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วาระที่ 1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

นายสันติชยั    เกียรติคุณโสภณ   ประธานกรรมการ   สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั 
เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  เม่ือสมาชิกครบองค์ประชุมแลว้  ประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่ 
ตามวาระ ดงัต่อไปน้ี  

ประธาน ขณะน้ี เวลา.............น. มีสมาชิกลงช่ือเขา้ร่วมประชุมแลว้ จ านวน...........คน 
ขา้พเจา้ในฐานะประธานในท่ีประชุม ขอเปิดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการค้าภายใน จ ากัด ในโอกาสน้ีใคร่ขอแนะน าท่านผูมี้เกียรติท่ีได้กรุณามาเข้าร่วมประชุม            
ใหส้มาชิกทราบ ดงัน้ี  

1................................................................................................................................................  
2................................................................................................................................................  
3................................................................................................................................................  
4................................................................................................................................................  
5................................................................................................................................................  

ขา้พเจา้ ในนามของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั ขอขอบคุณทุกท่าน  
ท่ีได้ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือสหกรณ์ฯ ของเราเป็นอย่างดีเสมอมา และได้กรุณาให้เกียรติ           
มาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม.............................................................................  
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วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  

รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั 
วนัพฤหัสบด ีที ่ 17  พฤศจกิายน  2559 

ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร (30410) ช้ัน 4 ส านักงานปลดักระทรวงพาณชิย์ 

 

สมาชิกผู้มาประชุม     สมาชิกเขา้ประชุม  279 คน  (จ  านวนสมาชิกทั้งส้ิน  927  คน) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นางวราพร  แพสถิตถาวร    ผูส้อบบญัชี  
    2.  นางนุชนาถ  ศิริกาญจนพงศ ์    ผูต้รวจสอบกิจการ 
    3.  นายศิริพจน์  ทองนวล    ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 
    4.  นายชยัวฒิุ  มณัฑนานนท ์  นกัวชิาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ     

   5.  นางสาวยวุดี ตงัธิวนนท ์  หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์นนทบุรี 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30  น. 

  เม่ือสมาชิกครบองค์ประชุมแลว้  นางนฤมล   จิรสัทธรรม  ประธานกรรมการ  กล่าวเปิดประชุม  
จากนั้นไดด้ าเนินการประชุมตามวาระการประชุมในขอ้ต่อไปน้ี    

วาระที ่1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธาน  ขณะน้ี  เวลา 13.30 น. มีสมาชิกลงช่ือเข้าร่วมประชุมแล้ว จ  านวน 279 คน ข้าพเจ้า        
ในฐานะประธานในท่ีประชุม  ขอเปิดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559  ของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน  
จ  ากดั  โดยมีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

1. การมอบหุ้นให้กบัสมาชิกคนละ 20 หุ้น มูลค่า  200.00 บาท จ านวน  927 คน  เป็นเงินทั้งส้ิน  

185,400.00 บาท  (หน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) 

  2.  สหกรณ์จดัให้มีการท าประกนัชีวิตกลุ่มให้กบัสมาชิกทุกคนซ่ึงอยูใ่นหลกัเกณฑ์การท าประกนั
ชีวิตกลุ่มกับบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จ  ากัด (มหาชน)  ในวงเงินเอาประกันชีวิต 150,000.00 บาท/คน/ปี             
โดยสหกรณ์รับภาระจ่ายค่าเบ้ียประกันให้กบัสมาชิกเป็นเงินทั้งส้ิน  746,550.00 บาท (สมาชิกอายุไม่เกิน 65 ปี 
จ  านวน 842 คนๆละ 780.00 บาท เป็นเงิน  656,760.00 บาท และสมาชิกอายุเกิน 65 ปี จ  านวน 73 คนๆละ        
1,230.00 บาท เป็นเงิน 89,790.00 บาท)  มีสมาชิกท่ีอายเุกิน 75 ปี  จ  านวน 12 คน ท่ีไม่สามารถท าประกนัได ้
 มติทีป่ระชุม    มีมติรับทราบ 
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วาระที ่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
  ประธานในท่ีประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  
2558  วนัพฤหสับดีท่ี 19 พฤศจิกายน  2558 
มติทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2558 โดยไม่มีการแกไ้ข 

วาระที ่ 3  เร่ืองรับทราบรายงานกจิการ  ประจ าปี 2559 
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  ขอแสนอรายงานกิจการ      
ประจ าปี 2559  ดงัน้ี 

1.  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

1.  ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์สามารถระดมหุ้นเพิ่มข้ึนระหวา่งปีเป็นเงิน  13,923,410.00 บาท  มีผลท าให ้
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ ณ วนัส้ินปีบญัชี มีรวมทั้งส้ิน  252,452,590.00 บาท 

2. เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษในปี  2559 ณ วนัส้ินปีบญัชีมีเงินฝากทั้งส้ิน 46,899,851.69 บาท 
3. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหรณ์ ไดอ้นุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกในปี  2559 รวม 914 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน 

402,346,583.84 บาท  (เงินกู้สามญั จ านวน 497 สัญญา เป็นเงิน 385,827,323.84 บาท และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
จ านวน 417 สัญญา เป็นเงิน 16,519,260.00 บาท)  

