต่าของเงิ
อสหกรณ์
แต่ อน หาก
น ที่ คกานวณได้
บ บาทให้
ปั ด เศษนั
้ น ทิ้ ง คงเหลื อ
เดือนแรกทีจ านวนเงิ
่เข้าเป็ นสมาชิ
ในอัตราร้มอี เ ศษของสิ
ยละห้าของเงิ
นได้รายเดื
อน หาก
นค่าหุมน้ ี เรายเดื
อนเป็บนบาทให้
หน่วยของสิ
บบาท
จ านวนเงิจนานวนเงิ
ที่ ค านวณได้
ศษของสิ
ปั ด เศษนั
อ กแต่ละ
้ น ทิและให้
้ ง คงเหลืสมาชิ
น้ รายเดื
อนได้
จานวนไม่
เดือนละ
70 สหุมาชิ
น้ กแต่ละ
จานวนเงินคนถื
ค่าหุอน้ หุรายเดื
อนเป็
นหน่
วยของสิเกิบนบาท
และให้
ถ้าสมาชิ
กประสงค์
าระค่70
าหุหุ้นน้รายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตรา
คนถือหุน้ รายเดือนได้
จานวนไม่
เกินจเดืะช
อนละ
สาหรักบประสงค์
จานวนเงิจนะชได้าระค่
รายเดื
นกว่่สูางจกว่านวน
ถ้าสมาชิ
าหุอ้นนของตนหรื
รายเดือนในอัอตเกิราที
าอัตรา70 หุ ้นตาม
วรรคแรกก็
มทาได้
โดยแสดงความจ
านงเป็
นหนั70
งสื อหุต่้นอตาม
คณะกรรมการ
สาหรับจานวนเงิ
นได้ยรอ่ ายเดื
อนของตนหรื
อเกินกว่
าจานวน
นการ
แต่ท้ งั นี้ สมาชิ กจะเพิ
หุ ้นรายเดือนเป็ นเงิน
วรรคแรกก็ดยาเนิ
อ่ มท
าได้ โดยแสดงความจ
านงเป็่มนการช
หนังสืาระค่
อต่อาคณะกรรมการ
ในห้กาจะเพิ
ของเงิ่มนการช
ได้รายเดื
ด้ อนเป็ นเงิน
ดาเนิ นการเกินแต่กว่ทา้ งั หนึ
นี้ ส่ งมาชิ
าระค่อนไม่
าหุ ้นไรายเดื
่ชาระค่
รายเดื
เกินกว่าหนึ่งในห้สมาชิ
าของเงิกนทีได้
รายเดืาหุอน้นไม่
ได้อนในอัตราที่กาหนดตามระเบียบที่ใช้
บังคักบทีก่่ชอาระค่
นหน้าหุานีน้ ้ ใรายเดื
ห้ยงั คงช
าระค่ตราที
าหุ ้น่กรายเดื
อนในอัตราเดิ
สมาชิ
อนในอั
าหนดตามระเบี
ยบที่มใช้ต่อไปได้
แต่หากจะมี
่ยนแปลงอั
ตราการช
าระค่
าหุ ้นมรายเดื
อนต้องเป็ นไป
บังคับก่อนหน้
านี้ ให้ยกงั ารเปลี
คงชาระค่
าหุ ้นรายเดื
อนในอั
ตราเดิ
ต่อไปได้
ตามที
่กาหนดไว้
ในระเบี
ยบนี้” าระค่าหุ ้นรายเดือนต้องเป็ นไป
แต่หากจะมี
การเปลี
่ยนแปลงอั
ตราการช
ในระเบียบนี
้”
กาหนดไว้ตามที
ณ ่กวัาหนดไว้
นที่ 31 กรกฎาคม
2562

กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
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(นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล)
ประธานกรรมการด
(นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล) าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัาเนิ
พย์นกการ
รมทางหลวง จากัด
ประธานกรรมการด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2562
......................................................
อาศัยอานาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด พ.ศ. 2553 ข้อ 42 (7)
ข้อ 55 (2) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วยเงินกู้
สามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่ งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วย
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 18. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูน้ ้ นั ให้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) เงิ นกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณากาหนดให้ผูก้ ู้
ส่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
ก. ในกรณี ขอกูต้ ามข้อ 10(1)-(2) ผูก้ จู้ ะต้องชาระคืนต้นเงินกูพ้ ร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนภายในไม่เกิน 240 งวด
ข. ในกรณี ข อกู้ตามข้อ 10(3) ผูก้ ู้ส ามารถขอคื น ต้น เงิ น กู้พร้ อม
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนไม่เกิ น 240 งวด(เดือน) หรื อขอคืนเป็ น
งวดรายปี ไม่เกิน 20 งวด(ปี ) ก็ได้ ดังนี้
- กรณี ขอกูไ้ ม่เกินร้อยละ 50 ของเงินค่าหุน้ ชาระคืนต้นเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายปี ภายในไม่เกิน 20 งวด(ปี )
- กรณี ขอกูเ้ กินกว่าร้อยละ 50 ของเงินค่าหุ น้ และหรื อเงินฝาก
ชาระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายปี ภายในไม่เกิ น 20 งวด(ปี )
ส่ วนดอกเบี้ยผูก้ ูจ้ ะต้องชาระเป็ นรายเดือน ทุกๆ เดือนของ
แต่ละงวด(ปี ) ดังกล่าว
จานวนงวดชาระคืนหนี้เงินกูส้ ามัญตามข้อ ก ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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เงินงวดชาระคืนหนี้ เงิ นกูส้ ามัญตามข้อ ข. แต่ละงวด ในส่ วน
ของดอกเบี้ ยที่ ผูก้ ู้จะต้องชาระเป็ นรายเดื อน ผูก้ ู้จะต้องส่ งต่ อสหกรณ์
ภายในวันสิ้ นเดือน ส่ วนต้นเงินและดอกเบี้ยรายปี สหกรณ์จะเรี ยกเก็บ
จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน (หากมี) ประจาปี ของผูก้ เู้ ริ่ มตั้งแต่ปีแรกที่
กูเ้ ป็ นต้นไป จนกว่าจะครบจานวนงวดชาระหนี้เงินกู้ หากเงินปั นผลและ
เงินเฉลี่ยคืน (หากมี) ที่ได้รับภายในกาหนดเวลาชาระหนี้เงินกูด้ งั กล่าวมี
จานวนไม่พอแก่การชาระคืนต้นเงินกูใ้ ห้ครบถ้วนเต็มจานวน ผูก้ ูจ้ ะต้อง
ส่ งเงินเพิ่มเติมสมทบให้แก่สหกรณ์ เพื่อจัดการชาระหนี้ ตน้ เงินพร้ อม
ดอกเบี้ ย เงิ น กู้ที่ เ หลื อ ค้า งอยู่น้ ัน ต่ อ สหกรณ์ ให้ เ สร็ จ สิ้ น ภายในงวด
สุ ดท้ายของการชาระหนี้ดว้ ย
ผูก้ ทู้ ี่ไม่มีเงินได้รายเดือนให้หกั ณ ที่จ่าย ให้เป็ นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์
หากมี ก ารอั น จ าเป็ นหรื อมี ป ระโยชน์ ต่ า งๆ แก่ ส มาชิ ก
คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณาให้ผูก้ ูส้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญและหรื อ
กาหนดอัตราเงินงวดชาระหนี้ เป็ นอย่างอื่น นอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ใน
ประกาศของสหกรณ์ ก็ไ ด้ โดยพิ จ ารณาตามฐานะของผูก้ ู้ต ามแต่ จ ะ
เห็นสมควรแต่ละกรณี เป็ นรายๆ ไปก็ได้”
กาหนดไว้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
เรื่ อง การให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกสามัญที่มีหนี้กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
.......................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ 42(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
พ.ศ. 2553 และมติคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43 ประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 เห็นชอบ
ให้เงิ นกู้แก่ สมาชิ กสามัญที่ มี หนี้ เงิ นกู้สามัญและมี หนี้ กองทุนเงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) ซึ่ งมี ความ
ประสงค์จะปิ ดชาระหนี้ กยศ. ให้ยนื่ แบบคาขอกูเ้ งินสามัญใหม่พร้อมหลักฐานและวงเงินที่เป็ นหนี้ กยศ. ใน
ปั จจุ บนั มายัง สหกรณ์ โดยสหกรณ์ จะพิจารณาให้วงเงิ นกู้สามัญใหม่และเป็ นผูด้ าเนิ นการปิ ดชาระหนี้
โดยตรงต่อ กยศ.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

(นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
เรื่ อง การเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ
---------------------------------------------เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกได้มีที่อยูอ่ าศัยและลดภาระในการชาระหนี้รายเดือนให้กบั สมาชิกที่
กูเ้ งินกูพ้ ิเศษกับสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43 ประชุม ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทางเลือกอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูพ้ ิเศษดังนี้
ประเภท
ดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเดิม
5.50% โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษแบบจูงใจ

สองปี แรก 4.50%
ปี ที่สาม 5.50%
โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน

อัตราดอกเบี้ยที่เลือกได้
1. 5.50% โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน
หรื อ
2. 4.75% โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
1. สองปี แรก 4.50%
ปี ที่สาม 5.50%
โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน
หรื อ
2. สองปี แรก 3.75%
ปี ที่สาม 4.75%
โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

หลักเกณฑ์และวิธีการ
1. สมาชิกที่กเู้ งินกูพ้ ิเศษรายใหม่เลือกอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
2. สมาชิกที่กเู้ งินพิเศษรายเดิมให้แสดงความจานงเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย โดย
2.1 ใช้แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ฯ กาหนดเพื่อแนบท้ายสัญญาเงินกู้
2.2 ให้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ปีละหนึ่ งครั้งโดยต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสหกรณ์ฯ จะได้เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยตามที่ผกู ้ ู้
แสดงความจานงในเดือนมกราคมของปี ถัดไป
3. อัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศฯ ของสหกรณ์
ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ 7 ตุลาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
รองประธานกรรมการดาเนินการคนที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้ค่าหุน้ และหรื อเงินฝากค้ าประกัน
แก่สมาชิกสมทบที่เป็ นพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราว
.......................................................
เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติส หกรณ์ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่ ก าหนดห้า มมิ ให้
สหกรณ์ให้สิทธิแก่สมาชิกสมทบในการกูย้ มื เงินเกินกว่ามูลค่าหุน้ และเงินฝากของตนเองจากสหกรณ์
อาศัยอานาจตามความในข้อ 42(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
พ.ศ. 2553 เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 43 ประชุมครั้งที่ 5
เมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 มี มติ เห็ นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์การให้เงิ นกูแ้ ก่ สมาชิ กสมทบที่เป็ น
พนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราวให้สามารถกูเ้ งินได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของมูลค่าหุน้ และหรื อเงินฝาก
ดังนี้
หลักเกณฑ์การให้กู้
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
วงเงินที่มีสิทธิกู้
การส่ งชาระคืนเงินกู้
การขอกูใ้ หม่
อัตราดอกเบี้ย
เงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า
วงเงินกูส้ ูงสุ ดไม่เกิน
คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา

พนักงานราชการ
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ หรื อ
เงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
48 งวด
ไม่คานึงถึงงวดที่ส่งมาแล้ว
6.50% โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน
30%
400,000.-บาท
ผูบ้ งั คับบัญชารับรองให้ความเห็น
สามารถกูไ้ ด้ 2 สัญญา
(กูค้ ่าหุน้ และกูเ้ งินฝาก)

