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ที่  สอ.พณ (ว) 311    

   9  กุมภาพันธ์  2564 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
 

  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด  ได้กำหนดวันประชุมใหญ่
สามัญประจำปี  2563  ในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องมโนปกรณ์นิติธาดา  ชั้น  12  ฝั่งกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ และห้องฉลาดลบเลอสรรค์  ชั้น 4  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผ่านระบบ    
ประชุมทางไกล (ZOOM Conference) ทั้งนี้  สมาชิกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง  Facebook Live      
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา  08.00 – 09.30 น.  ณ บริเวณโถงกลางชั้น  3  
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  และเร่ิมการประชุมเวลา  09.30 น. ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่  1   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
วาระที่  3   เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1   รับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี  2563 
3.2   รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563 
3.3   รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี  2563 

 วาระที่  4   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
4.1   อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี  2563 
4.2   อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ  ประจำปี  2563 
4.3   อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี  2564 
4.4   กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  2564 
4.5   แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด พ.ศ.2544 
4.6   เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ  

     ประจำปี  2564 - 2565 
4.7   การเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์และ  

 กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  ประจำปี 2564 
 วาระที่  5   การเลือกตัง้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38  ประจำปี 2564 
 วาระที่  6   เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ทั้งนี้ ในการประชุมจะจำกัดจำนวนผู้อยู่ในห้องประชุมตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019  (Covid-19) ที่ทางราชการกำหนด และขอความร่วมมือสมาชิกปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติในการ      
เข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
  

 จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง  
    
       ขอแสดงความนับถือ     
 
 

                                                             (นางสาวสุจิตรา  จนัทร์เพง็) 
              กรรมการและเลขานุการ   
 

563  ถนนนนทบุรี   ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000  โทรศัพท์ 0 2507 6275 – 8  โทรสาร 0 2507 6277  www.scc.moc.go.th  E-mail : sccmoc@gmail.com 
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ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563 
วันเสาร์ที่  20  กุมภาพันธ์  2564 

ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา  ชั้น 12  ฝั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และ 
ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์  ชั้น  4  อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

------------------------------------------------- 
 
  ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) ดังนั้นเพ่ือความ
ปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จำกัด  จึงมีข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกท่ีจะเข้า
ร่วมประชุมตามมาตรการความปลอดภัยที่ทางราชการกำหนด  โดยขอความร่วมมือให้สมาชิกปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดที่จัดเตรียมไว้ให้ 
3. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดที่เตรียมไว้  หากพบว่าอุณหภูมิเกิน  37.5 องศาเซลเซียส        

งดเข้าประชุม 
4. รักษาระยะห่างระหว่างรอลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  1.5  เมตร 
5. ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม 
6. งดการจับกลุ่มพบปะพูดคุย  เพ่ือลดการสัมผัสและรักษาระยะห่าง 
7. ขอความกรุณาผู้ที่พักอาศัยหรือมีสถานที่ทำงานอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง  ต้องกักตัวเป็นเวลา     

14  วัน  ก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
8. ขอให้สมาชิกฯ ปฏิบัติตามวิธีการ/ข้อควรปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

 
------------------------------------------------- 
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    สารจากประธานกรรมการ    
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน 

     สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  27  กันยายน 2526 และใน
ปี 2564 ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 การดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็งและ
มั่นคง ซึ่งเกิดจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก สมาชิกให้ความไว้วางใจ มั่นใจในการ
บริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้เงินของสมาชิกที่ได้จากการ
ออมที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้หมุนเวียนในการบริหารงาน สหกรณ์จึงไม่
มีความเสี่ยงทางการเงิน มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและสูงกว่าปีก่อน  

     ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สำหรับผลการดำเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมามี
ดังน้ี 

     การดำเนินงานมีผลกำไร 85.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.05 ของรายได้ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.75 เน่ืองจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 26 และข้อ 88 ของระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563  ทำให้การขยายตัว
ของรายได้ลดลง จึงทำให้ผลประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับในปีน้ีน้อยลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย 
 

     ท้ายที่สุดนี้ ผมและคณะกรรมการทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื ่อร่วมกันเป็นกำลังใจในการพัฒนาสหกรณ์         
ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ 

 

 

       (นายนิลรัตน์  ตันสกุล) 

        ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 

 

    สารจากประธานกรรมการ    
 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ ทุกท่าน 

     สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่  27  กันยายน 2526 และใน
ปี 2564 ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 การดำเนินงานของสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า เข้มแข็งและ
มั่นคง ซึ่งเกิดจากความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก สมาชิกให้ความไว้วางใจ มั่นใจในการ
บริหารงานของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้เงินของสมาชิกที่ได้จากการ
ออมที่เพิ่มขึ้น ไม่ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอกมาใช้หมุนเวียนในการบริหารงาน สหกรณ์จึงไม่
มีความเสี่ยงทางการเงิน มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีและสูงกว่าปีก่อน  

     ข้าพเจ้าในนามของคณะกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ สำหรับผลการดำเนินการในปี 2563 ที่ผ่านมามี
ดังน้ี 

     การดำเนินงานมีผลกำไร 85.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.05 ของรายได้ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.75 เน่ืองจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2563 เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับสหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 26 และข้อ 88 ของระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563  ทำให้การขยายตัว
ของรายได้ลดลง จึงทำใหผ้ลประโยชน์ทีส่มาชิกจะได้รับในปีน้ีน้อยลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย 
 

     ท้ายที่สุดนี้ ผมและคณะกรรมการทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข 
ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื ่อร่วมกันเป็นกำลังใจในการพัฒนาสหกรณ์         
ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปครับ 

 

 

       (นายนิลรัตน์  ตันสกุล) 

        ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 

สารจากประธานกรรมการ



นายนิลรัตน์  ตันสกุล
ประธานกรรมการ

นายประจักษ์  ขันทอง
รองประธานกรรมการ

นางสาวรุ่งนภา  บุญยะนันท์
กรรมการ

นายโชติพิสุทธิ์  ประทุมเมศร์
กรรมการ

นางสาวพรรณวรัชญ์  ยมสวัสดิ์
กรรมการ

นางปาริชา  ดำารงวณิชย์
กรรมการ

นางพิศมัย  เผือกสำาลี
กรรมการ

5

นางสาวทัศนีย์  รัตตัญญูสกุล
กรรมการ

คณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำากัด

ชุดที่ ๓๗ ประจำาปี ๒๕๖๓



6

นางสาวธนิชา  กลางบุรัมย์
กรรมการ

นางประภา  บุรณศิริ
กรรมการ

นางสาวสุจิตรา จันทร์เพ็ง
กรรมการและเลขานุการ

นางพัฒน์นรี  จันทรสุคนธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางอัญชลี  อินทรประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชี

นายบรรจง  วงษ์ชาลี
กรรมการ

นายปรีชา  แจ่มดวง
กรรมการ

นางวราภรณ์  อุ่นบริบูรณ์
กรรมการ

นางอัจฉรา  ผดุงศิลป์ไพโรจน์
กรรมการและเหรัญญิก



7

นางสาวนาตยา  ดาวเรือง
ผู้จัดการ

นางรัตนา  ศิริมา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสมพร  เกิดสุข
เจ้าหน้าที่การเงินและปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางศิริวรรณ  เขมะเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวสมจิตต์  ทองทับ
เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

โทรศัพท์ 0 2507 6275-8 โทรสาร 0 2507 6277  www.scc.moc.go.th  E-mail : sccmoc@gmail.com

นางสรรพ์ลออ  นุ้ยรอด
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสุพัชฌาย์ ส่องสว่าง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวพัชราภรณ์ เลียดประถม
เจ้าหน้าที่ทะเบียน
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วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
  นายนิลรัตน์  ตันสกุล  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด          
เป็นประธานในท่ีประชุม  เม่ือสมาชิกครบองคป์ระชุมแลว้  ประธานกล่าว เปิดประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี  2563  
และด าเนินการตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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วาระที ่ 2 
รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด 

วันเสาร์ที่  22  กุมภาพนัธ์  2563 
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมพฒันาธุรกิจการค้า  ช้ัน 6    อาคารกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

............................................. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  (ชุดท่ี 36)  จ านวน  14  คน 
2. สมาชิกสหกรณ์ฯ  จ านวน  2,547  คน  (สามญั  2,390  คน   สมทบ  157   คน) 
3. ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์  จ านวน  7  คน 
4. นางสาววรนุช   ชยักิตติภรณ์ ผูส้อบบญัชี   
5. นางพฒัน์นรี  จนัทรสุคนธ์ ผูต้รวจสอบกิจการ   
6. นายชยัวุฒิ  มณัฑะนานนท ์ สหกรณ์จงัหวดันนทบุรี 
7. นายเสริม  อุดมพรวิเศษ หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์นนทบุรี 
8. นางสาวศศลกัษณ์  มณีนิล นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 

 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30  น. 
 

วาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  เม่ือสมาชิกครบองคป์ระชุม  นายนิลรัตน์  ตนัสกุล  ประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี  2562   
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561    เม่ือวันเสาร์ที่ 23  กุมภาพนัธ์  2562 
    

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี  2561  โดยแกไ้ขจ านวนเงินในขอ้ 4 เงินรับฝาก
ออมทรัพยพ์ิเศษจาก 1,361,908,219.74 บาท เป็น 398,202,488.88 บาท 

 

วาระที่  3 เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่  3.1 รับทราบผลการด าเนินงานสหกรณ์ประจ าปี 2562 
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  ขอเสนอรายงานประจ าปี 2562  ดงัน้ี 
 

1. สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
ประเภทสมาชิก 1 มกราคม 2562  สมาชิกเพ่ิมขึน้ เสียชีวิต ลาออก 31 ธันวาคม 2562           

สมาชิกสามญั 4,116 ราย 162 ราย 13 ราย 100 ราย 4,165 ราย 
สมาชิกสมทบ  205 ราย 59 ราย 0 ราย 16 ราย 248 ราย 
รวมทั้งส้ิน 4,321 ราย 221 ราย 13 ราย 116 ราย 4,413 ราย 
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2. ทุนเรือนหุ้น 
  การถือหุ้นของสมาชิกในปี 2562 สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้นกว่าปี 2561 จ านวน 75,233,000.- บาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.18   
 

หุ้น ณ วันต้นปี เพิม่ขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี หุ้น ณ วันส้ินปี 

1,217,817,950.00 101,057,100.00 25,824,100.00 1,293,050,950.00 
 

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
การให้เงินกู ้แก่สมาชิกในปี 2562  มีปริมาณลดลงกว่าปี  2561 (1,401,656,210.- บาท) 

จ านวน  4,416,050.- บาท หรือลดลงร้อยละ 0.32   
 

ประเภทเงินกู้ 1 มกราคม  2562 กู้เพิม่ระหว่างปี ช าระระหว่างปี 31 ธันวาคม 2562 
ฉุกเฉิน 17,166,907.34 56,749,160.00 54,299,278.69 19,616,788.65 
สามญั 1,552,604,751.30 1,340,491,000.00 1,257,547,834.73 1,635,547,916.57 

รวม 1,569,771,658.64 1,397,240,160.00 1,311,847,113.42 1,655,164,705.42 
 

4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 
  ณ วนัส้ินปี 2562 สหกรณ์มีบญัชีเงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 1,226 บญัชี เป็นเงิน 377,654,078.06 บาท  
ลดลงจากปี 2561  (398,202,488.88  บาท)  จ านวน  20,548,410.82  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  5.16  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
2.50 ต่อปี  (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560)  โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีบุคคลธรรมดา (การค านวณดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้
เขา้บญัชีเงินฝากใหทุ้กวนัท่ี 30 มิถุนายน และ  31 ธนัวาคมของทุกปี) 
 
 

5. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 
  สหกรณ์มีทุนด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  จ านวน 1,836,711,932.61  บาท เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561  (1,765,152,301.29  บาท)   จ านวน  71,559,631.32  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 4.05   
 
 

6. รายได้ – ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
  ท่ีประชุมใหญ่ไดอ้นุมติัแผนงานและงบประมาณ  ประจ าปี 2562  คณะกรรมการไดด้ าเนินการ
บริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 2562  สรุปไดด้งัน้ี     
             
 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม  2561 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) จากปีก่อนจ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 
รายได ้ 104,863,135.24 98,794,837.28 6,068,297.96 6.14 

 

ค่าใชจ่้าย 16,234,934.11 18,511,094.52 (2,276,160.41) 12.30 
 

ก าไรสุทธิ 88,628,201.13 80,283,742.76 8,344,458.37 10.39 
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7. ทุนสาธารณประโยชน์ 
  ทุนสาธารณประโยชน์ปี 2562  ต้นปี  206,700  บาท  ได้รับการจัดสรร  620,000  บาท  ส้ินปี
คงเหลือทุน 113,900 บาท  และระหวา่งปีใชทุ้น  712,800  บาท   ดงัน้ี 

มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรสมาชิกจ านวน 147  ทุน เป็นเงิน 398,000 บาท
จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีเสียชีวิตจ านวน 12 ราย   เป็นเงิน 220,000 บาท  ค่าพวงหรีด  5,000  บาท
จ่ายเงินบ าเหน็จสมาชิกจ านวน 22 ราย เป็นเงิน 71,800  บาท 
ร่วมเป็นเจา้ภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ ณ วดัอปัสรสวรรค ์เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
เป็นเงิน  5,000  บาท 
โครงการจดังาน “7 มิถุนายน วนักิจกรรมสหกรณ์นกัเรียน ประจ าปี 2562” ณ โรงเรียนวดัเฉลิมพระ
เกียรติ (พิบูลบ ารุง)  อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี  ของสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  เป็นเงิน  
2,000 บาท
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัสุรชายาราม ต าบลหลุมดิน อ าเภอเมืองราชบุรี  
จงัหวดัราชบุรี  ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นเงิน  1,000  บาท  
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดักลางม่ิงเมือง  ต าบลในเมือง  อ าเภอ
เมืองร้อยเอด็  จงัหวดัร้อยเอด็  ของสหกรณ์จงัหวดันนทบรีุ  เป็นเงิน  2,000  บาท    
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดัพราหมมณี  ต าบลบา้นใหญ่ อ าเภอเมือง  
จงัหวดันครนายก  ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั  เป็นเงิน  1,000 บาท
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ  วดัโป่งแดง  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  
จงัหวดัเชียงราย  ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  1,000  บาท
อบรมหลกัสูตร  โปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์ประจ าปี 2562 ของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ เป็นเงิน  6,000  บาท

 

ที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี  2562 
 

วาระที่  3.2 รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี 2562 
  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  ไดมี้หนงัสือท่ี นบ 0010/ว1493  ลงวนัท่ี  6  พฤศจิกายน  2562  
ถึงสหกรณ์ในจงัหวดันนทบุรี  โดยไดส้ าเนาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์   เร่ือง    ผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ 
ประจ าปี 2562  ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด   ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ    “ดีเลิศ”  โดยผ่าน
การพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระบวนการจดัการภายในของสหกรณ์ตามตวัช้ีวดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์  
เช่น  ในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงัต้องมีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน  และไม่มีการกระท าอนัถือได้ว่าทุจริตต่อ
สหกรณ์  รวมทั้งสหกรณ์ฯ ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน  กฎหมาย  ระเบียบ  หรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ที่ประชุม รับทราบผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์  ประจ าปี 2562 
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วาระที่  3.3 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2562 
ประธานมอบให้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  (นางพฒัน์นรี  จนัทรสุคนธ์) รายงานต่อท่ีประชุมว่าได ้ 

ท าการตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการด าเนินการทุกเดือน  สรุปผลการตรวจสอบดงัน้ี 
1. การตรวจสอบด้านบัญชีและเอกสาร 

 ไดต้รวจสอบการปฏิบติัทางดา้นบญัชีและการบนัทึกบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  สหกรณ์ฯ ได ้
จดัท าการบนัทึกการถือหุน้และถอนหุน้คืน การใหเ้งินกูแ้ละการช าระคืนของสมาชิกแต่ละรายเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 

2. การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
 2.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
       จ านวนสมาชิก 1 มกราคม 2562     4,321  ราย 
       เพิ่มขึ้นระหวา่งปี           221 ราย 
       ลดลงระหวา่งปี           129 ราย 
       จ านวนสมาชิก  31 ธนัวาคม 2562   4,413 ราย 
 2.2 ปริมาณธุรกิจ 
       เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 1 มกราคม 2562    1,569,771,658.64   บาท 
      ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหวา่งปี     1,397,240,160.00   บาท 

      - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1,359 สัญญา    56,749,160.00  บาท 
       - เงินกูส้ามญั 1,314 สัญญา    1,340,491,000.00  บาท 
     รับช าระระหวา่งปี      1,311,847,113.42   บาท 
       - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน             54,299,278.69   บาท 
       - เงินกูส้ามญั         1,257,547,834.73   บาท 
       เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  31  ธนัวาคม  2562    1,655,164,705.22   บาท 
 2.3 ทุนเรือนหุ้น 
       ทุนเรือนหุน้ 1 มกราคม 2562                  1,217,817,950.00    บาท 
       เพิ่มขึ้นระหวา่งปี         101,057,100.00    บาท 
       ลดลงระหวา่งปี             25,824,100.00    บาท 
       ทุนเรือนหุน้ 31 ธันวาคม 2562      1,293,050,950.00   บาท 
  2.4 ทุนส ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ 
 ตน้ปี เพิ่ม ลด คงเหลือ 
ทุนส ารอง 63,060,771.35 8,029,000.00 - 71,089,771.35 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั     
- ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 352,070.63 27,191.81 - 379,262.44 
- ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์ 186,985.00 10,000.00 - 196,985.00 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 206,700.00 620,000.00 712,800.00 113,900.00 
รวม 63,806,526.98 8,686,191.81 712,800.00 71,779,918.79 

 



14 

  2.5 สหกรณ์เปิดรับฝากเงินออมทรัพย์พเิศษ 
     โดยใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ 31 ธนัวาคม 2562  สหกรณ์มี 
      เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    393  บญัชี 374,814,686.35   บาท 
    เงินรับฝากเพื่อฌาปนกิจฯ 833   บญัชี     2,839,391.71   บาท 
  
2.6 รายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 
      ในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  สหกรณ์มี 
       รายไดท้ั้งส้ิน    104,863,135.24 บาท 
       ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน     16,234,934.11 บาท 
       ก าไรสุทธิ      88,628,201.13 บาท 
 

       ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน   8,344,458.37  บาท   หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.39 
 

ที่ประชุม รับทราบรายงานของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2562 
 

วาระที่  4 เร่ืองเพ่ือพจิารณา 
วาระที่  4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี  2562 

ประธานมอบให้นางสาววรนุช  ชยักิตติภรณ์   ผูส้อบบญัชี  รายงานผลการตรวจสอบบญัชี ประจ าปี  2562   
ส าหรับปีส้ินสุด 31  ธนัวาคม 2562 สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
 

ผลการด าเนินงาน 
รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนเงินลงทุน              104,682,202.79  บาท หรือ 100 % 
รายไดอ่ื้น          180,932.45  บาท หรือ 0.17 % 
ดอกเบ้ียจ่าย       9,562,168.79  บาท หรือ       9.13 % 
หน้ีสงสัยจะสูญ        (150,292.69)  บาท หรือ       0.11 % 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน      6,823,058.01  บาท หรือ 6.52 % 
ก าไรสุทธิปี 2562     88,628,201.13  บาท หรือ     84.41 % 

 

มติที่ประชุม อนุมติังบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ฯ ประจ าปี  2562 
 

วาระที่  4.2 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ในปี   2562  สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิจ านวน  88,628,201.13  บาท  

คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง
พาณิชย ์ จ ากดั  พ.ศ. 2544  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  ขอ้  27   

เสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 52(3) ดงัน้ี 
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รายการ ปี 2562 ปี 2561 
  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

 1. ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 9,000,000.00 10.16 8,029,000.00 10.00 

 2. เงินบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     

     ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000  บาท 30,000.00 0.03 30,000.00 0.04 

 3. เงินปันผลใหแ้ก่สมาชิก 5.60% ของค่าหุน้     

     ท่ีช าระแลว้ (ปี 61 จ่าย 5.40%) 69,329,547.14 78.23 62,822,668.27 78.25 

 4. เงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก 7.80% ของดอกเบ้ียเงินกู ้     

     ท่ีสหกรณ์ไดรั้บระหวา่งปี (ปี 61 จ่าย 7.60%) 7,758,123.49 8.75 7,144,882.68 8.90 

 5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี ไม่เกิน     

     ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 1,700,000.00 1.92 1,600,000.00 1.99 

6. ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์ 20,000.00 0.02 10,000.00 0.01 

 7. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10     

     ของก าไรสุทธิ 769,000.00 0.87 620,000.00 0.77 

 8. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2     

     ของทุนเรือนหุ้นวนัส้ินปี 21,530.50 0.02 27,191.81 0.04 

รวม 88,628,201.13 100.00 80,283,742.76 100.00 
 
 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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วาระที่  4.3 แผนงานและงบประมาณประจ าปี   2563 
1.  แผนงานประจ าปี  2563 

รายการ ปี 2562 เป้าหมาย 
ปี 2563 เป้าหมาย ด าเนินการจริง ร้อยละ 

1. แผนปฏิบติังาน 
    1.1 แผนการรับสมคัรสมาชิกเพิ่ม (ราย) 
           - สมาชิกสามญั 
           - สมาชิกสมทบ  

 
 

260 
55 

 
 

162 
59 

 
 

62.31 
107.27 

 
 

260 
70 

    1.2 แผนการใหเ้งินกู ้ (บาท) 
          -  เงินกูฉุ้กเฉิน   

 
68,000,000.00 

 
56,749,160.00 

 
83.45 

 
68,000,000.00 

          -  เงินกูส้ามญั    1,400,000,000.00 1,340,491,000.00 95.75 1,400,000,000.00 
    1.3 แผนการรับช าระหน้ีเงินกู ้ (บาท) 
          -  เงินกูฉุ้กเฉิน   
          -  เงินกูส้ามญั    

 
69,000,000.00 

 
54,299,278.69 

 
78.69 

 
69,000,000.00 

1,250,000,000.00 1,257,547,834.73 100.60 1,250,000,000.00 

    1.4 แผนพฒันาและจดัสวสัดิการใหแ้ก่บุคลากร 
         ของสหกรณ์  โดยใชจ้ากทุนสาธารณประโยชน์ 700,000.00 712,800.00 101.83 700,000.00 

2. ประมาณการรายรับ     
     2.1 ดอกเบ้ียรับ 105,292,000.00 104,840,256.90 99.57 107,500,000.00 
     2.2 รายไดอ่ื้นๆ 30,000.00 22,878.34 76.26 30,000.00 
           รวม 105,322,000.00 104,863,135.24 99.56 107,530,000.00 
3. ประมาณการรายจ่าย     
     3.1 ดอกเบ้ียจ่าย 10,200,000.00 9,562,168.79 93.75 10,800,000.00 
     3.2 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 7,337,800.00 6,792,123.90 92.56 8,220,980.00 
     3.3 คา่ใชจ่้ายทางบญัชี 1,000,000.00 (119,358.58) (11.94) 1,000,000.00 
           รวม 18,537,800.00 16,234,934.11 87.58 20,020,980.00 
4. ประมาณการรายรับมากกว่ารายจ่าย 86,784,200.00 88,628,201.13 102.12 87,509,020.00 

   

  ประมาณการรายรับมากกว่าประมาณการรายจ่าย 87,509,020.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  81.38  ของ
ประมาณการรายรับ 
 

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2563 
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วาระที่  4.4 ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกันประจ าปี 2563 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  พ.ศ.2544  ขอ้ 17 ก าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่  
มีอ านาจในการก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน    
ซ่ึงตอ้งไดรั้บ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ในปี  2562  ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561  มีมติก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัและ               
นายทะเบียนสหกรณ์  ไดใ้หค้วามเห็นชอบ  เป็นจ านวนเงิน  50  ลา้นบาท  ซ่ึงสหกรณ์ไม่มีการกูย้ืมหรือค ้าประกนั 
  ในปี  2563  คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนั  จ านวน       
50  ลา้นบาท  เท่ากบัปีท่ีผา่นมา  
 

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาก าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัประจ าปี  2563 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัใหก้ าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนั  ประจ าปี  2563 
จ านวน   50   ลา้นบาท   และขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ต่อไป 

 

วาระที่ 4.5   ก าหนดค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พกั  ส าหรับคณะกรรมการด าเนินการ  กรรมการอ่ืนๆ 
 ที่ปรึกษา  และทีป่รึกษากิตติมศักด์ิ 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด  ข้อ 52  อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ ่                
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั้ งปวงท่ีเกิดขึ้ นเก่ียวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์               
ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(9) ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการกรรมการ
อ่ืน ๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ดังนั้นเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่
ก าหนดค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ในการเดินทางไปปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  กรรมการอ่ืนๆ            
ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  โดยใชข้อ้มูลจากสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นดงัน้ี 

1. ค่าเบ้ียเล้ียง 
 การไปปฏิบติังานใหเ้บิกค่าเบ้ียเล้ียงไดว้นัละ  500  บาท 
2. ค่าท่ีพกั 
 การเดินทางไปปฏิบัติงานท่ีจ าเป็นต้องพักแรม  และสหกรณ์มิได้จัดท่ีพักให้ผู ้ไปปฏิบัติงาน  

สามารถเบิกค่าเช่าท่ีพกัเท่าท่ีจ่ายจริงตามใบเสร็จ  แต่ไม่เกินวนัละ 1,600  บาท  หรือเบิกในลกัษณะเหมาจ่ายวนัละ  
1,000  บาท 

3. ค่าพาหนะ 
 การเดินทางไปปฏิบัติงาน  และสหกรณ์มิได้จัดพาหนะให้  ผู ้ไปปฏิบัติงานสามารถเบิก              

ค่าพาหนะไดต้ามท่ีจ่ายจริงดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ค่าโดยสารรถประจ าทางหรือรถปรับอากาศวีไอพ ี
 3.2 ค่าโดยสารรถไฟ ชั้น 1  ปรับอากาศ 
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 3.3 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้โดยสารเคร่ืองบินชั้ นประหยัดได้  โดยผู ้ปฏิบัติงานต้องแนบ
ใบเสร็จรับเงินในการขอเบิกค่าใชจ่้าย 

 3.4 การใชร้ถยนตส่์วนตวั  ใหผู้ไ้ปปฏิบติังานเบิกค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงไดกิ้โลเมตรละ 4  บาท 
 3.5 รถรับจา้งเท่าท่ีจ่ายจริงเท่ียวละไม่เกิน  600  บาท 
 3.6 กรณีผูไ้ปปฏิบติังานร่วมกันมากกว่า  2  คน  ให้เบิกค่าเช่ายานพาหนะได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่    