4. สินทรัพยสุ์ทธิของสหกรณ์ ณ วนัส้ินปีบญัชี มียอดรวมทั้งส้ิน 330,287,205.00 บาท 
5. รายได้ สหกรณ์มีรายได้ทั้ งปี  รวมทั้ งส้ิน 17,005,385.47 บาทโดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก        

ดอกเบ้ียรับจากการใหกู้ย้มืเงินแก่สมาชิก ซ่ึงคิดเป็น 99.77% ของรายไดท้ั้งหมด 
6. ค่าใช้จ่าย ในรอบปีสหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้ งส้ิน 4,556,075.40 ซ่ึงคิดเป็น 26.79% ของรายได้

ทั้งหมด 
7. ก าไรสุทธิ ในปีน้ีสหกรณ์สามารถท าก าไรสุทธิได้ 12,449,310.07 บาท ซ่ึงคิดเป็น 73.21% ของ

รายไดท้ั้งหมด 

2. รับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2559 
สมาชิก ณ วนัท่ี  1  ตุลาคม 2558   = 928 คน 
ระหวา่งปี  2559  สมาชิกเขา้ใหม่   =   34 คน 
ระหวา่งปี  2559  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  =   31 คน 
ระหวา่งปี  2559  สมาชิกเสียชีวติ   =     4 คน 
รวมยอดสมาชิกทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 =  927 คน 

มติทีป่ระชุม    มีมติรับทราบ    
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วาระที ่ 4  เร่ืองรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ ประจ าปี 2559 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการค้าภายใน จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559 

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

เรียน  ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการค้าภายใน  จ ากดั 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558  เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 ไดมี้มติเลือกตั้งดิฉันเป็น     
ผูต้รวจสอบกิจการประจ าปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 นั้น ดิฉนัไดท้  าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
และขอเสนอผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการด าเนินการแลว้นั้น ดิฉนัขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการประจ าปี 2559 โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงินตามหลกัการ บริหารทัว่ไป 
 1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.3  เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และอ่ืน ๆ  
2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
 2.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติท่ีประชุม 
 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้

3. ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 (1) ด้านบริหารงานทัว่ไป 
  สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ไวเ้หมาะสมมีการประมาณการรายไดแ้ละ
งบประมาณรายจ่ายอยา่งชดัเจน 
  - มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเสนอผลการด าเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน และมีการติดตามเร่งรัดลูกหน้ีท่ีมีปัญหา 
  - การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมคณะกรรมการรวมทั้งมติท่ีประชุม
ใหญ่ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เจา้หน้าท่ีของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบติัหน้าท่ีได้ตามท่ีก าหนดและตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
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(2) ด้านการบัญชี 
- เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี มีครบถว้นพอถือใชเ้ป็นหลกัฐานการบนัทึกบญัชีได ้
- สหกรณ์ใชบ้นัทึกบญัชีดว้ยมือ  
- การจดัท าบญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆ  ซ่ึงเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัและมียอดตรงกนักบับญัชีคุมยอด 

  - ฝ่ายจดัการไดจ้ดัท าและเสนอรายงานทางบญัชีตลอดจนเสนอความเคล่ือนไหว  ทางการเงินต่อ
คณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

(3) ด้านการเงิน 
สหกรณ์ก าหนดโดยให้เก็บรักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 10,000.00 บาท ในวนัตรวจนบัเงินสด

สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในมือ จ านวน 5,570.25 บาท  ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 4,194.60 บาท  
ถูกตอ้งตรงตามบญัชี ณ วนัตรวจนบัเงินสด  และวนัส้ินปี   ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรับ–จ่ายและเก็บรักษา
เงินสด การใชจ่้ายเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์  ส่วนใหญ่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไว ้ และไดจ่้ายไปเพื่อกิจการ
ของสหกรณ์และสมควรดว้ยเหตุผล 

(4) ด้านการด าเนินงาน 
  สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือตน้ปี จ านวน 928 คน เพิ่มข้ึนระหวา่งปีจ านวน 34 คน ลาออกจ านวน 35 คน 
สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี  จ  านวน 927 คน  ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน จ านวน 330,287,205.00 บาท 
ในรอบปีสหกรณ์มีรายไดท้ั้งส้ิน จ านวน 17,005,385.47 บาท และมีค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน จ านวน 4,556,075.40  บาท เป็น
ผลใหมี้ก าไรสุทธิ จ  านวน 12,449,310.07 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 412,043.43 บาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.42 

(5) ด้านการให้เงินกู้ 
  ระหว่างปีสหกรณ์ ให้ เงินกู้แ ก่สมาชิก  2 ประเภท  จ านวน  914 สัญญา เป็น เงินจ านวน 
402,346,583.84 บาท  ประกอบดว้ย 
  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน    417  สัญญา จ านวนเงิน 16,519,260.00  บาท 
  เงินกูส้ามญั     497  สัญญา จ านวนเงิน        385,827,323.84  บาท 