ลูกจ้างชัว่ คราว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ร้อยละ 90 ของค่าหุน้ หรื อ
เงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
24 งวด
ไม่คานึงถึงงวดที่ส่งมาแล้ว
6.50% โดยได้รับเงินเฉลี่ยคืน
40%
50,000.-บาท
ผูบ้ งั คับบัญชารับรองให้ความเห็น
สามารถกูไ้ ด้ 2 สัญญา
(กูค้ ่าหุน้ และกูเ้ งินฝาก)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
รองประธานกรรมการดาเนินการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญโดยใช้ค่าหุน้ และหรื อเงินฝากค้ าประกัน
.......................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อ 42(2) แห่ งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
พ.ศ. 2553 และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 43 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 มีมติ
อนุ มตั ิให้กาหนดหลักเกณฑ์การชาระคืนเงินกูใ้ นกรณี สมาชิ กขอกูโ้ ดยใช้ค่าหุ ้นและหรื อเงินฝากที่มีอยู่ใน
สหกรณ์เป็ นหลักประกัน ดังนี้
กาหนดการชาระคืนเงินกูใ้ นกรณี สมาชิกขอกูโ้ ดยใช้ค่าหุน้ และหรื อเงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เป็ นหลักประกัน
หลักเกณฑ์
เงื่อนไข
1. สมาชิกที่รับบานาญหรื อ
บาเหน็จรายเดือน
2. สมาชิกที่รับบาเหน็จก้อน
และกูห้ ลังประกาศฯ ถือใช้
( 1 ก.ค. 62)
3. 3. สมาชิกรับบาเหน็จก้อน
โดยตกลงในสัญญาให้หกั
เงินฝากที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ชาระหนี้ทุกเดือน
4. 4. สมาชิกที่มีเงินกูอ้ ยูเ่ ดิม
ก่อนประกาศฯ ถือใช้
( 1 ก.ค. 62) และมีประวัติ
การชาระหนี้ตรงตามสัญญา

1. กรณี ขอกูไ้ ม่เกินร้อยละ
ห้าสิ บของเงินค่าหุน้
ชาระคืนต้นเงินกูพ้ ร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายปี
ภายในไม่เกิน 20 งวด(ปี )
กูไ้ ด้

2. กรณี ขอกูเ้ กินกว่าร้อยละ
ห้าสิ บของค่าหุน้ และหรื อเงินฝาก
ชาระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายปี
ภายในไม่เกิน 20 งวด(ปี ) ส่ วน
ดอกเบี้ยผูก้ จู้ ะต้องชาระเป็ นราย
เดือน ทุกๆ เดือน
กูไ้ ด้

กูไ้ ด้

กูไ้ ม่ได้

กูไ้ ด้

กูไ้ ด้

หากขาดส่ งชาระหนี้จะถูก
ปรับเข้าเงื่อนไขในข้อ 2
ทันที

กูไ้ ด้

กูไ้ ด้

1. แนบประวัติการชาระหนี้
2. หากขาดส่ งชาระหนี้จะ
ถูกปรับเข้าเงื่อนไขในข้อ 2
ทันที

หมายเหตุ

ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
รองประธานกรรมการดาเนินการ
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
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ภาพกิจกรรม

บันทึกข้อความ
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
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มอบหมายงานระหว่างกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 42/2561 กับชุดที่ 43/2562
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ศึกษาดูงานด้านระบบโปรแกรมงานสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอ.พนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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สอ. การยางแห่งประเทศไทย

สอ. กรมป่าไม้
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มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำ�ปี 2562
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งานวันสถาปนากรมทางหลวง 1 เมษายน 2562

ตรวจประเมินเบื้องต้น ธรรมาภิบาลสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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สัมมนาสมาชิก ประจำ�ปี 2562
สำ�นักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

สำ�นักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่)
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

สำ�นักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก)

สำ�นักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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สำ�นักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

สำ�นักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

สำ�นักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี)

สำ�นักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ส่วนกลาง
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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โครงการสายใยไม่เกษียณ ประจำ�ปี 2562

กิจกรรม CSR มอบทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียน จ.น่าน พร้อมทัศนศึกษาเมืองหลวงพระบาง
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

เปิดกู้ฉุกเฉินเทศกาลปีใหม่ และแจกของที่ระลึก

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

เชื่อมโยงเครือข่ายสอ.สาธารณสุข มุกดาหาร

ร่วมงานครบรอบ 41 ปี สอ.กรมป่าไม้

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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โครงการพีส่ อนน้อง
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รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

อวยพรปีใหม่ผบู้ ริหารกรมทางหลวง

อวยพรปีใหม่ผบู้ ริหารกรมทางหลวง

176

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

รายชื่อ
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดต่างๆ

คณะผู้ริเริ่ม
1. นายอนันต์		
2. นายแพทย์ยิ่งยศ
3. นายพะเยาว์		
4. นายสุวิทย์		
5. นายยอดยิ่ง		