ไม่เกินวนัละ  1,800  บาท  และเบิกค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน 
4. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
 ผูเ้ดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของกิจการสหกรณ์  เช่น          

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ค่าการส่ือสาร  เป็นตน้ 
 

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตามขอ้ 1 – 4 ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  
ขอ้ 52(9) 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 – 4 โดยเพิ่มค่ารถไฟฟ้าและ            
ค่าโดยสารทางเรือไวด้ว้ย  ตามค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (นายชยัวุฒิ มณัฑะนานนท)์   

 

วาระที่  4.6 การเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2563 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์จ ากดั พ.ศ. 2544 ก าหนดว่าบญัชีของสหกรณ์ตอ้ง

ไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ท่ีรับรองทัว่ไป  และ    ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการสรรหาผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศ                 
นายทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้ง  เป็นผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 โดยให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเสนอช่ือผูส้อบบญัชีส ารองไวด้ว้ย  เพื่อป้องกนัปัญหาจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นท่ีท าใหผู้ส้อบบญัชีท่ีสหกรณ์คดัเลือกไวไ้ม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

 

มีผู้สอบบัญชีย่ืนหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563  จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 

 ที ่ ผู้เสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบ
บัญชี  ปีละ 
(บาท) 

การเข้าตรวจสอบ 

รายงานผล ประสบการณ์ / ผลงาน 
ความถี ่ ทีมงาน 

 1 นางอัญชลี  อนิทรประสิทธิ์ 
ผูช้  านาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ 

65,000.00 ปีละ 3-4 
คร้ัง คร้ังละ 
2 -3 วนัท า

การ 

2 – 3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.กรมการคา้ภายใน จ ากดั 
- สอ.กองทพัไทย  จ ากดั 
- สอ.กองบญัชาการช่วยรบท่ี 3  
จ ากดั 

 

 3.3 กรณีจ าเป็นเร่งด่วนให้โดยสารเคร่ืองบินชั้ นประหยัดได้  โดยผู ้ปฏิบัติงานต้องแนบ
ใบเสร็จรับเงินในการขอเบิกค่าใชจ่้าย 

 3.4 การใชร้ถยนตส่์วนตวั  ใหผู้ไ้ปปฏิบติังานเบิกค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงไดกิ้โลเมตรละ 4  บาท 
 3.5 รถรับจา้งเท่าท่ีจ่ายจริงเท่ียวละไม่เกิน  600  บาท 
 3.6 กรณีผูไ้ปปฏิบติังานร่วมกันมากกว่า  2  คน  ให้เบิกค่าเช่ายานพาหนะได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่    

ไม่เกินวนัละ  1,800  บาท  และเบิกค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงิน 
4. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
 ผูเ้ดินทางไปปฏิบัติงานจะเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของกิจการสหกรณ์  เช่น          

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ ค่าการส่ือสาร  เป็นตน้ 
 

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตามขอ้ 1 – 4 ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  
ขอ้ 52(9) 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 – 4 โดยเพิ่มค่ารถไฟฟ้าและ            
ค่าโดยสารทางเรือไวด้ว้ย  ตามค าแนะน าจากสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี (นายชยัวุฒิ มณัฑะนานนท)์   

 

วาระที่  4.6 การเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ประจ าปี 2563 
ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์จ ากดั พ.ศ. 2544 ก าหนดว่าบญัชีของสหกรณ์ตอ้ง

ไดรั้บการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ท่ีรับรองทัว่ไป  และ    ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

กรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการสรรหาผู ้สอบบัญชีสหกรณ์ตามประกาศ                 
นายทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้ง  เป็นผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 โดยให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเสนอช่ือผูส้อบบญัชีส ารองไวด้ว้ย  เพื่อป้องกนัปัญหาจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นท่ีท าใหผู้ส้อบบญัชีท่ีสหกรณ์คดัเลือกไวไ้ม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

 

มีผู้สอบบัญชีย่ืนหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ 
ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563  จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 

 ที ่ ผู้เสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบ
บัญชี  ปีละ 
(บาท) 

การเข้าตรวจสอบ 

รายงานผล ประสบการณ์ / ผลงาน 
ความถี ่ ทีมงาน 

 1 นางอัญชลี  อนิทรประสิทธิ์ 
ผูช้  านาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ 

65,000.00 ปีละ 3-4 
คร้ัง คร้ังละ 
2 -3 วนัท า

การ 

2 – 3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.กรมการคา้ภายใน จ ากดั 
- สอ.กองทพัไทย  จ ากดั 
- สอ.กองบญัชาการช่วยรบท่ี 3  
จ ากดั 
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 ที ่ ผู้เสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบ
บัญชี  ปีละ 
(บาท) 

การเข้าตรวจสอบ 

รายงานผล ประสบการณ์ / ผลงาน 
ความถี ่ ทีมงาน 

 2 น.ส.นิ่มนวล  ดวงโต 
ผูช้  านาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ 

70,000.00 ปีละ 3-4 
คร้ัง คร้ังละ 
2 -3 วนัท า

การ 

3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.โรงพยาบาลหวัเฉียว 
จ ากดั 
- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวดั
สุรินทร์  จ ากดั 
- สอ.พนกังานเคร่ืองสุขภณัฑ์
อเมริกนั 
   แสตนดาร์ด  จ ากดั 

 
เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีสหกรณ์รวมทั้ งผูส้อบบญัชีส ารองและ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี    ประจ าปี  2563 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ได้พิจารณาแล้ว  มีมติคัดเลือกนางอัญชลี  อินทรประสิทธ์ิ           
ผูช้  านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  เป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ส าหรับปีการบัญชีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธันวาคม 2563  โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน  65,000 บาท  และคัดเลือก       
นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต  เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง กรณีท่ีนางอญัชลีฯ ไม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

 

วาระที่  5 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  37  ประจ าปี  2563 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั พ.ศ.2544 แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 53 ก าหนดให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการด าเนินการอีก  14  
คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  และขอ้ 55  ก าหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  คณะกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั   

การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     ชุดที่  37  ประจ าปี  2563 
1. สัดส่วนคณะกรรมการด าเนินการปี 2563  จ านวน  15 คน  มีดงัน้ี 

1.1  ประธานกรรมการ   1  คน 
1.2  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 4  คน  
1.3  กรมการคา้ต่างประเทศ  2  คน 
1.4  กรมการคา้ภายใน   1  คน 
1.5  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1  คน 
1.6  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  1  คน 
1.7  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  2  คน 

 

 ที ่ ผู้เสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบ
บัญชี  ปีละ 
(บาท) 

การเข้าตรวจสอบ 

รายงานผล ประสบการณ์ / ผลงาน 
ความถี ่ ทีมงาน 

 2 น.ส.นิ่มนวล  ดวงโต 
ผูช้  านาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ 

70,000.00 ปีละ 3-4 
คร้ัง คร้ังละ 
2 -3 วนัท า

การ 

3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.โรงพยาบาลหวัเฉียว 
จ ากดั 
- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวดั
สุรินทร์  จ ากดั 
- สอ.พนกังานเคร่ืองสุขภณัฑ์
อเมริกนั 
   แสตนดาร์ด  จ ากดั 

 
เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีสหกรณ์รวมทั้ งผูส้อบบญัชีส ารองและ

ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี    ประจ าปี  2563 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ได้พิจารณาแล้ว  มีมติคัดเลือกนางอัญชลี  อินทรประสิทธ์ิ           
ผูช้  านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  เป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ส าหรับปีการบัญชีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธันวาคม 2563  โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน  65,000 บาท  และคัดเลือก       
นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต  เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง กรณีท่ีนางอญัชลีฯ ไม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

 

วาระที่  5 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  37  ประจ าปี  2563 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั พ.ศ.2544 แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 53 ก าหนดให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการด าเนินการอีก  14  
คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  และขอ้ 55  ก าหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  คณะกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกนั   

การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     ชุดที่  37  ประจ าปี  2563 
1. สัดส่วนคณะกรรมการด าเนินการปี 2563  จ านวน  15 คน  มีดงัน้ี 

1.1  ประธานกรรมการ   1  คน 
1.2  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 4  คน  
1.3  กรมการคา้ต่างประเทศ  2  คน 
1.4  กรมการคา้ภายใน   1  คน 
1.5  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1  คน 
1.6  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  1  คน 
1.7  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  2  คน 
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1.8  กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 1  คน 
1.9  องคก์ารคลงัสินคา้   1  คน 
1.10  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  1 คน 
 

2. รายช่ือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระและเสียชีวิตในปี 2562  จ านวน  9  คน  ดงัน้ี.- 
2.1  นายนิลรัตน์ ตนัสกุล  ประธานกรรมการ  (สป.)  
2.2  นายสุเมธ ทรัพยน์ารายณ์ กรรมการ    (สป.)     
2.3  นางรุ่งฤทยั เกิดแจง้  กรรมการ     (สป.)    
2.4  น.ส.ธนิชา กลางบรัุมย ์ กรรมการ  (ทป.)    
2.5  นางวราภรณ์ อุ่นบริบูรณ์ กรรมการ  (คน.)    
2.6  นายธเนศฐ์พล ฉิมวยั  กรรมการ     (สค.) 
2.7  นายปรีชา แจ่มดวง  กรรมการ     (คปภ.) 
2.8  น.ส.ศิริวรรณ บุญสิงห ์  กรรมการและเลขานุการ    (สป.)  เสียชีวิต 
2.9  นางปิยวรรณ กะระวะสูตร กรรมการและเหรัญญิก    (พค.) 
 

3. ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวน  9  คน   
3.1  ประธานกรรมการ    1  คน 
3.2  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์  3  คน 
3.3  กรมการคา้ภายใน    1  คน 
3.4  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา   1  คน 
3.5  กรมพฒันาธุรกิจการคา้   1  คน 
3.6  กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  1  คน 
3.7  ส านกังาน คปภ.    1  คน 

4. รายช่ือผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ  (เลขประจ าตวั ช่ือผูส้มคัรและสังกดั) 
ประธานกรรมการ 
1.  นายนิลรัตน์ ตนัสกุล   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
กรรมการ 
1.  นายสมอาจ เสนคราม  กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
2.  นางสาวทศันีย ์ รัตตญัญูสกุล  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
3.  นายธเนศฐ์พล ฉิมวยั   กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
4.  นางประภา  บุรณศิริ   กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
5.  นายโชติพิสุทธ์ิ ประทุมเมศร์  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
6.  นางพิภทัรา เอ่ียมประเสริฐ  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
7.  นายจ าเนียร เทพทอง   กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
8.  นางสาวพรรณวรัชญ ์ ยมสวสัด์ิ  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
9.  นางสาวธนิชา กลางบุรัมย ์  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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10. นายปรีชา  แจ่มดวง   ส านกังาน คปภ. 
11. นางวราภรณ์ อุ่นบริบูรณ์  กรมการคา้ภายใน 
12. นายเชิดเกียรติ มานิตประเสริฐ  กรมการคา้ภายใน 
13. นายอาทมาต สุขสถาน   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
14. นางสาวสุจิตรา จนัทร์เพง็  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

5. วิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์  

จ ากดั  วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2557  ดงัน้ี 
5.1  สหกรณ์จดัท าบญัชีรายช่ือและท่ีอยู่สมาชิก ส่งให้สมาชิกตามท่ีอยู่/หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดั  

เวบ็ไซตข์องสหกรณ์  ปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานสหกรณ์  เพื่อใหส้มาชิกตรวจสอบ  ภายในวนัองัคารท่ี  3  ธนัวาคม  2562 
5.2  หากสมาชิกเห็นว่าตนไม่มีช่ือในบญัชี  หรือรายช่ือไม่ถูกตอ้ง  หรือจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ/

ท่ีอยู ่ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  ภายในวนัศุกร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2562 
5.3  สหกรณ์ส่งบัตรลงคะแนนสรรหาให้สมาชิกตามท่ีอยู่/หน่วยงานท่ีสมาชิกสั งกัดทาง

ไปรษณีย ์ (โดยแนบซองบริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวนัจนัทร์ท่ี 13  มกราคม  2563  และสมาชิกท่ีปฏิบติังานภายใน
อาคารกระทรวงพาณิชย ์ระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 13 มกราคม 2563 – วนัศุกร์ท่ี  17  มกราคม  2563 

5.4  สมาชิกลงคะแนนสรรหาโดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในบตัรลงคะแนนสรรหาประธาน
ในช่องท่ีก าหนดไดไ้ม่เกิน 1 คน และกรรมการในช่องท่ีก าหนดไดไ้ม่เกิน  1  คน และส่งบตัรท่ีไดก้ากบาท (X) แลว้ ทาง
ไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ถึงสหกรณ์ ตู ้ ปณ. 44 ปณฝ.กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี 11005   ภายในจันทร์ท่ี                 
3  กุมภาพนัธ์  2563  

5.5 ก าหนดวนันบัคะแนนสรรหาในวนัพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพนัธ์  2563  โดยคณะกรรมการสรรหา
รับบตัรท่ีสมาชิกไดล้งคะแนนแล้วจากท่ีท าการไปรษณีย ์และนับคะแนนในท่ีเปิดเผย   รวดเดียวจนเสร็จ  ประธาน
กรรมการสรรหาจะประกาศผลการนับคะแนน  พร้อมสรุปจ านวนสมาชิกผูใ้ช้สิทธิ   จ านวนบตัรดี  จ านวนบตัรเสีย     
ใหส้มาชิกไดรั้บทราบ  ในวนัศุกร์ท่ี  7  กุมภาพนัธ์  2563 