  ณ วนัส้ินปีมีลูกหน้ีเงินกูค้งเหลือทั้งส้ิน จ านวน 326,366,728.55 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 
28,998,233.70 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.75  ประกอบดว้ย 
  ลูกหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวนเงิน     5,417,252.00  บาท 
  ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั   จ านวนเงิน 320,585,183.35  บาท 
  ลูกหน้ีตามค าพิพากษา  1  ราย  จ านวนเงิน          55,597.70 บาท 
  ลูกหน้ีอ่ืน    จ านวนเงิน        308,695.50 บาท 

  การจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก มีสัญญาเงินกูแ้ละการค ้าประกนัถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
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  ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวนเงิน 55,597.70 บาท      
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน จ านวนเงิน 308,695.50 บาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 
6,690.24 บาท 

 (6) ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก  ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  การรับฝาก และจ่ายคืนเงินฝากเป็นไป
ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด ดงัน้ี 
         ออมทรัพย์พเิศษ        

คงเหลือยกมาตน้ปี   33,227,314.29   บาท    
รับฝากระหวา่งปี    96,453,980.20   บาท 
ถอนระหวา่งปี    82,781,442.80   บาท 
คงเหลือส้ินปี    46,899,851.69   บาท 

(7) ด้านการลงทุน 
  สหกรณ์ลงทุนซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  จ  านวน 238,500.00 บาท 
การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา 62 ก าหนด 

 (8) ด้านทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
  ทุน เรือนหุ้น  มียอดยกมาต้นปี  จ านวน 238,529,180.00  บาท เพิ่ ม ข้ึนระหว่างปี  จ  านวน 
24,853,920.00 บาท  ลดลงระหวา่งปี จ  านวน 10,930,510.00 บาท คงเหลือวนัส้ินปี จ  านวน 252,452,590.00 บาท 

  ทุนส ารอง มียอดยกมาต้นปี  จ านวน 14,046,299.55  บาท จัดสรรเพิ่มระหว่างปี  จ านวน 
1,204,310.66  บาท   คงเหลือวนัส้ินปี จ านวน 15,250,610.21 บาท  

  ทุนสะสมต่างๆ มียอดยกมาตน้ปี จ  านวน 1,543,025.03 บาท ระหวา่งปีจดัสรรทุนสาธารณประโยชน์เพิ่ม 
จ านวน 222,758.99 บาท และไดจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกและทายาทเสียชีวิต 
จ านวน 318,100.00 บาท ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

  ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ปีบญัชี 2559 ท่ีผา่นมาไม่พบความผิดปกติ  ดา้นการเงินและ
การบญัชีแต่ประการใด  การปฏิบติัตามขอ้เสนอและขอ้แนะน าต่างๆ ไดรั้บความร่วมมือในการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขเป็นอยา่งดีจากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และคณะกรรมการด าเนินการ 
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  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย ท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ
เลือกดิฉนัเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  

           
            (นางนุชนาถ   ศิริกาญจนพงศ)์ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

 

23 ซ.ติวานนท ์25 แยก 29    
อ.เมือง   จ.นนทบุรี   11000 
โทร. 0-2588-2502 , 087-0336907    
วนัท่ี  25  ตุลาคม  2559 

มติทีป่ระชุม  มีมติรับทราบรายงานผูต้รวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 

วาระที ่5  เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน  ประจ าปี 2559 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั 

   วนัท่ี  3  พฤศจิกายน  2559 

เรียน   นางวราพร   แพสถิตถาวร       ผูส้อบบญัชี 

  หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไวเ้พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการคา้ภายใน จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2559 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะ
การเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2559  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์      ออม
ทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในความถูกต้องและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบ  ซ่ึงงบการเงิน
ดงักล่าวไดจ้ดัท าข้ึนตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

  ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะเป็น
ดงัต่อไปน้ี 
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1.  งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดงรายการและ
ขอ้มูลต่าง ๆ 
 2.  ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

2.1  บนัทึกทางการบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี  และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3.  ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์  ผูซ่ึ้งมี
หนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี  และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงิน 

4.  สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน  นอกจากน้ี สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ซ่ึงหาก
ไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหน้า   ซ่ึงควรจะได้
น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

6.  รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1  ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้
6.2  สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพย์ทั้ งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพนั หรือขอ้ผูกมดัใด ๆ        
ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8.  สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจเกิดข้ึนในภายหนา้
ไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่
บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่  จะเกิดข้ึน  

9.  นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใด
ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ              
งบการเงินอีก 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นางนฤมล   จิรสทัธรรม) 

ประธานกรรมการ 

 
(นายวฒิุชยั   หลา้ส่องสี) 

ผูจ้ดัการ 
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มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 ตามท่ีผูส้อบบญัชีรับรองไว ้
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วาระที ่ 6 เร่ืองพจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 

ก าไรสุทธิประจ าปี  2559  ( 1 ตุลาคม  2558  -  30  กนัยายน  2559 ) 

    จดัสรรก าไรสุทธิ ปี 2559 

ล าดบั รายการ ร้อยละ  จ านวนเงนิ  

    ของก าไร  (บาท) 

1 เป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 10.00 1,244,997.39 

2 เป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ 0.08 10,000.00 

  แต่ตอ้งไม่เกิน 10,000.00 บาท ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   