รัศมี			
จันทรางศุ		
มีศิลป์			
ยิ้มละมัย			
ชินนิวัฒน์		

6. นายสมหมาย		
7. นางอุไร		
8. นายสุพล		
9. นายวินัย		
10. นายด�ำรง		

โกวิทย์
ทองอ่อน
แช่มจันทร์
สันสน
นาคะรัตน์

คณะผู้ก่อตั้ง
1. นายเฉลียว		
2. ร.อ.สมสิทธิ		
3. นายวีระวิทย์		
4. นายบุญช่วย		
5. นายเสรี		
6. พ.ท.ประถม		
7. นายสมลักษณ์
8. นายอารมณ์		

วัชรพุกก์			
วุฒิธรเนติรักษ์ ร.น.
พรหมสาขา ณ สกลนคร
สู่พานิช			
สืบสงวน			
บุรณศิริ			
รัตนวรรธนะ		
จุฬจัมบก

9. นายเชื้อ		
10. นายวิมล		
11. นายแพทย์ประยูร
12. นายสมจิตต์		
13. นายเสถียร		
14. นายทวี		
15. นางสงวนศรี		

อัมรามร
มณีพงษ์
สุจริต
นิมิตหุต
วงศ์วิเชียร
นพรัตน์
ปิยางค์สุวรรณ

ประธานกรรมการด�ำเนินการ ตั้งแต่ปี 2520 – ปัจจุบัน
ชุดที่ 1		
ร.อ.สมสิทธิ
วุฒิธรเนติรักษ์ ร.น.
ชุดที่ 2-4
พ.ท.ประถม
บูรณศิริ			
ชุดที่ 5-8
นายนิพนธ์
รณะนันทน์		
ชุดที่ 9-13 นายเสถียร
วงศ์วิเชียร		
ชุดที่ 14-16 นายศรีพร
ค�ำหมาย			
ชุดที่ 17-20 นายสนั่น		
ศรีรุ่งโรจน์		
ชุดที่ 21
นายทวีพัฒน์
ตินะมาส			
ชุดที่ 22-25 นายวิชา		
สรรพนุเคราะห์		
ชุดที่ 26
นายประพนธ์ นิลวัชรมณี		
ชุดที่ 27
นายธีระ		
ตันสมพงษ์		
ชุดที่ 28-30 นายทรงศักดิ์ แพเจริญ			
ชุดที่ 31
นายธงชัย
ศรีดามา			
ชุดที่ 32
นายฟูศักดิ์
เลาหสวัสดิ์		
ชุดที่ 33-34 นายธงชัย
ศรีดามา			
ชุดที่ 35
นายชูชาติ
ชื่นมงคลสกุล		
ชุดที่ 36-37 นายสมชาย
เดชภิรัตนมงคล		
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พ.ศ.2520
พ.ศ.2521-2523
พ.ศ.2524-2527
พ.ศ.2528-2532
พ.ศ.2533-2535
พ.ศ.2536-2539
พ.ศ.2540
พ.ศ.2541-2544
พ.ศ.2545
พ.ศ.2546
พ.ศ.2547-2549
พ.ศ.2550
พ.ศ.2551
พ.ศ.2552-2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2555-2556

ชุดที่ 38-39
ชุดที่ 40-41
ชุดที่ 42-43

นายสถิตย์
นายชูชาติ
นายชูชาติ

เลาหเจริญยศ		
ชื่นมงคลสกุล		
ชื่นมงคลสกุล		

พ.ศ.2557-2558
พ.ศ.2559-2560
พ.ศ.2561-2562

ผู้จัดการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2520 – ปัจจุบัน
1. นางชิดเชื้อ		
อาวะกุล			
2. นายทวี		
นพรัตน์			
3. นางสงวนศรี		
ปิยางค์สุวรรณ		
4. นางพิกุล		
เตมียบุตร		
5. น.ส.พาณี		
วงศ์วีระเดช		
6. นางสงบสุข		
ศรีน�้ำเงิน			
7. นางศรีสอางค์
กรุณานนท์		
8. นายเจริญ		
เฉยพ่วง			
9. นายพิบูล		
พัฒนไพจิตต์กุล		
10. นายสมชาย		
จีรังพิทักษ์กุล		
11. นายพีระพล		
พันธุ์ยิ้ม			
12. อรฉันท์		
ทรัพย์พันธุ์พงศ์		