5.6  สมาชิกและหรือผูส้มคัรรับการสรรหาท่ีมีค าร้องคดัคา้น/ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัผลการสรรหา 
เป็นหนงัสือพร้อมเอกสารหลกัฐานยื่นต่อประธานกรรมการสรรหาภายในวนัองัคารท่ี  11 กุมภาพนัธ์  2563 

5.7  ประธานกรรมการสรรหาน ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บคะแนนการสรรหาสูงสุดเรียงตามล าดบั เสนอท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ผลการนับคะแนนสรรหาผู้สมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินการและกรรมการประจ าปี  2563   
  ประธานกรรมการ 

1. นายนิลรัตน์  ตนัสกุล  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ      79  
  กรรมการ 

1.  นายสมอาจ  เสนคราม (สค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ     99 
2.  นางสาวทศันีย ์  รัตตญัญูสกุล (พค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    62 
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3.  นายธเนศฐ์พล  ฉิมวยั  (สค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    198 
4.  นางประภา  บุรณศิริ  (สค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    239 
5.  นายโชติพิสุทธ์ิ  ประทมุเมศร์ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    150 
6.  นางพิภทัรา  เอ่ียมประเสริฐ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    144 
7.  นายจ าเนียร  เทพทอง  (สค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    43 
8.  นางสาวพรรณวรัชญ ์  ยมสวสัด์ิ  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    504 
9.  นางสาวธนิชา  กลางบุรัมย ์ (ทป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    6 
10. นายปรีชา  แจ่มดวง  (คปภ.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    4 
11. นางวราภรณ์  อุ่นบริบูรณ์ (คน.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    132 
12. นายเชิดเกียรติ  มานิตประเสริฐ (คน.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    112 
13. นายอาทมาต  สุขสถาน  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    86 
14. นางสาวสุจิตรา  จนัทร์เพง็ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    248 

 

หมายเหตุ ผู ้สมัครต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการหมายเลข 2 , 9  และ 10 ไม่ต้องลงคะแนน  
เน่ืองจากมีผูส้มคัรเท่ากบัจ านวนกรรมการของหน่วยงาน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ งผู ้ได้รับการสรรหา  จ านวน 9 คน เป็นกรรมการสหกรณ์         
ปี 2563  ดงัน้ี 

  ประธานกรรมการ 
1. นายนิลรัตน์  ตนัสกุล  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ 79 

   
กรรมการ 
1. นางสาวทศันีย ์ รัตตญัญูสกุล (พค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    62 
2. นางประภา  บุรณศิริ  (สค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    239 
3. นายโชติพิสุทธ์ิ ประทุมเมศร์ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    150 
4. นางสาวพรรณวรัชญ ์  ยมสวสัด์ิ  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    504 
5. นางสาวธนิชา  กลางบุรัมย ์ (ทป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    6 
6. นายปรีชา  แจ่มดวง  (คปภ.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    4 
7. นางวราภรณ์  อุ่นบริบูรณ์ (คน.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    132 
8. นางสาวสุจิตรา จนัทร์เพง็ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    248 

 

โดยให้กรรมการของ สป. ท่ีไดรั้บคะแนนน้อยสุด  คือ นายโชติพิสุทธ์ิ  ประทุมเมศร์  ด ารงต าแหน่ง
แทนนางสาวศิริวรรณ  บุญสิงห์  (สป.)  ซ่ึงเสียชีวิต 
 
 



23 

วาระที่ 6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
วาระที่ 6.1 รายช่ือสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล โดยการจับสลากในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

ในวันเสาร์ที่  22  กุมภาพนัธ์  2563  จ านวนเงินรวมทั้งส้ิน   40,000   บาท   ดังนี ้
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000 บาท จ านวน 1 รางวัล = 5,000 บาท 

1 นายพงษภทัร ขจรจกัรภพ เลขสมาชิก 1107 สังกดั พค.บ านาญ 
       

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 3,000 บาท จ านวน 2 รางวัล = 6,000 บาท 
1 น.ส.ชลธิชา ทองมัน่ เลขสมาชิก 5470 สังกดั พค.พนกังานราชการ 
2 น.ส.ณฐันนัท ์ บ ารุงทรัพย ์ เลขสมาชิก 51 สังกดั สป.ลจ. บ าเหน็จ 

       
รางวัลที่ 3 รางวัลละ 2,000 บาท จ านวน 5 รางวัล = 10,000 บาท 

1 นางศุจีภคั งามข า เลขสมาชิก 927 สังกดั คต.ลจ. บ าเหน็จ 
2 นางศรีสุดา สุขสบาย เลขสมาชิก 1474 สังกดั คต. 
3 น.ส.กิติยา บุญญานิติพงษ ์ เลขสมาชิก 6693 สังกดั สป.พนกังานราชการ 
4 น.ส.สุพฒัตรา กลา้หาญ เลขสมาชิก 6207 สังกดั ทป.พนกังานราชการ 
5 น.ส.กาญจนา ประเสริฐ เลขสมาชิก 7069 สังกดั จร. 

       
รางวัลที่ 4 รางวัลละ 1,000 บาท จ านวน 19 รางวัล = 19,000 บาท 

1 นางสาวฮสัลีนา บุญทวี เลขสมาชิก 6973 สังกดั ทป. 
2 น.ส.ปัทมา เพช็รมณี เลขสมาชิก 7117 สังกดั ทป. 
3 นายสัมฤทธ์ิ สุขเจริญ เลขสมาชิก 3494 สังกดั สค.ลูกจา้ง 
4 นางสาวสมฤทยั นาทอง เลขสมาชิก 7413 สังกดั ทป. 
5 น.ส.ชลิตา อินศร เลขสมาชิก 7267 สังกดั ทป. 
6 นายณฐัพงษ ์ สุวรรณปัญญา เลขสมาชิก 5762 สังกดั อคส. 
7 นางราตรี ฉิมประดิษฐ์ เลขสมาชิก 4876 สังกดั สค.บ านาญ 
8 นางสาวเบญจมาศ สุดจ า เลขสมาชิก 5738 สังกดั พค. 
9 นางสมจิตร์ สุขศรีทอง เลขสมาชิก 2534 สังกดั ทป.ลูกจา้ง 

10 นางสาวกุหลาบ มะเครือศรี เลขสมาชิก 6748 สังกดั อคส. 
11 นางสาวนงเยาว ์ ธงหาร เลขสมาชิก 7052 สังกดั ทป.พนกังานราชการ 
12 นางสาวตติยา นนัธิราภากร เลขสมาชิก 7705 สังกดั ทป. 
13 นางวิสาขา ขนุทอง เลขสมาชิก 4256 สังกดั สค.บ านาญ 
14 น.ส.ประสบพร พยงุ เลขสมาชิก 6933 สังกดั สป.พนกังานราชการ 
15 น.ส.ฑกมล รัตนพงศ ์ เลขสมาชิก 7378 สังกดั ทป. 
16 นายวุฒิพร สร้างเล่ียน เลขสมาชิก 6437 สังกดั สป. 
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17 น.ส.พฒันา ท่าพยาพฒันกุล เลขสมาชิก 3499 สังกดั คต.บ านาญ 
18 น.ส.ชูกมล จยัสิทธ์ิ เลขสมาชิก 6923 สังกดั สค. 
19 นางสุรีย ์ พงษสุ์วรรณ เลขสมาชิก 3935 สังกดั สป.บ านาญ 

 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 6.2 รายช่ือสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล โดยการสุ่ม  (Random)  จากเลขสมาชิกทุกท่าน  จ านวน         
200 รางวัล  รางวัลละ 500  บาท   ในวันเสาร์ที่  22  กุมภาพนัธ์  2563   ดังนี ้

 

ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
1 นางนิตยา เมืองแกว้ 7143 สป.พนง.สงขลา 
2 นายชยัพร โพธ์ิป้ัน 5600 ทป. 
3 น.ส.จรรยา เสริมสุข 1450 คต. 
4 นายสมปอง จนัทคาร 4710 คต.ลูกจา้ง 
5 น.ส.ศิริวรรณ ทองสกุล 4555 สนค. 
6 นางนนัทนา ทศันวิจิตรวงศ ์ 3954 พค.บ านาญ 
7 น.ส.ดาวประกาย กาแผ ่ 7521 พค. 
8 น.ส.มุกดา สุนทรปกาสิต 3578 คต. 
9 น.ส.สุภานนั ตรุษไทย 5630 สป 

10 นายสามภพ กาศสกุล 4624 สป. 
11 นางเครือวลัย ์ ศุภเมืองแสน 1242 สป.บ านาญ 
12 น.ส.กิรณา กรวิทธนกิจ 914 สป.บ านาญ 
13 น.ส.วีรวรรณ ด่านกนกเพชร 3746 สค. 
14 น.ส.บณัณรส จุฑาภาคย ์ 4935 จร. 
15 น.ส.ศิริพร ใจทรินทร์ 4821 หพศ. 
16 น.ส.กนกพร หมนัเส็น 5640 สป 
17 นางชญาภรณ์ ภู่เพชร 1839 สป. 
18 น.ส.สุรัษฎา สันทดัการ 7001 ทป. 
19 นายชาญยทุธ วนัดี 3454 สป. 
20 น.ส.วิภาดา ขวญัแกว้ 7440 สป 
21 นายกอง   พงศพ์ีระ 1790 สป.บ าเหน็จ 
22 น.ส.ปิยณฐั อุปนนัท ์ 7053 ทป.พนกังาน 
23 นางสุพตัรา อยูเ่ยน็ 1650 คต. 
24 นายมานะชยั ลีละผลิน 4930 พค.ลูกจา้ง 
25 น.ส.ฐิตินนัทนา ตนัศรีสกุล 3768 จร.บ านาญ 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
26 นางพชัรี พุทธา 3339 สป. 
27 นายวิจิตร ศรีโคตร 2356 หพศ. 
28 นายสันติชยั ทองขวญัสุข 713 สป.ลูกจา้ง 
29 น.ส.นภาพร พุฒิกิจภิญโญ 31 สป.บ านาญ 
30 น.ส.กานตร์วี ไชยศรี 7755 อคส. 
31 น.ส.มนิสา นวลเต็ม 5552 คน. 
32 น.ส.วิมลวรรณ แจ่มจ ารัส 5687 อคส. 
33 นายพฒันา รักษาราษฎร์ 4493 พค. 
34 นายวิโรจน์ สุดจิตรีศิริ 2659 คต.บ านาญ 
35 น.ส.ประเทือง แสงสวา่ง 1644 สป.บ านาญ 
36 น.ส.วรินทร์พร กิจเจา 7386 สป.พนง.นครนายก 
37 นางมุทิตา ทองพิทกัษ ์ 461 พค.บ านาญ 
38 น.ส.ยวุธิดา กุลชาติ 7442 สป.พนกังานราชการ 
39 นางณฐัธนัยา มานิตกุล 6489 สป.พนง.นครราชสีมา 
40 นายสมนึก เวชไธสง 5139 สป 
41 น.ส.นาตยา ดาวเรือง 27 สป.บ านาญ 
42 น.ส.วีรวรรณ  บุญญานนัท ์ 5669 หพศ. 
43 นายวิษณุ ถิระพฒัน์ 7566 สป 
44 นายสันติพงษ ์ วงษท์ะเนตร 4887 พค. 
45 นายวชัรพงศ ์ ทองรุต 5311 สป 
46 น.ส.สิรินทร์  เตม็บุญศกัด์ิ 5684 อคส. 
47 นายสมโชค ผลส่ง 4919 คน. 
48 นางอมัพร เรืองดิษฐ์ 3088 คน. 
49 นายพฒันา  สังขก์ฤษ 7380 ทป. 
50 น.ส.จินตนา    เจียมสุบุตร 6593 คต. 
51 นางวนัทนา กอ้นจนัทร์ 5275 คต. 
52 นางสุทธิลกัษณ์ แตงสุวรรณ 5670 หพศ. 
53 น.ส.ณฐัชไม  เสน่หา 4045 สป. 
54 น.ส.อาภา อมัระนนัทน์ 751 สป.บ านาญ 
55 นางสงวนศรี ชุมไชโย 57 สป.บ านาญ 
56 น.ส.สุดา เขมาทานต ์ 7556 จร.บ านาญ 
57 นายพิพฒัน์  บุตรโชติ 7014 จร. 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
58 นายไพศาล   เมืองจนัทร์ 2370 คต.ลูกจา้ง 
59 น.ส.วิลาวลัย ์ ตนัประดิษฐ์ 6061 หพศ. 
60 นายโชคอนนัต ์ นาควโิรจน์สกุล 4870 สค.บ านาญ 
61 น.ส.พรพรรณ  ยามเยน็ 5881 สป 
62 นายปัญญา  เพชรคงทอง 364 สป.บ านาญ 
63 นางพอใจ  สุขพนัธ์ 25 สป.บ านาญ 
64 นางนฤมล  แกว้มุกดากุล 2850 สป. 
65 นางพนิดา  ค าเงิน 731 คต.บ านาญ 
66 น.ส.นฤมล  น่ิมนุช 6953 สป 
67 นางระดมพร จนัทรสาขา 6491 สป.พนง.ร้อยเอด็ 
68 น.ส.สุพิชชา  โมนะตระกูล 5858 คต. 
69 น.ส.พรรณี  วรรณศิลปชยั 639 พค.บ านาญ 
70 นางวรธิดา   บุณยโยธิน 5144 สค.ลูกจา้ง 
71 นายอธิปพฒัน์  ธนาพรจารุวชัร์ 1737 ทป.บ านาญ 
72 วา่ท่ี ร.ต.ณฐัณรงค ์ ธนนัชยั 5037 สป 
73 นายขนัติ  ทองมัน่ 6834 อคส. 
74 นายภวตั  ธาราภิวฒัน์ 1932 สป.บ านาญ 
75 ส.ต.ต.สมพร  นอ้ยค าสิงห์ 4518 คน. 
76 นางอรุณี    สุตสุนทร 1698 คต. 
77 น.ส.อุบล  ทองสุมาตย ์ 7584 สป 
78 น.ส.สุนนัทา  ชา้งสัมฤทธ์ิ 2284 คต.บ านาญ 
79 นายณพเกษม  โชติดิลก 6039 สนค. 
80 น.ส.สมหมาย    เทศทอง 3402 สค.บ านาญ 
81 น.ส.ยพุาวดี  วรรณเลิศ 5991 พค. 
82 น.ส.นดัดาเนตร ช่ืนวณิช 5325 จร.บ านาญ 
83 นายคณิช  แยม้วิเชียร 6239 สป 
84 นายแสนยากร  แก่นแกว้ 5660 สป 
85 นายวีระศกัด์ิ ไมว้ฒันา 3636 ทป.บ านาญ 
86 น.ส.ศมาพร  สัตยสัณห์สกุล 7269 สค. 
87 นางฐาปานีย ์ พว่งค า 1528 คต. 
88 น.ส.กาญจนา  พงษพ์านิช 6565 สค.บ านาญ 
89 น.ส.ฐิติรัตน์ พฒันวิทยากุล 7039 คต. 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
90 นางอรอุมา  อยุม่ัน่ธรรมา 5558 สป.พนง.สตูล 
91 นางกาญจนา    ค าต่าย 3413 คต. 
92 นายณฐัวุฒิ  บวัมาตร 6201 พค.พนกังาน 
93 น.ส.กุลกริยา  เปล่ียนสกุลวงศ ์ 4454 พค. 
94 นายจตุรงค ์   อนัธพนัธ์ 3549 คต.ลูกจา้ง 
95 น.ส.สุภาพร  วงัภูษิต 7300 อคส. 
96 น.ส.ฐิติญา  ลีลาประกอบชยั 7211 คต. 
97 นายนิยม  เวชกามา 2599 สป.บ านาญ 
98 น.ส.ณฎัฐ์ชานนัท ์ อภิทีระฆงั 6954 สป 
99 นางอรทยั พลชนะ 4577 จร. 