3 เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิกในอตัราไม่เกินอตัราท่ีกฎกระทรวงก าหนด (ร้อยละ 4.10) 78.74 9,802,531.20 

4 เป็นเงินเฉล่ียคืนตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้(ร้อยละ 4.50) 6.08 756,381.48 

5 เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุน้ 0.08 10,000.00 

6 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 2.37 295,400.00 

7 เป็นเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 2.65 330,000.00 

  รวม  100 12,449,310.07 

 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559  ตามทีเ่สนอจะมีผล  ดังนี ้
1.  เป็นของสมาชิกร้อยละ   84.82   ของก าไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินปันผล         9,802,531.20 บาท 
 1.2  เงินเฉล่ียคืน           756,381.48 บาท 
    รวม                 10,558,912.68 บาท 
2.  เป็นผลประโยชนแ์ก่สมาชิกร้อยละ  12.45  ของก าไรสุทธิ คือ 
 2.1  ทุนส ารอง        1,244,997.39 บาท 
 2.2  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล          10,000.00 บาท 
 2.3  ทุนสาธารณประโยชน์          295,400.00 บาท 
    รวม     1,550,397.39 บาท 
3.  เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ร้อยละ  0.08  ของก าไรสุทธิ  คือ 
 เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย          10,000.00 บาท 
4.  เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีร้อยละ  2.65  ของก าไรสุทธิ  คือ 
 โบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี            330,000.00 บาท  
    รวมทั้งส้ิน                12,449,310.07 บาท 
มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจดัสรรไว ้
 



- 20 - 
 
วาระที ่ 7  เร่ืองพจิารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2560 

1. แผนงานประจ าปี  2560 
 

รายการ 
 เป้าหมาย  

ปี 2559 
ด าเนินการจริง 

ปี 2559 
เป้าหมาย 
ปี 2560 

หมายเหตุ 

1. แผนปฏิบติัการ      

 1.1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม (คน) 20 34 40  

 1.2 แผนการใหเ้งินกู ้      

 - เงินกูฉุ้กเฉิน (บาท) 18,000,000.00 16,519,260.00 17,000,000.00  

 - เงินกูส้ามญั (บาท) 360,000,000.00 385,827,323.84 390,000,000.00  

 - สญัญากูฉุ้กเฉิน (สญัญา) 450 497 500  

 - สญัญากูส้ามญั (สญัญา) 500 914 920  

 1.3 แผนการรับช าระหน้ีเงินกู ้      

 - เงินกูฉุ้กเฉิน (บาท) 16,500,000.00 16,613,564.00 17,000,000.00  

 - เงินกูส้ามญั (บาท) 340,000,000.00 356,879,468.52 360,000,000.00  

 1.4 แผนการกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืน     

       เพ่ือใหส้มาชิกกูย้ืมต่อไป (บาท) 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00  

 1.5 แผนการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก     

  (บาท) 14,000.00 14,000.00 14,000.00  
 

2. ประมาณการรายรับ 

ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2559 รับจริง  ประมาณการปี 2560 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.59 – ก.ย.60) 

บาท บาท บาท 

1 ดอกเบ้ียรับ 16,000,000.00 16,994,535.47 17,000,000.00 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก , เงินปันผล ชสอ.
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

2 รายไดอ่ื้น 20,000.00 10,850.00 20,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ , ค่าธรรมเนียมเช็ค และ
ดอกเบ้ียรับตามค าพิพากษา 

3 หน้ีสงสยัจะสูญรับคืน 0.00 0.00 36,000.00 คาดว่าจะเรียกเกบ็จากลกูหน้ีไดเ้ดือนละ 
3,000.- บาท 

รวมรายรับ 16,020,000.00 17,005,385.47 17,056,000.00  
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3. ประมาณการรายจ่าย 

ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2559 รับจริง  ประมาณการปี 2560 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.59 – ก.ย.60) 

บาท บาท บาท 

1 ดอกเบ้ียจ่าย 1,100,000.00 1,135,764.90 1,150,000.00 
คาดว่าจะจ่ายดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  
และดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืบุคคลภายนอก 

2 เงินเดือนค่าจา้ง 1,171,000.00 1,117,470.00 1,287,000.00 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี 2 คน และผูช่้วยผูจ้ดัการ 1 คน 

3 ค่าล่วงเวลา 70,000.00 82,280.00 85,000.00 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี 

4 เงินสมทบประกนัสงัคม 36,000.00 27,000.00 36,000.00 เงินประกนัสังคมท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 

5 กองทุนเงินทดแทน 1,000.00 226.00 1,000.00 กองทุนเงินทดแทนจ่าย 1 คร้ัง/ปี 

6 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี     

      -  คา่เคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 

      -  คา่รักษาพยาบาล 40,000.00 61,311.50 65,000.00 
ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา  คู่สมรส บุตร ของ
เจา้หนา้ท่ี 

      -  ค่าเล่าเรียน 9,000.00 27,520.00 30,000.00 ค่าเล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ท่ี 

7 บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 250,000.00 244,210.00 280,000.00 บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 2 คน ผูช่้วยผูจ้ดัการ 1 คน 

8 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้ านกังาน 35,000.00 33,646.46 40,000.00 ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 