พ.ศ.2520
พ.ศ.2521
พ.ศ.2522-2527
พ.ศ.2528-2532
พ.ศ.2532-2539
พ.ศ.2539-2543
พ.ศ.2544
พ.ศ.2545-2548
พ.ศ.2549-2552
พ.ศ.2553-2556
พ.ศ.2557-2561
พ.ศ.2561-ปัจจุบัน

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�ำปี 2562
1. นายชูชาติ		
ชื่นมงคลสกุล		
2. นายสิทธิชัย		
บุญสะอาด		
3. นายคงฤทธิ์		
ปัญญาแก้ว		
4. นายชัยทิศ		
พิเศษสกลกิจ		
5. นายวันชัย		
ประสิทธิ์พร		
6. นางสาวดุษณีย์		
นิราศภัย			
7. นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		
8. นายนิธิ		
หอมสุวรรณ		
9. นายระวี		
บุญญพาพงศ์		
10. นายบุญเกื้อ		
มาเสนาะ			
11. นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์		
12. นางสาวเขมรัศมิ์
ธีระโกมลศิลป์		
13. นายสถาพร		
รุจิชีพ			
14. นายจอมปวีร์		
จันทร์หิรัญ		
15. นายโกมล		
เดชกวินเลิศ		

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

179

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
1.นายสิทธิชัย		
บุญสะอาด		
ประธานกรรมการ
2.นายนิธิ			
หอมสุวรรณ		
กรรมการ
3.นายระวี		
บุญญพาพงศ์		
กรรมการ
4.นายบุญเกื้อ		
มาเสนาะ			
กรรมการ
5.นางสาวดุษณีย์		
นิราศภัย			
กรรมการ
6.นายโกมล		
เดชกวินเลิศ		
กรรมการ
7.นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการเงินกู้
1.นายชัยทิศ		
2.นายถิรเดช		
3.นายบุญเกื้อ		
4.นางธนันยภัทร		
5.นางสาวดุษณีย์		
6.นายจอมปวีร์		
7.นางสาวเขมรัศมิ์		
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พิเศษสกลกิจ		
ศิลาโรจน์		
มาเสนาะ			
นิธิอารยภาคย์		
นิราศภัย			
จันทร์หิรัญ		
ธีระโกมลศิลป์		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1.นายคงฤทธิ์		
ปัญญาแก้ว		
2.นายนิธิ			
หอมสุวรรณ		
3.นายโกมล		
เดชกวินเลิศ		
4.นายจอมปวีร์		
จันทร์หิรัญ		
5.นางสาวเขมรัศมิ์		
ธีระโกมลศิลป์		
6.นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		
7.นายสถาพร		
รุจิชีพ			

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
1.นายชูชาติ		
ชื่นมงคลสกุล		
2.นายสิทธิชัย		
บุญสะอาด		
3.นายคงฤทธิ์		
ปัญญาแก้ว		
4.นายชัยทิศ		
พิเศษสกลกิจ		
5.นายวันชัย		
ประสิทธิ์พร		
6.นางสาวดุษณีย์		
นิราศภัย			
7.นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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8.นายนิธิ			
9.นายระวี		
10.นายบุญเกื้อ
11.นางธนันยภัทร
12.นางสาวเขมรัศมิ์
13.นายสถาพร		
14.นายจอมปวีร์		
15.นายโกมล		
16.นางอรฉันท์		

หอมสุวรรณ		
บุญญพาพงศ์		
มาเสนาะ			
นิธิอารยภาคย์		
ธีระโกมลศิลป์		
รุจิชีพ			
จันทร์หิรัญ		
เดชกวินเลิศ		
ทรัพย์พันธุ์พงศ์ 		

คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์
1.นายวันชัย		
ประสิทธิ์พร		
2.นายนิธิ			
หอมสุวรรณ		
3.นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		
4.นายบุญเกื้อ		
มาเสนาะ			
5.นายสถาพร		
รุจิชีพ			
6.นางธนันยภัทร		
นิธิอารยภาคย์		
คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนต�ำแหน่ง
1.นายนิธิ			
หอมสุวรรณ		
2.นายบุญเกื้อ		
มาเสนาะ			
3.นายถิรเดช		
ศิลาโรจน์		
4.นางอรฉันท์		
ทรัพย์พันธุ์พงศ์		

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

.................................................
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กกก

กก ก

ก
 / Date ....(Payment)(1:1ก)

.ก com code: 7075

  ก (Name)..............................
Ref. 1: Cust. No. /ก/ ก

.  0263046552
(15/15)
Ref. 2: 



ก .