100 นายสมสุข โพธ์ิภยั 797 สป.บ าเหน็จ 
101 นายจิราพฒัน์  คุม้พะเนียด 5615 ทป. 
102 นางณฐันนัท ์ พลดัเกตุ 5770 อคส. 
103 จ.ต.ธนภทัร  อ่อนทว้ม 7500 สค. 
104 น.ส.จุฑามาศ  เจตวิทูร 7697 ทป. 
105 นายชยัยทุธ   ทองศรี 1181 คน. 
106 น.ส.โชษิตา ศุภนนัทกุล 4572 คต. 
107 นางพยอมไพร    นามละคร 1351 หพศ. 
108 น.ส.มลัลิภา  เพชรฤทธ์ิ 7192 สป 
109 น.ส.สิริบุษย ์ อ้ีงภากรณ์ 3901 คต. 
110 น.ส.ปณิดาภา  สวนแกว้ 4456 กรมการท่องเท่ียว 
111 น.ส.พชัราภรณ์ เลียดประถม 4034 เจา้หนา้ท่ี 
112 น.ส.อญัชลี  มีผดุง 6159 สค. 
113 น.ส.สิริพรรณ  สร้อยทอง 4855 พค. 
114 นายประสิทธ์ิ  กิจอภินนัท ์ 2205 สป.ลูกจา้ง 
115 นางอรอนงค ์ นาคสมบูรณ์ 3728 สป.บ านาญ 
116 น.ส.วชัรา ทองยนื 3097 สป. 
117 นางธนสร พิสดาร 6564 พค.ลูกจา้ง 
118 น.ส.มาลี พร้อมฤกษ ์ 5673 อคส. 
119 นายประยรู เรืองแกว้ 2241 ทป.ลูกจา้ง 
120 นายนิรันดร์  ชุมพลอนนัต ์ 4247 สป. 
121 นางมลลิกา รัตน์งามลกัษณ์ 6624 อคส. 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
122 นายบุญช่วย  แกว้สวา่ง 5228 คน.บ าเหน็จ 
123 นายนวรัตน์  มาศวิศาลพงศ ์ 2108 สป. 
124 น.ส.ปิยรัตน์  หม่ืนวุน่หนู 5894 คต. 
125 นายจีรายทุธ  ส่องสี 7167 สป 
126 น.ส.พิมญาภรณ์ ทะกาศ 7466 สป 
127 นายรัชพล ธนกาศพาณิชย ์ 5697 อคส. 
128 นายชยัรักษ ์  เพยีรสูงเนิน 4879 สป.ลูกจา้ง 
129 นางศรีอมัพร  พวงรอด 891 สป.บ านาญ 
130 นายธนกฤต     เหลืองอาสนะทิพย ์ 5120 สค. 
131 น.ส.พรทว ี หอมวนั 4308 สป. 
132 น.ส.จนัทิรา  เนียมสอาด 5760 อคส. 
133 น.ส.สมิตา ข าขดุ 7279 ทป.พนกังาน 
134 นางกฤษณี   อ่อนเจริญ 2490 คต. 
135 น.ส.เจียระไน  พาใจ 2360 ทป.ลูกจา้ง 
136 นางธนารัตน์   แต่งเจริญสุข 2429 ทป. 
137 นางศศิพิมล  มงคล 4964 สป. 
138 นายศิรวุฒิ  ลิมป์คุณพงษ ์ 3891 พค.บ านาญ 
139 น.ส.เฉลิมศรี  กิตติคุณ 4222 ทป. 
140 น.ส.พนิดา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา 6518 สป.พนง.ปทุมธานี 
141 น.ส.เพญ็พกัตร์ บุญฉ ่า 5659 คน. 
142 น.ส.นิสา เพียรเลิศ 5671 หพศ. 
143 นายภาสกร มณีวาศ 3661 คต. 
144 น.ส.ศุลีพร พลาชีวิน 5582 พค.บ านาญ 
145 น.ส.กนกวรรณ  สุขกอ้น 5450 พค.พนกังาน 
146 นางปราณี บวัสาย 1015 สป.บ านาญ 
147 น.ส.วนัทนี    วิชยัดิษฐ์ 1473 คต.บ านาญ 
148 นางเยาวพา  ผอ่งเคหา 3030 สป. 
149 นายอ านาจ  นาคเงินทอง 4768 จร.ลูกจา้ง 
150 นายวิเชียร  สุขจิตร 4336 คน. 
151 นางศุภดา รัตนทวีโสภณ 5168 สป.บ านาญ 
152 น.ส.กญัญสิ์รี เปาริบุตร 7750 ทป. 
153 น.ส.ปุณณภา  พึ่งสังข ์ 4124 พค. 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
154 น.ส.จนัทร์เพญ็ อยูภู่่ 7281 อคส. 
155 น.ส.ภคัจิรา  พลซ่ือ 3740 คต. 
156 นายอมรเทพ  กล่ินเสือ 4929 พค.ลูกจา้ง 
157 น.ส.มสัลิน  แสวงทรัพย ์ 4443 พค. 
158 น.ส.กฤษณา  นวลรักษา 6118 สป 
159 น.ส.ปภากานต ์ รัศมี 7304 คน. 
160 น.ส.มาลี นิมมานสินสุข 3291 คต. 
161 นางพรรณี  บุญเรือง 4934 จร.บ านาญ 
162 นางรัญชนา  บุญประเสริฐ 6479 สป 
163 น.ส.ชลิตา  อินศร 7267 ทป. 
164 น.ส.สรวีย ์ จองกลาง 6829 อคส. 
165 นายอมรเทพ  อุทยัรัตน์ 6328 ศศป. 
166 น.ส.กาญจนา  จนัต๊ะวงค ์ 7674 คต. 
167 น.ส.พรพิมล  บุญยิง่ 5983 ทป.พนกังาน 
168 น.ส.สุวรรณา  พพิฒัน์พิบูลผล 3332 พค.บ านาญ 
169 น.ส.ศรัญญา  ลว้นสุวรรณ์ 6475 คต. 
170 นายถาพร เมธาธีรสกุล 4015 สป.บ านาญ 
171 นางศิริพร ยิม้มงคล 3836 คต.บ านาญ 
172 นายประกิจ  ศรีเดชะรินทร์กุล 2962 คน.บ านาญ 
173 นางกฤตพร  เสียงดงั 3782 พค.ลูกจา้ง 
174 นางบุปผา   ล้ิมไพโรจน์ 1418 คต.บ านาญ 
175 นายนรินทร์  พสุนธราธรรม 5307 ทป.บ านาญ 
176 น.ส.กนัยล์ภสั ประทีปสินทวี 1081 คต. 
177 นางสมปอง ฉนัเชิดฉายพนัธ์ 130 สป.บ านาญ 
178 น.ส.ปณิตา  โมรานอก 6644 อคส. 
179 น.ส.วนัเพญ็  ทองประเสริฐ 4364 พค. 
180 นางปัณณพร    ยติุธรรมคุณา 4002 คต. 
181 น.ส.ชมพูนุช บูรพา 6530 สนค. 
182 น.ส.รุจิเรข  กล่ินเกษร 4540 หพศ. 
183 นายเรืองฤทธ์ิ ไพบูลย ์ 2166 สป.ลูกจา้ง 
184 นายเด่นชยั  เกษสาคร 7264 คน. 
185 นางดวงเดือน  กลมาศ 4637 สป. 
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ล าดับที่                   ช่ือ - นามสกุล เลขสมาชิก         สังกัด 
186 น.ส.พิมพข์วญั ธนารักษ ์ 5316 สค.บ านาญ 
187 น.ส.รัชกมล  ตาตะกรุด 1373 สค.บ านาญ 
188 น.ส.นาริน จุย้ล าเพญ็ 6323 ศศป. 
189 น.ส.เขมะศิริ  นิชชากร 2945 ทป. 
190 น.ส.วสุมดี  วสีนนท ์ 2847 คปภ. 
191 นายมีโชค แจ่มดวง 4592 จร.บ าเหน็จ 
192 นายชนะวติั  ศรีทานนท ์ 6414 สพป.สมุทรสาคร 
193 นางเพญ็รุ่ง  บุญฉ ่า 1449 คน. 
194 นายกิตติ ไชยสีทา 4086 สป.ลูกจา้ง 
195 น.ส.อนงคน์ารถ บุญเรือง 7731 จร. 
196 น.ส.ภคัสิตา ธะประวติั 6872 จร. 
197 นายสามารถ  ปินะถา 2507 สป.ลูกจา้ง 
198 นางโสภิต แกว้ฟุ้ง 768 สป.บ านาญ 
199 น.ส.สุนิตสา  ฤกษเ์สน 5554 จร. 
200 นางณฐัวิกานต ์ ชูโชติ 5719 อคส. 

 
ที่ประชุม รับทราบ  โดยสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกท่ีไดรั้บรางวลั Random  

จ านวน  200  ราย  รายละ  500  บาท 
 
 

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 

             

   (นายนิลรัตน์  ตนัสกุล)                          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
           ประธานกรรมการ 

 
 

   

                              (นางอจัฉรา  ผดุงศิลป์ไพโรจน์)                         ผูจ้ดรายงานการประชุม 
      กรรมการและเลขานุการ 
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วาระที่ 3  เร่ืองเพ่ือทราบ 
วาระที่ 3.1   รับทราบผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี 2563 
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จ ากัด ขอเสนอ รายงาน             
ประจ าปี 2563  ดงัน้ี 
 

1. สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ 
 

ประเภทสมาชิก 1 มกราคม 2563  สมาชิกเพิม่ขึ้น เสียชีวิต ลาออก 31 ธันวาคม 2563            

สมาชิกสามญั 4,165 ราย 323 ราย   13 ราย          88 ราย                 4,387 ราย 

สมาชิกสมทบ    248 ราย    30 ราย             0 ราย   35 ราย    243  ราย 

รวมทั้งส้ิน  4,413 ราย  353 ราย  13 ราย  123 ราย  4,630 ราย 

2. ทุนเรือนหุ้น 
  การถือหุ้นของสมาชิกในปี 2563 สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้นกว่าปี 2562 จ านวน 73,969,460.- บาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.72   
 

หุ้น 1 มกราคม 2563 เพิม่ขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 31 ธันวาคม 2563 
1,293,050,950.00  114,506,950.00  40,537,490.00  1,367,020,410.00 

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกในปี 2563  มีปริมาณลดลงกว่าปี 2562 (1,397,240,160.- บาท) จ านวน 

68,233,140.- บาท หรือลดลงร้อยละ 4.88   
 

ประเภทเงินกู้ 1 มกราคม 2563 กู้เพิม่ระหว่างปี ช าระระหว่างปี 31 ธันวาคม 2563 
ฉุกเฉิน    19,616,788.65 58,924,320.00 58,143,076.34 20,398,032.31 
สามญั 1,635,547,916.57 1,270,082,700.00 1,234,996,756.31 1,670,633,860.26 