9 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย ์ 20,000.00 17,971.00 20,000.00 ระบบโปรแกรมสหกรณ์ , อุปกรณ์ส านกังาน 

10 ค่าไฟฟ้า 26,000.00 20,751.30 26,000.00 ค่าไฟฟ้า 

11 ค่าเบ้ียประกนัชีวิต 800,000.00 745,830.00 800,000.00 
ค่าเบ้ียประกนัชีวิตบริษทักรุงเทพประกนัชีวติ 
จ  ากดั (มหาชน) ท่ีสหกรณ์ท าใหก้บัสมาชิกทุกคน 

12 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 170,000.00 135,900.00 170,000.00 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และท่ีปรึกษา 

13 ค่าตอบแทนกรรมการและผูจ้ดัการ 80,000.00 89,000.00 96,000.00 
ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ=5,000.-  เหรัญญิก 
=1,500.- และเลขานุการ=1,500.- 

14 ค่ารับรอง 35,000.00 23,647.00 35,000.00 
ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม
ประจ าเดือน 

15 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 52,000.00 51,287.83 55,000.00 ค่าวสัดุส านกังาน 

16 ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 260,000.00 255,470.00 260,000.00 สหกรณ์โอนเข้าบัญชีทุน เรือนหุ้นให้กบัสมาชิกทุกคนๆละ       
200.-บาท  และค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 70,000.-บาท 

17 ค่าพาหนะ 10,000.00 9,870.00 10,000.00 ค่าพาหนะในการติดต่อหน่วยงานภายนอก 

18 ค่าไปรษณีย ์ 20,000.00 14,572.00 20,000.00 
ซ้ือแสตมป์เพ่ือส่งเอกสารการยนืยนัยอด,ใบเสร็จ,  
แจง้ประกนั 

19 ค่าโทรศพัท ์ 15,000.00 15,101.17 16,000.00 ค่าโทรศพัท ์, บตัรเติมเงิน 

20 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15,000.00 9,000.00 15,000.00 ค่าซ้ือสมุดเชค็เพื่อจ่ายเงินกูส้ามญั , เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

21 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,000.00 43,000.00 45,000.00 ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

22 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 
 

30,000.00 24,000.00 
 

30,000.00 
 

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 
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ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2559 รับจริง  ประมาณการปี 2560 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.58 – ก.ย.59) (ต.ค.59 – ก.ย.60) 

บาท บาท บาท 

23 ค่าตอบแทนหน่วยงานการเงิน 6,500.00 6,500.00 6,500.00 
ค่าตอบแทนกลุ่มคลงั กรมการคา้ภายใน =3,500.-  
ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์=1,000.- 

     
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ =1,000.-                    
ส านกันโยบายยทุธศาสตร์การคา้ =1,000.-           

24 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00 9,576.65 10,000.00 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

25 ค่าทนายความ 20,000.00 0.00 20,000.00 ค่าจา้งในการด าเนินคดี 

26 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 30,000.00 0.00 30,000.00 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี                         

27 ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 15,000.00 10,185.00 15,000.00 ค่าอบรมเจา้หนา้ท่ี และ ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็  

28 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 332,984.59 350,000.00 
หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา , ลูกหน้ีอ่ืน 
และดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีอ่ืน 

29 ค่าครุภณัฑ ์ 30,000.00 42,800.00 50,000.00 ซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

30 รายการเพ่ือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นท่ีไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้ 0.00 0.00 50,000.00 สามารถถวัจ่ายไดทุ้กรายการ 

รวมค่าใช้จ่าย 4,413,500.00 4,598,875.40 5,115,500.00 
หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการใหถ้วัจ่ายกนัได ้ 
ยกเวน้ครุภณัฑ ์

มติทีป่ระชุม   1. มีมติอนุมติัแผนงาน  และประมาณการรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปี 2560 
2. มีมติอนุมติัการขอสัตยาบนัส าหรับค่าครุภณัฑข์องปี 2559 ท่ีไดใ้ชเ้กินไปจ านวน 12,800.00 บาท 

วาระที ่ 8  เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนัของสหกรณ์  ประจ าปี  2560 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการค้าภายใน จ ากัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 17. “วงเงินกู้ยืมหรือ     
การค ้าประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ ไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควร
แก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก นายทะเบียนสหกรณ์ 

  ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ
การค ้าประกนัส าหรับปีใด  ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง” 

  ประธานกรรมการด าเนินการ  เสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกูย้มืหรือ   การค ้าประกนั
ของสหกรณ์ประจ าปี  2560  ว่าเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเท่าใด  ซ่ึงในปี  2559  สหกรณ์ได้รับอนุมติัจากท่ี
ประชุมใหญ่ใหก้ าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัไวเ้ป็นจ านวน  20 ลา้นบาท  (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น)   

  ส าหรับปี  2560  คณะกรรมการด าเนินการ ใคร่เสนอขออนุมติัก าหนดวงเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนั  
ซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้ืมหรือการค ้าประกนัไดใ้นวงเงิน  20  ลา้นบาท  (ยี่สิบลา้นบาทถว้น)  ทั้งน้ีเพื่อความรอบคอบใน
การด าเนินการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กวา้งขวางและเพื่อให้การ
บริหารงานมีสภาพคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
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มติที่ประชุม  มีมติอนุมติัก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัของสหกรณ์ จากแหล่งท่ีให้กูย้ืมเงินประจ าปี 2560  
ในวงเงิน 20,000,000.00 บาท (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น) 