+ 


 กก Ref.2
101 
104 ก/ก
107 กก
102  (ก 2 )
105 ก/ก
108  ก
103 กก/ ก
106 ก
109 กก
กกกก (6 ก)  (200),  (201),  (202)
 (

) /Amount

*ก/ก
  



กกก

กก ก

ก
 / Date ....(Payment)(1:1ก)

.ก com code: 7075

  ก (Name)..............................
Ref. 1: Cust. No. /ก/ ก

.  0263046552
(15/15)
Ref. 2: 



ก .



+ 


 กก Ref.2
101 
104 ก/ก
107 กก
102  (ก 2 )
105 ก/ก
108  ก
103 กก/ ก
106 ก
109 กก
กกกก (6 ก)  (200),  (201),  (202)
 (

) /Amount

*ก/ก
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โทรศัพท์ สายตรงกรมทางหลวง
โทรศัพท์ สายตรงสหกรณ์
FAX
FAX

ฝ่าย

02-354-6668 ต่อ สายภายในสหกรณ์
02-644-7940-43, 02-644-9243, 02-644-4633
02-354-6717 (ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสารสนเทศ)
02-644-4826, (ฝ่ายการเงิน , ฝ่ายสินเชื่อ,
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ)

โทรศัพท์สายตรงกรมทางหลวง
ต่อสายภายในสหกรณ์

โทรศัพท์สายตรงสหกรณ์
ต่อสายภายในสหกรณ์

ผู้จัดการ

27000

201

รองผู้จัดการ

27002

202

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
และสวัสดิการ

27003 , 27007 , 27017

ฝ่ายการเงินและการลงทุน
ฝ่ายสินเชื่อ
ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้

101,105 , 108 ,112
มือถือ 098-998-1890
27004 , 27005 , 27006 , 102 , 103 , 104
27018-9
มือถือ 098-998-4420
27008 , 27009 , 27010 , 106 , 107 , 109 , 110
27020-21
มือถือ 098-998-3274
207 , 208 , 209 , 210 ,
27011 , 27012 , 27013 ,
211 , 212
27023-24
มือถือ 098-998-3653

ฝ่ายบัญชี

27014 , 27022

203 , 204

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

27001 , 27015

205 , 206

ฝ่ายสารสนเทศ

27014

204
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การโอนเงิน
เข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำ�กัด

*****************
เพื่อฝากเงิน ซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือน ชำ�ระหนี้เงินกู้ โดยโอนเงินผ่านธนาคารเข้าบัญชี ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำ�กัด” ดังนี้

490-2-14383-5
ธ.ธนชาต
สาขาโรงพยาบาลพญาไท 1

023-2-56500-4
ธ.กสิกรไทย
สาขาเพชรบุรี 17

700-0-22218-5
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย
สาขาเซ็นจูรี่

026-4-09590-2
ธ.ไทยพาณิชย์
สาขารามาธิบดี

013-1-25604-1

003-2-90393-2
ธ.ทหารไทย
สาขาพญาไท

ธ.กรุงไทย
สาขาถนนศรีอยุธยา

044-1-37968-0
ธ.กรุงศรีอยุธยา
สาขาราชเทวี

149-0-89521-4

ธ.กรุงเทพ
สาขาอุรุพงษ์

รายชื่อคณะกรรมการจัดทำ�หนังสือรายงานประจำ�ปี 2562
1.นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว
2.นายนิธิ
หอมสุวรรณ
3.นายโกมล
เดชกวินเลิศ
4.นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ
5.นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์
6.นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
7.นายสถาพร รุจิชีพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