รวม 1,655,164,705.22 1,329,007,020.00 1,293,139,832.65 1,691,031,892.57 

 
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 
  ณ วนัส้ินปี 2563  สหกรณ์มีบญัชีเงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษ 1,283 บญัชี   เป็นเงิน  422,494,524.23 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปี 2562  (377,654,078.06 บาท)  จ านวน  44,840,446.17 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ  11.87  อตัราดอกเบ้ีย         
ร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยไดรั้บการยกเวน้ภาษีบุคคลธรรมดา การค านวณดอกเบ้ียทบเป็นเงินตน้เขา้บญัชีเงินฝากให้ ทุก
วนัท่ี  30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคมของทุกปี  (อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ต่อปี เร่ิมวนัท่ี 1 เมษายน 2560 ถึง                 
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31 มีนาคม 2563  มีการปรับอตัราดอกเบ้ียลงร้อยละ 0.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 
30 กนัยายน 2563 และปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 2.50 ต่อปี เร่ิมวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงปัจจุบนั)   
 
 

5. ทุนด าเนินงานของสหกรณ์ 
  สหกรณ์มีทุนของสหกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  จ านวน 1,961,934,660.92 บาท   เพิ่มขึ้นจาก       
ปี 2562  (1,836,711,932.61 บาท)  จ านวน 125,222,728.31  บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 6.82  
 
6. รายได้ – ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
  ท่ีประชุมใหญ่ได้อนุมติัแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2563 คณะกรรมการได้ด าเนินการ
บริหารงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2563  สรุปไดด้งัน้ี     
  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) จากปีก่อนจ านวน คิดเป็นร้อยละ 

 
รายได ้ 105,287,026.51 104,863,135.24 423,891.27  0.40 

 

ค่าใชจ่้าย 19,980,372.72 16,234,934.11 3,745,438.61  23.07 
 

ก าไรสุทธิ 85,306,653.79 88,628,201.13  (3,321,547.34)  3.75 
 
 

  การด าเนินงานของสหกรณ์มีผลก าไร 85.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 3.75 เน่ืองจากมีการ
ปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินให้กูทุ้กประเภทลงร้อยละ 0.50 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวนัท่ี 
30 กันยายน 2563) เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัส         
โคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกบัสหกรณ์ปฏิบติัตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าดว้ย การบญัชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563  เร่ือง การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กู ้ จึงท าใหก้ารขยายตวั
ของรายไดล้ดลง  
 
7. ทุนสาธารณประโยชน์ 
  ทุนสาธารณประโยชน์ปี 2563  ต้นปี 113,900.- บาท ได้รับการจัดสรร 769,000.- บาท ส้ินปี
คงเหลือทุน 154,400.- บาท และระหวา่งปีใชทุ้น 728,500.- บาท  ดงัน้ี 

 มอบทุนการศึกษาให้กบับุตรสมาชิกจ านวน 148 ทุน เป็นเงิน 398,000.- บาท 
 จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกท่ีเสียชีวิตจ านวน 13 ราย เป็นเงิน 210,000.- บาท ค่าพวงหรีด 4,000.-บาท 
 จ่ายเงินบ าเหน็จสมาชิกจ านวน 32 ราย เป็นเงิน 105,000.- บาท 
 ร่วมสนบัสนุนเงินจดังาน “งานวนัสหกรณ์แห่งชาติ จงัหวดันนทบุรี ประจ าปี 2563”  ณ หอ้งประชุม
สหกรณ์การเกษตรบางใหญ่ จ ากดั  ของชุมนุมสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี จ ากดั ร่วมกบัสหกรณ์
การเกษตรบางใหญ่ จ ากดั ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี และส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์
นนทบุรี เป็นเงิน 2,000.- บาท 
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ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ  วดัท่าหลวง  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองพิจิตร 
จงัหวดัพิจิตร  ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  เป็นเงิน 2,000.- บาท
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน ณ วดักะพงัสุรินทร์  ต าบลทบัเท่ียง  อ าเภอเมืองตรัง  
จงัหวดัตรัง  ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นเงิน 2,000.- บาท
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  ณ วดัเขมาภิรตารามราชวรวิหาร  ต าบลสวนใหญ่  
อ าเภอเมืองนนทบุรี  จงัหวดันนทบุรี ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั เป็นเงิน 
2,000.- บาท
ร่วมอนุโมทนาบุญถวายผา้พระกฐินสามคัคี ประจ าปี 2563  ณ วดัโนนทอง  ต าบลค าม่วง  อ าเภอ     
เขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เป็นเงิน 1,000.-บาท
อบรมหลกัสูตร การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย ์เวอร์ชัน่ 3.0 ของกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ เป็นเงิน 2,000.- บาท
สัมมนา เร่ือง “การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินให้กูต้ามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ดว้ย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พศ.ศ 2563”  ณ ศูนยก์ารประชุมรัชนี       
แจ่มจรัส (น.ม.ส.) ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เป็นเงิน 500.- บาท

วาระที่  3.2 รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2563
  ส านกังานสหกรณ์จงัหวดันนทบุรี  ไดมี้หนงัสือท่ี นบ 0010/ว1291 ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563           
ถึงสหกรณ์ในจงัหวดันนทบุรี  โดยไดส้ าเนาประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  เร่ือง ผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จ ากัด  ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดับ  “ดีเลิศ” 
โดยผ่านการพิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระบวนการจดัการภายในของสหกรณ์ตามตวัช้ีวดัระดบัมาตรฐาน
สหกรณ์ เช่น ในรอบสองปีบญัชียอ้นหลงัตอ้งมีผลการด านินงานไม่ขาดทุน และไม่มีการกระท าอนัถือไดว้่าทุจริต
ต่อสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์ฯ ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ หรือค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
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วาระที่ 3.3  รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จ ากัด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์จ ากดั 
 
 ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์จ ากดั  เม่ือวนัเสาร์ท่ี 
23 กุมภาพนัธ์ 2562  ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ  2563  นั้น 
 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
และขา้พเจา้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี 2563 โดยสรุปดงัน้ี.- 
 

1. การตรวจสอบด้านบัญชีและเอกสาร 
    ไดต้รวจสอบการปฏิบติัทางดา้นบญัชีและการบนัทึกบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  สหกรณ์ฯได ้
จดัท าการบนัทึกการถือหุน้และถอนหุน้คืน การใหเ้งินกูแ้ละการช าระคืนของสมาชิกแต่ละรายเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั 
 

2. การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน 
   2.1 สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 
         จ านวนสมาชิก 1 มกราคม 2563   4,413  ราย 
         เพิ่มขึ้นระหวา่งปี           353 ราย 
         ลดลงระหวา่งปี           136 ราย 
         จ านวนสมาชิก  31 ธนัวาคม 2563   4,630 ราย 

 
   2.2 ปริมาณธุรกิจ 

       เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก 1 มกราคม 2563     1,655,164,705.22  บาท 
          ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหวา่งปี                                                                1,329,007,020.00  บาท  

         - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 1,345 สัญญา  58,924,320.00 บาท 
         - เงินกูส้ามญั 1,193 สัญญา            1,270,082,700.00 บาท 
         รับช าระหวา่งปี                      1,293,139,832.65  บาท 
         - เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน                58,143,076.34  บาท 
         - เงินกูส้ามญั            1,234,996,756.31  บาท 
         เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  31 ธนัวาคม 2563         1,691,031,892.57  บาท 
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37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่  4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

วาระที่  4.1   อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปี 2563 
คณะกรรมการด าเนินการขอเสนองบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2563 
ใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  
พ.ศ.2544 ขอ้ 52 (3)  ดงัน้ี 
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วาระที ่4.2  อนุมัติจดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563

              ในปี 2563 สหกรณ์ฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน  85,306,653.79 บำท  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดพิ้จำรณำกำรจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563  ตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพำณิชย ์จ  ำกดั พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม ขอ้ 27 
             เสนอให้ท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563  ตำมขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 52(3) ดงัน้ี

รายการ
จ ำนวนเงิน % จ ำนวนเงิน %

 1. ทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 8,600,000.00        10.08      9,000,000.00          10.16      

 2. เงินบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

     ร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.-บำท 30,000.00             0.04        30,000.00               0.03        

 3. เงินปันผลใหแ้ก่สมำชิก 5.20% ของค่ำหุน้

     ท่ีช ำระแลว้ (ปี 62 จ่ำย 5.60%) 67,875,014.89      79.57      69,329,547.14        78.23      

 4. เงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมำชิก 6.40% ของดอกเบ้ียเงินกู้

     ท่ีสหกรณ์ไดรั้บระหวำ่งปี (ปี 62 จ่ำย 7.80%) 6,364,583.59        7.46        7,758,123.49          8.75        

 5. เงินโบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี ไม่เกิน

     ร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 1,650,000.00        1.93        1,700,000.00          1.92        

 6. ทุนสะสมเพ่ือขยำยกิจกำรสหกรณ์ 20,000.00             0.02        20,000.00               0.02        

 7. ทุนสำธำรณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10

     ของก ำไรสุทธิ 750,000.00           0.88        769,000.00             0.87        

 8. ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2

     ของทุนเรือนหุน้วนัส้ินปี 17,055.31             0.02        21,530.50               0.02        

รวม 85,306,653.79      100.00    88,628,201.13        100.00    

85,306,653.79      
-                        

มติทีป่ระชุม           ...........................................................................................

ปี 2562ปี 2563
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          เงินปันผล ค  ำนวณจำกมูลค่ำหุน้ท่ีช ำระของสมำชิก ประกอบกบัระยะเวลำท่ีเงินค่ำหุน้อยูก่บัสหกรณ์
เช่น  สมำชิกมีค่ำหุน้ยกมำจำกปีก่อนจ ำนวน  1,000,000.- บำท   ส่งค่ำหุน้รำยเดือน  เดือนละ  5,000.-บำท
อตัราเงนิปันผลร้อยละ 5.20   กำรค ำนวณเงินปันผลจะเป็นดงัน้ี          
รายการ

เงินค่ำหุน้ปีก่อนยกมำ 1,000,000 บำท 1,000,000 x 5.20 x 365 = 52,000.00   บำท
100 365

เดือนมกรำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 334 = 237.92       บำท
100 365

เดือนกมุภำพนัธ์ 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 306 = 217.97       บำท
100 365

เดือนมีนำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 275 = 195.89       บำท
100 365

เดือนเมษำยน 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 245 = 174.52       บำท
100 365

เดือนพฤษภำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 214 = 152.44       บำท
100 365

เดือนมิถุนำยน 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 184 = 131.07       บำท
100 365

เดือนกรกฎำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 153 = 108.99       บำท
100 365

เดือนสิงหำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 122 = 86.90         บำท
100 365

เดือนกนัยำยน 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 92 = 65.53         บำท
100 365

เดือนตุลำคม 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 61 = 43.45         บำท
100 365

เดือนพฤศจิกำยน 5,000 บำท 5,000 x 5.20 x 31 = 22.08         บำท
100 365

ดงันั้นจะไดรั้บเงินปันผลปี 2563 รวม 53,436.76   บำท

          เงนิเฉลี่ยคืน ค  ำนวณจำกมูลค่ำดอกเบ้ียท่ีสมำชิกจ่ำยดอกเบ้ียสะสมทั้งปี  เช่น  จ่ำยดอกเบ้ียสะสมทั้งปี
จ  ำนวน 100,000.- บำท  อตัรำเงนิเฉลี่ยคืนร้อยละ 6.40  จะไดรั้บเงินเฉล่ียคืนจ ำนวน 6,400.-  บำท 
รวมยอดเงนิปันผลและเฉลี่ยคืน   เป็นเงนิ  59,836.76  บาท
          

วธีิการค านวณ
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563

ค่าหุ้น การค านวนณ จ านวนเงิน
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วาระที่ 4.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564  
1.  แผนงานประจ าปี  2564 

รายการ 
 
 

เป้าหมาย 

 
 

ด าเนินการจริง 

 
 

ร้อยละ 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1. แผนปฏบิัติงาน 
    1.1 แผนการรับสมคัรสมาชิกเพ่ิม (ราย) 
          - สมาชิกสามญั 
          - สมาชิกสมทบ 

 
 

260 
 70 

 
 

323 
30 

 
 

124.23 
42.86 

 
 

300 
70 

    1.2 แผนการให้เงินกู ้(บาท) 
          -  เงินกูฉุ้กเฉิน  

 
68,000,000.00 

 
58,924,320.00 

 
86.65 

 
68,000,000.00 

          -  เงินกูส้ามญั    1,400,000,000.00 1,270,082,700.00 90.71 1,400,000,000.00 

    1.3 แผนการรับช าระหน้ีเงินกู ้ (บาท) 
          -  เงินกูฉุ้กเฉิน   

 
69,000,000.00 

 
54,317,076.34 

 
78.72 

 
69,000,000.00 

          -  เงินกูส้ามญั    1,250,000,000.00 1,237,720,743.28 99.02 1,250,000,000.00 

     1.4 แผนพฒันาและจดัสวสัดิการให้แก่บคุลากร 
          ของสหกรณ์ โดยใชจ้ากทนุสาธารณประโยชน์ 700,000.00 728,500.00 104.07 750,000.00 

 
2. ประมาณการรายรับ 
     2.1 ดอกเบ้ียรับ 
     2.2 รายไดอ้ื่น ๆ  
          รวม 

 
107,500,000.00 

30,000.00 
107,530,000.00 

 
105,250,726.91 

36,299.60 
105,287,026.51 

 
97.91 

   121.00 
97.91 

 
109,900,000.00 

35,000.00 
109,935,000.00 

 
3. ประมาณการรายจ่าย 
     3.1 ดอกเบ้ียจ่าย 
     3.2 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
     3.3 ค่าใชจ้่ายทางบญัชี 
          รวม 

 
10,800,000.00 

8,220,980.00 
1,000,000.00 

20,020,980.00 

 
9,388,905.48 
7,341,077.66 
3,250,389.58 

19,980,372.72 

 
86.93 
89.30 

325.04 
99.80 

 
10,700,000.00 

7,787,600.00 
2,000,000.00 

20,487,600.00 

 
4. ประมาณการรายรับมากกว่ารายจ่าย 
 

 
87,509,020.00 

 

 
85,306,653.79 

 

 
97.48 

 

 
89,447,400.00 

 
 

  ประมาณการรายรับมากกว่าประมาณการรายจ่าย 89,447,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.36  
  

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 
 
 

               มติที่ประชุม      ................................................................................................................... 