วาระที ่ 9   เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมของทีป่รึกษา 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  พ.ศ. 2543   

ขอ้ 83 “ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   
ซ่ึงทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิไดจ้  านวนไม่เกินห้าคน  
เพื่อใหค้วามเห็น  แนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด” 

ขอ้ 53 “อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัเร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

 (9) ก าหนดเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ    
กรรมการอ่ืนๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ” 

 ส าหรับปี  2560  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกไม่เกินห้าคน
เป็นท่ีปรึกษามาให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ ดงันั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ 53 คณะกรรมการด าเนินการใคร่เสนอขออนุมติัก าหนดค่าเบ้ียประชุมของท่ีปรึกษา
เป็นเงิน 1,000.00  บาท/คน/คร้ัง 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  มีมติอนุมติัก าหนดค่าเบ้ียประชุมของท่ีปรึกษาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ 

วาระที ่ 10   เร่ืองพจิารณาเลือกตั้ง และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2560 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 84.  และขอ้ 85.  “ผูต้รวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ  านวนหน่ึงคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล  ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้ ผูต้รวจสอบกิจการ
อยูใ่นต าแหน่งไดมี้ก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบ
กิจการคนใหม่  ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้ น           
อาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกก็ได”้   

บดัน้ี  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2559  ไดส้ิ้นสุดวาระลงแลว้  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2560  จ  านวน 1 คน โดยในปีน้ีมีบุคคลภายนอกเสนอตัวเข้ามา           
เพื่อรับการเลือกตั้ง  จ  านวน  2  ราย  ดงัน้ี 
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ราย
ที ่

ผู้ตรวจสอบกจิการ ข้อเสนอ 

ค่าธรรมเนียม 

การตรวจสอบ
กจิการ 

1 นางนุชนาถ  ศิริกาญจนพงศ์    

 ผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชี  ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี  ทะเบียน เอกสารหลกัฐานทางการเงิน ปีละ 24,000.00 บาท 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  และบญัชี  การด าเนินธุรกิจและอ่ืนๆ โดยใชเ้ทคนิคหรือวธีิการ โดยขอรับค่าบริการ 

  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เม่ือเสนอรายงาน 

  รับราชการกรมตรวจบญัชี  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทุกส้ินไตรมาส ๆ  

  สหกรณ์ เป็นเวลา 33 ปี  ใหข้อ้เสนอแนะและขอ้สังเกต แก่คณะกรรมการด าเนิการ ละ 6,000.00 บาท 

  เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์และ  เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นรายไตรมาส  ต่อ รวม 4 ไตรมาส 

  กลุ่มเกษตรกรมาแลว้ 15 ปี  คณะกรรมการด าเนินการ และประจ าปีต่อท่ีประชุใหญ่  

  เป็นขา้ราชการบ านาญ  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการอยา่งนอ้ย 3-4 คร้ัง ต่อปี  

  สังกดักรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ระยะเวลาปฏิบติังาน เดือนละไม่ต ่ากวา่ 2 วนั  

  ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ    

      

2 นางสาววนา  บุญโพธ์ิแก้ว    

 ผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีอยูค่รบถว้น ปีละ 30,000.00 บาท 

    ถูกตอ้งสมบูรณ์ หรือไม่เพียงใด การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์  

    เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั และการจดัท าบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินกู ้   

    เงินรับฝาก ทะเบียนหุน้และอ่ืนๆ เรียบร้อยถูกตอ้งตรงกบับญัชี  

    คุมยอดหรือไม่เพียงใด  

    ตรวจสอบการควบคุมเงิน ไดแ้ก่ การรับ จ่าย การเก็บรักษาเงินสด  

    เป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้  

    ตรวจสอบด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ  

    มติท่ีประชุม และค าส่ังของสหกรณ์  ตามนโยบาย  แผนงาน    

 

 

 

 

ท่ีก าหนด 
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ราย
ที ่

ผู้ตรวจสอบกจิการ ข้อเสนอ 

ค่าธรรมเนียม 

การตรวจสอบ
กจิการ 

    งานบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบกิจการ จะให ้  

    บริการอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการสอบบญัชี เช่น ใหค้  าปรึกษา แนะน า  

    และขอ้เสนอแนะในการบริการ อนัจะเป็นประโยชน์ในการ  

    บริหารงาน การเงิน การบญัชีของสหกรณ์  

      

มติที่ประชุม  มีมติด้วยคะแนนเอกฉันท์เลือก นางนุชนาถ  ศิริกาญจนพงศ์  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
ประจ าปี  2560  โดยก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 24,000.00 บาท (สองหม่ืนส่ีพนับาทถ้วน) และให้นางสาววนา     
บุญโพธ์ิแกว้   เป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารอง 

วาระที ่ 11  เร่ืองพจิารณาคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี  ประจ าปี  2560 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 24. “การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”  ซ่ึงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544  ใหส้หกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป  สามารถจา้งผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ได ้

  คณะกรรมการด าเนินการไดส้รรหาผูส้อบบญัชี  โดยเชิญผูส้อบบญัชีภาคเอกชน  และผูช้  านาญงาน
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์รวม 10 ราย  ปรากฏวา่มีผูส้อบบญัชียื่นขอ้เสนอการสอบบญัชีของสหกรณ์ จ านวน 2 ราย  
ไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีเสนอการสอบบญัชีถูกตอ้งตามเง่ือนไข  และหลกัการตรวจสอบบญัชี  ตลอดจนค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชีตามล าดบั  เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือก  ดงัน้ี 
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รายช่ือผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ราย
ที่ 

 
ผู้สอบบัญชี 

 
ข้อเสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี 

1.  นางวราพร   แพสถิตถาวร    

 * จบปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)   43,000.00 บาท 
 * เป็นขา้ราชการบ านาญเกษียณก่อนอายรุาชการ ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ * การปฏิบติังานตรวจสอบ  
  รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นเวลา 28 ปี และตรวจสอบบญัชี  - เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งน้อย  
  สหกรณ์มาแลว้เป็นเวลา 38 ปี  ปีละ 4 คร้ังๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 1-5 วนั  

 * เป็นผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชีสหรณ์ โดยผา่นการอบรมผูส้อบบญัชี  ท าการ พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกวา่  

  ภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  1-3 คน ซ่ึงแลว้แต่ช่วงระยะเวลา  
 * เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึง  และปริมาณงาน  
  ปัจจุบนั  * รายงานผลการตรวจสอบ  
 * เป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั  -รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี  
 * ผลงานการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ปีก่อนๆ ไดรั้บความ  จ านวน 1 คร้ัง โดยจะส่งส าเนาให้  
  ไวว้างใจให้เป็นผูส้อบบญัชี  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ย  
  -สหกรณ์ออมทรัพยโ์ตชิบา คอนซูมเมอร์ โปรดคัส์ จ  ากดั  -รายงานการสอบบญัชีประจ าปี   
  -สหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานไทยซูซูกิมอเตอร์ จ  ากดั  ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์  
  -สหกรณ์ออมทรัพย ์พนกังานสยามคูโบตา้ จ  ากดั  ก าหนด  
  -สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัไลทอ์อนอิเลคทรอนิคส์ จ  ากดั  -วิเคราะห์งบการเงินและอตัราส่วน  
  -สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มจ ากดั  ทางการเงินรวมทั้งสรุปภาพรวม  
  -สหกรณ์ออมทรัพยก์ลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จ ากดั  การด าเนินงานของสหกรณ์  
  -สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานฝาจีบ จ ากดั  -ให้ค  าแนะนะในดา้นการบริหาร  
  -สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกัข่าวกรองแห่งชาติ จ  ากดั  การเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควร  
  -สหกรณ์ออมทรัพยค์ณะทนัตแพทยศาสตร์มหิดล จ ากดั  -ยนิดีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั  

    ประจ าปี หรือประชุมคณะกรรมการ  

    ด าเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ  

2.  นางอญัชล ี อนิทรประสิทธ์ิ    

 * จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (บช.บ) * การปฏิบติังานตรวจสอบ 50,000.00 บาท 
 * เป็นขา้ราชการบ านาญเกษียณก่อนอายรุาชการ ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  - เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งน้อย  
  รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นเวลา 29 ปี  ปีละ 2 คร้ังๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 1-5 วนั  
 * เป็นผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ โดยผา่นการอบรมผูส้อบบญัชี  ท าการ พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกวา่  
  ภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  1-2 คน ซ่ึงแลว้แต่ช่วงระยะเวลา  
 * เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551  และปริมาณงาน  
  จนถึงปัจจุบนั    
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ราย
ที่ 

 
ผู้สอบบัญชี 

 
ข้อเสนอ 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี 

   * รายงานผลการตรวจสอบ  
    -รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี  
    จ านวน 1 คร้ัง โดยจะส่งส าเนาให้  
    กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ย  
    -รายงานการสอบบญัชีประจ าปี   
    ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์  
    ก าหนด  

มติที่ประชุม  มีมติดว้ยคะแนนเอกฉันท์เลือก นางวราพร  แพสถิตถาวร  เป็นผูส้อบบญัชีส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี จ  านวน 43,000.00 บาท (ส่ีหม่ืนสามพนับาทถ้วน)  และให ้   
นางอัญชลี  อินทรประสิทธ์ิ  เป็นผูส้อบบัญชีส ารอง  โดยให้เสนอช่ือผูส้อบบัญชีและผูส้อบบัญชีส ารองให ้          
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์รับทราบ 

วาระที่   12  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากัด             
ชุดที ่30 ประจ าปีบัญชี  2560 

  ตามข้อบังคบัสหกรณ์ ข้อ 54.  และข้อ 56.  ก าหนดว่า  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์            
มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอีก  12  คน  
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนั
เลือกตั้ง  โดยกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งและตอ้งพกัการเป็นกรรมการ 1 ปี จ  านวน  2  คน  คือ 
1.  นางนฤมล  จิรสัทธรรม  (ครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี) 
2.  นางเชาวรีย ์  กรสวสัด์ิ  (ครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี) 