     ปี 2563 



59

รายการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564

 ดอกเบีย้จ่าย
 1. ดอกเบ้ียจ่าย 10,800,000.00      9,388,905.48        1,411,094.52 10,700,000.00       ส ำหรับจ่ำยดอกเบ้ียเงินรับฝำกออมทรัพยพิ์เศษ

 รวมดอกเบ้ียจ่าย 10,800,000.00      9,388,905.48        1,411,094.52 10,700,000.00      
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่
 1. เงินเดือน  ตำมระเบียบว่ำดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ พ.ศ.2558

     - ผูจ้ดักำร 557,400.00           549,900.00           7,500.00 598,000.00            ผูจ้ดักำร 1 คน 

     - เจำ้หนำ้ท่ี 2,984,980.00        2,691,180.00        293,800.00 2,870,000.00         เจำ้หนำ้ท่ี รวม 8 คน  (เพ่ิมผูช่้วยผูจ้ดักำร)

 2. ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 300,000.00           271,340.00           28,660.00 300,000.00            ระเบียบว่ำดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ พ.ศ.2558

 3. ค่ำสวสัดิกำรเจำ้หนำ้ท่ี 100,000.00           54,353.00             45,647.00 100,000.00            ระเบียบว่ำดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ พ.ศ.2558

 4. ส ำรองบ ำเหน็จเจำ้หนำ้ท่ี 560,000.00           750,460.00           (190,460.00) 600,000.00            ระเบียบว่ำดว้ยเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ พ.ศ.2558

 5. เงินประกนัสงัคมส่วนของนำยจำ้ง 72,000.00             50,400.00             21,600.00 72,000.00              พระรำชบญัญติั ประกนัสงัคม พ.ศ.2533

 6. เงินสมทบกองทนุทดแทนประจ ำปี 2,500.00               1,680.00               820.00                  2,500.00                พระรำชบญัญติั ประกนัสงัคม พ.ศ.2533

 รวม 4,576,880.00        4,369,313.00        207,567.00 4,542,500.00        
 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอุปกรณ์  

 1. ค่ำเส่ือมรำคำ-เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 100,000.00           91,212.65             8,787.35 100,000.00            ค  ำแนะน ำนำยทะเบียนสหกรณ์ เร่ือง วิธีปฏิบติัทำงบญัชีฯ พ.ศ.2560

 2. ค่ำซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 20,000.00             24,862.90             (4,862.90) 30,000.00             ส ำหรับเคร่ืองใชส้ ำนกังำนช ำรุด

 รวม 120,000.00           116,075.55           3,924.45               130,000.00           
 ค่าใช้จ่ายด าเนนิงานอ่ืน
 1. ค่ำตอบแทน

     - ประธำนกรรมกำร 48,000.00             48,000.00             -                       48,000.00              ส ำหรับประธำน/และผูป้ฏิบติักำรแทน 

     - ผูช้  ำนำญงำนดำ้นคอมพิวเตอร์ 12,000.00             12,000.00             -                       12,000.00              กำรดูแล Website และระบบ Computer

     - คณะกรรมกำรเลือกตั้ง 30,000.00             8,800.00               21,200.00 30,000.00              คร้ังละ 6,000.-บำท  ประมำณ 5 คร้ัง

     - ผูท่ี้สหกรณ์เชิญเขำ้ร่วมประชุม 24,000.00             -                       24,000.00             -                       

 2. ค่ำเบ้ียประชุม -                       

     - คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 235,500.00           196,100.00           39,400.00             235,500.00            คร้ังละ 15,700.-บำท ประมำณ 15 คร้ัง

     - คณะกรรมกำรเงินกู้ 39,600.00             39,600.00             -                       39,600.00              คร้ังละ 3,200.-บำท  ประมำณ 12 คร้ัง

 3. ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำง 80,000.00             -                       80,000.00             80,000.00              ค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน

 4. เงินสมนำคุณเจำ้หนำ้ท่ีกรมต่ำง ๆ 65,000.00             61,870.00             3,130.00               65,000.00              ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ีของส่วนรำชกำรท่ีหกัเงิน

     ท่ีหกัเงินใหส้หกรณ์  ของสมำชิกส่งให้สหกรณ์ 15.-บำท/ คน

 5. ค่ำตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 24,000.00             24,000.00             -                       24,000.00              ค่ำตอบแทนเดือนละ 2,000.-บำท

 6. ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบญัชี 65,000.00             65,000.00             -                       65,000.00              จำ้งผูส้อบบญัชีภำคเอกชน

 7. ค่ำรับรอง 35,000.00             30,848.60             4,151.40 35,000.00              ค่ำเคร่ืองด่ืมและอำหำรว่ำงในกำรประชุม

 8. ค่ำพำหนะ 15,000.00             6,430.00               8,570.00               15,000.00              กรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ีไปสมันำ/อบรมนอกสถำนท่ี

 9. ค่ำไปรษณีย์ 100,000.00           65,789.00             34,211.00 90,000.00              ค่ำอำกรแสตมป์ในกำรส่งเอกสำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค

10. ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 70,000.00             50,210.00             19,790.00             80,000.00              ค่ำธรรมเนียมธนำคำรฯและกำรโอนเงินปันผลเขำ้บญัชีสมำชิก 10.-บำท/คน

11. คำ่เคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละคำ่วสัดุคอมพิวเตอร์ 100,000.00           79,456.60             20,543.40 100,000.00            ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละค่ำวสัดุคอมพิวเตอร์

ประมาณการรายจ่าย ดอกเบีย้จ่าย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ประจ าปี 2564

ปี 2563
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รายการ งบประมาณ จ่ายจริง คงเหลือ งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2564

ประมาณการรายจ่าย ดอกเบีย้จ่าย, ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ประจ าปี 2564

ปี 2563

12. ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 60,000.00             54,492.50             5,507.50 60,000.00              ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำรประมำณเดือนละ 5,000.-บำท

13. ค่ำถ่ำยเอกสำร 36,000.00             19,865.00             16,135.00 36,000.00              ค่ำถ่ำยเอกสำรประมำณเดือนละ 3,000.-บำท

14. ค่ำไฟฟ้ำ 156,000.00           144,354.57           11,645.43 120,000.00            ค่ำไฟฟ้ำประมำณเดือนละ 10,000.-บำท

15. ค่ำโทรศพัท์ 30,000.00             23,172.41             6,827.59               30,000.00              ค่ำโทรศพัทป์ระมำณเดือนละ 2,500.-บำท 

16. ค่ำดูแลระบบโซลูชัน่ออนไลน์ 15,000.00             15,000.00             -                       15,000.00              ค่ำรักษำดูแลระบบโซลูชัน่ออนไลน์รำยปี

17. ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ 20,000.00             21,810.98             (1,810.98) 25,000.00              ค่ำใชจ่้ำยเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ

18. ค่ำใชจ่้ำยในกำรประชำสมัพนัธ์ 10,000.00             3,200.00               6,800.00               10,000.00              ค่ำใชจ่้ำยในกำรท ำเวบ็ไซด,์ แผน่พบัป้ำยประชำสมัพนัธ์

19. ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินคดี 300,000.00           -                       300,000.00           300,000.00            ส ำหรับสมำชิกท่ีขำดส่งเงินกูก้บัสหกรณ์

20. ค่ำใชจ่้ำยในกำรประชุมใหญ่ 1,954,000.00        1,885,689.45        68,310.55 1,600,000.00         ประมำณไวว้่ำสมำชิกเขำ้ร่วมประชุม 200  คน

 ค่าเงินรางวลั  4,700 คน X 300.-บาท  = 1,410,000.- บาท

 ค่าอาหาว่างและเคร่ืองด่ืม 200 คน X 50.-บาท = 10,000.-บาท

 ค่ารายงานประจ าปี 200 เล่ม = 15,000.-บาท

 ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  = 165,000.-บาท

 รวม 3,524,100.00        2,855,689.11        668,410.89           3,115,100.00        
 รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 8,220,980.00        7,341,077.66        879,902.34           7,787,600.00        
 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี   ตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำดว้ย

 1. หน้ีสงสยัจะสูญ 1,000,000.00        3,250,389.58 (2,250,389.58) 2,000,000.00        กำรบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563

 รวมค่าใช้จ่ายทางบัญชี 1,000,000.00        3,250,389.58 (2,250,389.58) 2,000,000.00        
รวมทัง้ส้ิน 20,020,980.00 19,980,372.72 40,607.28 20,487,600.00

หมายเหต:ุ     ถวัจ่ำยขำ้มหมวดรำยจ่ำยไดภ้ำยในวงเงินงบประมำณยกเวน้เงินเดือน ครุภณัฑ ์และส่ิงปลูกสร้ำง
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วาระที่  4.4 ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกันประจ าปี 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด  พ.ศ.2544  ข้อ 17 ก าหนดให ้           
ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจในการก าหนดวงเงินกูย้ืมส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน    
ซ่ึงตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

ในปี  2563  ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562  มีมติก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้ าประกันและ           
นายทะเบียนสหกรณ์  ไดใ้หค้วามเห็นชอบ  เป็นจ านวนเงิน  50  ลา้นบาท  ซ่ึงสหกรณ์ไม่มีการกูย้มืหรือค ้าประกนั 
  ในปี  2564  คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือค ้าประกนั จ านวน     
50  ลา้นบาท  เท่ากบัปีท่ีผ่านมา  
 

  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาก าหนดวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปี  2564 
 
มติที่ประชุม ...................................................................................................................  
 
วาระที่  4.5 แก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณชิย์  จ ากัด พ.ศ.2544 
  1. ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  พ.ศ.2544  ขอ้ 84(3) ก าหนดว่า
การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  ให้กระท าได้แต่เฉพาะในท่ีประชุมใหญ่ ท่ี มีองค์ประชุม                
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกหรือไม่นอ้ยกวา่ 100 คน  แลว้แต่กรณี 
  2. การแก้ไขขอ้บังคบัสหกรณ์ฯ คร้ังน้ี  เพื่อให้เป็นไปตามโครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลง   
เลขหมายประจ าบา้นในเขตเทศบาลนครนนทบุรี  รายละเอียดปรากฎตามแบบ ท.ข.2  ดงัน้ี.- 

 
ข้อความและเหตุผลที่แก้ไขเพิม่เติม 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด 
แบบ ท.ข.2 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 
หมวด 1 

ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 
ขอ้  1. ช่ือ   ประเภทและท่ีตั้งส านกังาน 
           ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงพาณิชย ์จ ากดั 
 
 
           ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย ์
           ท่ีตั้งส านกังาน    เลขท่ี 44/100  
ถนนนนทบุรี 1  ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี 

หมวด 1 
ช่ือ ประเภทและท่ีตั้งส านักงาน 

ขอ้  1. ช่ือ   ประเภทและท่ีตั้งส านกังาน 
           ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงพาณิชย ์จ ากดั   MINISTRY 
OF COMMERCE SAVING AND 
CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 
           ประเภท   สหกรณ์ออมทรัพย ์
           ท่ีตั้งส านกังาน    เลขท่ี 563  
ถนนนนทบุรี   ต าบลบางกระสอ  
อ าเภอเมืองนนทบุรี   จงัหวดันนทบุรี 

เป็นไปตามการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเลขหมาย
ประจ าบา้นในเขตเทศบาล
นนทบุรี 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 
           สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงาน
ไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และ
ใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของ
สหกรณ์เดิม   ส านกังานส่วนราชการ
สหกรณ์  และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ี
สหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปดว้ย 
ตราของสหกรณ์    ตราของสหกรณ์มี
รูปลกัษณะ  ดงัน้ี 

พระวิสสุกรรม ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
กระทรวงพาณิชย ์
     
 
 
 

           สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านักงาน
ไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้ให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบ  และ
ใหปิ้ดประกาศไวท่ี้ส านกังานของ
สหกรณ์เดิม   ส านกังานส่วนราชการ
สหกรณ์  และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ี
สหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่
สามสิบวนั  และใหด้ าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่
คราวต่อไปดว้ย 
ตราของสหกรณ์  ตราของสหกรณ์มี
รูปลกัษณะ  ดงัน้ี 

พระวิสสุกรรม   ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของ
กระทรวงพาณิชย ์

 
  เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  
ขอ้ 1 ช่ือ  ประเภทและท่ีตั้งส านกังาน  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัโครงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเลขหมายประจ าบา้น
ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี 
 
มติที่ประชุม .............................................................................. 
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วาระที่  4.6 เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์และก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 - 2565 
  1. ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั  ขอ้ 52 (5)  และ  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 7)  
พ.ศ.2561  ขอ้ 80  80/1   81 และ 82/1   ก าหนดวา่ใหท่ี้ประชุมใหญ ่

    1.1 เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวุฒิความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ  
การเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์  และมี
คุณสมบติัเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดรั้บการ
รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกิจการตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์  จ านวน  1  คน  เป็นผูต้รวจสอบกิจการ  และรายงานผลการตรวจสอบประจ าเดือนและประจ าปี 
  ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา  2  ปีทางบัญชีสหกรณ์  ถ้าเม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการใหม่  ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหน้าท่ีไปพลาง
ก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บเลือกตั้งไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าได ้
      1.2 ก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบกิจการ 
 

  2. ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าด้วย  การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  พ.ศ.2559  
ก าหนดวา่  สหกรณ์อาจเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการเป็นการส ารองไว ้ เพื่อให้ผูต้รวจสอบกิจการท่ีสหกรณ์เลือกตั้ง
ส ารองไวส้ามารถปฏิบติังานทนัที  ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการท่ีไดรั้บการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่พน้จาก
ต าแหน่ง  เช่น ลาออก ฯลฯ 
      สหกรณ์ฯ ไดป้ระกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์  เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน  2563  
โดยก าหนดคุณสมบติัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าดว้ย  การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  พ.ศ.2559  
โดยมีผูย้ืน่ใบสมคัร  2  ราย  ดงัน้ี.- 

    1. นางสาวชลัฐกร  ลาแก้ว  สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดกรมการค้าต่างประเทศ  เสนอ
ค่าตอบแทนปีละ  24,000  บาท  (เดือนละ  2,000  บาท) 
      2. นางพฒัน์นรี  จันทรสุคนธ์  สมาชิกสหกรณ์ฯ สังกัดส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 
เสนอค่าตอบแทนปีละ  30,000  บาท  (เดือนละ  2,500  บาท) 
       
  เสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการรวมทั้ งผูต้รวจสอบกิจการส ารอง  และ
ก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการประจ าปี  2564 – 2565  
 
 
มติที่ประชุม ............................................................................................... 
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วาระที่  4.7 การเสนอช่ือผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์และก าหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี  ประจ าปี 2564 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จ ากัด พ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24  

ก าหนดว่าบญัชีของสหกรณ์ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง ตามมาตรฐานการสอบบญัชี  ท่ีรับรองทัว่ไป  
และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดก้ าหนดแนวทางการสรรหาผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามประกาศ     นาย
ทะเบียนสหกรณ์  เร่ือง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้ง  เป็นผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 โดยให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาเสนอช่ือผูส้อบบญัชีส ารองไวด้ว้ย  เพื่อป้องกนัปัญหาจากเหตุ
สุดวิสัยหรือเหตุจ าเป็นท่ีท าใหผู้ส้อบบญัชีท่ีสหกรณ์คดัเลือกไวไ้ม่สามารถปฏิบติังานสอบบญัชีได ้

มีผู้สอบบัญชีย่ืนหนังสือเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2564  จ านวน  3  ราย  ดังนี ้

ที่ ผู้เสนอ 
ค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี  
ปีละ (บาท) 

การเข้าตรวจสอบ 
รายงานผล ประสบการณ์ / ผลงาน ความถี่ ทีมงาน 

1 ส านักงานสุรางค์ปราสาททอง 
 

65,000.00 ปีละ 4 คร้ัง 
คร้ังละ 1 -3 
วนัท าการ 

3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.โรงพยาบาลปราสาท จ ากดั 
- สอ.สาธารณสุขปราจีนบุรี จ ากดั 
- สอ.เอส เอส เค กลการ จ ากดั 
- สอ.เหลก็แผน่รีดเยน็ไทย จ ากดั 
- สอ.ต ารวจภูธร จ.ปทุมธานี จ ากดั 
- สอ.หน่วยบญัชาการทหารพฒันา จ ากดั 
- สอ.สนง.พฒันาวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีแห่งชาติ จ ากดั 
- สหกรณ์บริการพนกังานการไฟฟ้า 
   นครหลวง จ ากดั 

2 บริษัท  ดี เอส ธุรกิจและการ
บัญชี  จ ากัด 
 

70,000.00 ปีละ 3 คร้ัง 
คร้ังละ 1-3 
วนัท าการ 

3 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- สอ.มณฑลทหารบก 11 จ ากดั 
- สอ.พนกังานส่วนต าบล จ.บุรีรัมย ์จ ากดั 
- สอ.โรงพยาบาลพุทธโสธร  จ ากดั 
- สอ.สาธารณสุข จ.ปทุมธานี จ ากดั 
- สอ.สาธารณสุข จ.ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
-สอ.ต ารวจภูธร จ.ปทุมธานี จ ากดั 
-สอ.เครดิตยเูนียนเชียงของ จ ากดั 
-สอ.เครดิตยเูนียนฟาร์มสัมพนัธกิจ จ ากดั 
-สอ.เคหสถานชุมชนคลองเตย จ ากดั 

3 บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี
และกฎหมาย จ ากัด 

100,000.00 ปีละ 4 คร้ัง 
คร้ังละ 3 - 5 
วนัท าการ 

3-5 คน - รายงานการสอบบญัชี 
  ระหว่างปีและร่วมประชุม 
  ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
- รายงานการสอบบญัชี 
  ประจ าปีตามระเบียบ 
  ท่ีนายทะเบียนก าหนด 

ผูส้อบบญัชี 
- ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย ์จ านวน   
  96 แห่ง 
 

 

เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์รวมทั้งผูส้อบบญัชีส ารองและก าหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี    ประจ าปี  2564 

มติท่ีประชุม       .......................................................................................................................... 
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วาระที่  5 การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่  38  ประจ าปี  2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากัด พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 53 
ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการ
ด าเนินการอีก  14  คน  ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  และขอ้ 55  ก าหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วนัเลือกตั้ง  คณะกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ ้ า     
อีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั   

การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ     ชุดที่  38  ประจ าปี  2564 
1. สัดส่วนคณะกรรมการด าเนินการปี 2564  จ านวน  15 คน  มีดงัน้ี 

1.1  ประธานกรรมการ   1  คน 
1.2  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 4  คน  
1.3  กรมการคา้ต่างประเทศ  2  คน 
1.4  กรมการคา้ภายใน   1  คน 
1.5  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 1  คน 
1.6  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา  1  คน 
1.7  กรมพฒันาธุรกิจการคา้  2  คน 
1.8  กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 1  คน 
1.9  องคก์ารคลงัสินคา้   1  คน 
1.10  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  1 คน 
 

2. รายช่ือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  7  คน  ดงัน้ี.- 
2.1  นายประจกัษ ์ ขนัทอง  รองประธานกรรมการ (สป.) 
2.2  นายโชติพิสุทธ์ิ ประทุมเมศร์ กรรมการ    (สป.)     
2.3  น.ส.รุ่งนภา บุญยะนนัท ์ กรรมการ     (คต.)    
2.4  นางปาริชา ด ารงวณิชย ์ กรรมการ  (คต.)    
2.5  นางพิศมยั เผือกส าลี กรรมการ  (จร.)    
2.6  นายบรรจง  วงษช์าลี  กรรมการ     (อคส..) 
2.7  นางอจัฉรา ผดุงศิลป์ไพโรจน์ กรรมการและเหรัญญิก       (พค.) 
 

3. ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  จ านวน  7  คน   
3.1  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์  2  คน 
3.2  กรมการคา้ต่างประเทศ   2  คน 
3.3  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ  1  คน 
3.4   กรมพฒันาธุรกิจการคา้   1  คน 
3.5  องคก์ารคลงัสินคา้    1  คน 
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4. รายช่ือผูส้มคัรเขา้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ  (เลขประจ าตวั ช่ือผูส้มคัรและสังกดั) 
กรรมการ 
1.  นายประจกัษ ์ ขนัทอง   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
2.  นายโชติพิสุทธ์ิ ประทุมเมศร์  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
3.  นายธีระพงษ ์ อ่ิมสอาด   กรมการคา้ต่างประเทศ 
4.  นางปาริชา  ด ารงวณิชย ์  กรมการคา้ต่างประเทศ 
5.  นางวภิา  หมดภยั   กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
6.  นางปิยวรรณ กะระวะสูตร  กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
7.  นางรุ่งนภา  บุญยะนนัทน์  กรมการคา้ต่างประเทศ 
8.  นายสุเมธ  ทรัพยน์ารายณ์  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
9.  นางพิศมยั  เผือกส าลี  กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
10. นางสาวรุ่งฤทยั เกิดแจง้   ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์
11. นางกาญจนา ค าต่าย   กรมการคา้ต่างประเทศ 
12. นายบรรจง วงษช์าลี   องคก์ารคลงัสินคา้ 
13. นายคณพล จนัทร์สงเคราะห ์  ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 

5. วิธีการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ 
การสรรหาคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวง

พาณิชย ์ จ ากดั  วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2557  ดงัน้ี 
5.1  สหกรณ์จดัท าบญัชีรายช่ือและท่ีอยู่สมาชิก ส่งให้สมาชิกตามท่ีอยู่/หน่วยงานท่ีสมาชิก

สังกดั  เวบ็ไซตข์องสหกรณ์  ปิดประกาศไว ้ณ ส านกังานสหกรณ์  เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบ  ภายในวนัองัคารท่ี      
1  ธนัวาคม  2563 

5.2  หากสมาชิกเห็นว่าตนไม่มีช่ือในบัญชี  หรือรายช่ือไม่ถูกต้อง  หรือจะแก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือ/ท่ีอยู ่ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือต่อสหกรณ์เพื่อแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  ภายในวนัพุธท่ี  9  ธนัวาคม  2563 

5.3  สหกรณ์ส่งบตัรลงคะแนนสรรหาให้สมาชิกตามท่ีอยู่/หน่วยงานท่ีสมาชิกสังกดัทาง
ไปรษณีย ์ (โดยแนบซองบริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวนัจนัทร์ท่ี 11  มกราคม  2564  และสมาชิกท่ีปฏิบติังาน
ภายในอาคารกระทรวงพาณิชย ์ระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี 11 มกราคม 2564 – วนัศุกร์ท่ี  15  มกราคม  2564 

5.4  สมาชิกลงคะแนนสรรหาโดยท าเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในบตัรลงคะแนนสรรหา
กรรมการในช่องท่ีก าหนดไดไ้ม่เกิน  1  คน และส่งบตัรท่ีไดก้ากบาท (X) แลว้ ทางไปรษณีย ์(บริการธุรกิจตอบรับ) 
ถึงสหกรณ์ ตู ้ปณ. 44 ปณฝ.กระทรวงพาณิชย ์นนทบุรี 11005  ภายในจนัทร์ท่ี  1  กุมภาพนัธ์  2564 

5.5 ก าหนดวันนับคะแนนสรรหาในวันพฤหัสบดี ท่ี  4 กุมภาพันธ์  2564  โดย
คณะกรรมการสรรหารับบตัรท่ีสมาชิกได้ลงคะแนนแล้วจากท่ีท าการไปรษณีย ์และนับคะแนนในท่ีเปิดเผย   
รวดเดียวจนเสร็จ  ประธานกรรมการสรรหาจะประกาศผลการนับคะแนน  พร้อมสรุปจ านวนสมาชิกผูใ้ช้สิทธิ  
จ านวนบตัรดี  จ านวนบตัรเสีย ใหส้มาชิกไดรั้บทราบ  ในวนัศุกร์ท่ี  5  กุมภาพนัธ์  2564 

5.6  สมาชิกและหรือผูส้มคัรรับการสรรหาท่ีมีค าร้องคดัคา้น/ขอ้โตแ้ยง้เก่ียวกบัผลการ
สรรหา เป็นหนงัสือพร้อมเอกสารหลกัฐานยื่นต่อประธานกรรมการสรรหาภายในวนัองัคารท่ี  9 กุมภาพนัธ์  2564 
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5.7  ประธานกรรมการสรรหาน ารายช่ือผูท่ี้ไดรั้บคะแนนการสรรหาสูงสุดเรียงตามล าดบั 
เสนอท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
   

ผลการนับคะแนนสรรหาผู้สมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินการและกรรมการประจ าปี  2564  
  กรรมการด าเนินการ 

1.  นายประจกัษ ์  ขนัทอง  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ     516 
2.  นายโชติพิสุทธ์ิ  ประทุมเมศร์ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    138 
3.  นายธีระพงษ ์  อ่ิมสอาด  (คต.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    138 
4.  นางปาริชา  ด ารงวณิชย ์ (คต.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    161 
5.  นางวิภา  หมดภยั  (พค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    128 
6.  นางปิยวรรณ  กะระวะสูตร (พค.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    292 
7.  นางรุ่งนภา  บุญยะนนัท ์ (คต.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    203 
8.  นายสุเมธ  ทรัพยน์ารายณ์ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    265 
9.  นางพิศมยั  เผือกส าลี (จร.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    5 
10. นางสาวรุ่งฤทยั เกิดแจง้  (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    209 
11. นางกาญจนา  ค าต่าย  (คต.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    88 
12. นายบรรจง  วงษช์าลี  (อคส.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    7 
13. นายคณพล  จนัทร์สงเคราะห์ (สป.)  คะแนนท่ีไดรั้บ    246 

 

หมายเหตุ ผูส้มัครกรรมการด าเนินการหมายเลข 9 และ 12 ไม่ต้องลงคะแนน  เน่ืองจากมีผูส้มัครเท่ากับ
จ านวนกรรมการของหน่วยงาน 

 
วาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 

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

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

......................................................................................................................................................................................... 
 
ปิดประชุมเวลา  .......................... น. 