 กรรมการท่ีครบ 1 วาระ (2 ปี) จ  าเป็นตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้ก 1  วาระ  
จ านวน  4  คน  คือ    
   1.  นายสมชาย  รัตนสุภา  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 

2.  นายอ านวย  โพธาราม  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
   3.  นางจงใจรักษ ์ เก้ือจิตกุลนนัท ์  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
   4.  นางขวญัลดา  ค านวรพร  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
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 กรรมการท่ียงัอยูใ่นต าแหน่ง  ปี  2560   จ  านวน  7  คน  คือ 
   1.  นางวรรณิภา  ป้ันทอง   (วาระท่ี 1 ปีท่ี 1) 
   2.  นางสาวพิมพล์กัษณ์ หุน้สวสัด์ิ  (วาระท่ี 1 ปีท่ี 1) 
   3.  นายยทุธนา  ด ารงภวทรัพย ์  (วาระท่ี 1 ปีท่ี 1) 
   4.  นายวนัชยั  อาจกมล   (วาระท่ี 1 ปีท่ี 1)  
   5.  นายสุพจน์  พิณนุวตัร  (วาระท่ี 2 ปีท่ี 1)  
   6.  นายสันติชยั  เกียรติคุณโสภณ  (วาระท่ี 2 ปีท่ี 1) 
   7.  นายปรัชญา  นราภิชาต  (วาระท่ี 2 ปีท่ี 1) 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อขอมติท่ีประชุมใหญ่   
- เลือกประธานกรรมการ และเลือกกรรมการด าเนินการทดแทนกรรมการท่ีวา่งอยู ่

มติทีป่ระชุม   1.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทเ์ลือก นายสันติชยั  เกียรติคุณโสภณ  เป็นประธานกรรมการ   
  2.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงสูงตามล าดบัเลือกกรรมการด าเนินการท่ีวา่งอยู ่จ  านวน 6 คน ดงัน้ี 
   (1) นายอิทธิเดโช เมตตา 
   (2) นายวฒิุชยั  หลา้ส่องสี 
   (3) นางสาวกรรณิการ์ สีเขียว 
   (4) นายอ านวย  โพธาราม  
   (5) นางเพญ็จนัทร์ วฒันไตรภพ 
   (6) นางจงใจรักษ ์ เก้ือจิตกุลนนัท ์  

วาระที่  13  เร่ืองรับทราบจ านวนสมาชิก งบรายได้ - งบรายจ่าย และงบดุล ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 

  จ านวนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ในปี 2556-2558 มีจ านวน 
112 คน และในปี 2559 มีผู ้สมัครสมาชิก จ านวน 9 คน มีสมาชิกลาออก จ านวน 11 คน คงเหลือสมาชิกของ     
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ รัฐวสิหกิจไทย ทั้งส้ิน  110 คน 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั 

งบรายได้ – งบรายจ่าย 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559 

 
รายได้ 
 รายไดค้่าสมคัร         120.00  บาท 
 รายไดค้่าบ ารุงรายปี     1,120.00  บาท 
 รายไดห้กัจากเงินสงเคราะห์                 8,244.71  บาท 
 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร        396.76  บาท  9,881.47  บาท 
ค่าใช้จ่าย 
 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์     1,900.00  บาท 
 ค่าไปรษณีย ์         300.00  บาท    2,200.00  บาท 
รายได้สูงกว่ารายจ่าย           7,681.47  บาท 
 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั 

งบดุล 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2559 

 
ทรัยพย์สิน 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท.1 (อ)        5,263.03  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท.2 (อ)      33,903.53  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท. (ก)        1,000.00  บาท 
      รวมสินทรัพย์    40,166.56  บาท 
หนีสิ้นและทุน 
 เงินสงเคราะห์รับล่วงหนา้         4,000.00  บาท 
 เงินรอจ่ายคืน           4,904.30  บาท 
 ก าไรสะสม         23,580.79  บาท 
 รายไดสู้งกวา่รายจ่าย          7,681.47  บาท 
      รวมหนีสิ้น    40,166.56  บาท 
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มติทีป่ระชุม  มีมติรับทราบ 

วาระที ่ 14  แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากัด พ.ศ.2543  

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากัด ข้อ 88 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ          
จะกระท าไดก้็แต่โดยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ตอ้งก าหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็นเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ และให้แจง้ไปยงัสมาชิก
พร้อมหนงัสือแจง้ระเบียบวาระการประชุมใหญ่ 

(2) การพิจารณาวาระการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั  ให้กระท าไดแ้ต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ท่ีมี
องค์ประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิก หรือของผูแ้ทนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยคน
แลว้แต่กรณี 

ฯลฯ 

คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 1  ช่ือ ประเภท       
และท่ีตั้งส านกังาน  และเพิ่มเติมหมวด 5/1 สมาชิกสมทบ ขอ้ 47/1 ถึง ขอ้ 47/19  รายละเอียดดงัน้ี 

 
(แบบ ท.ข.2) 

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
ของ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

 ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน   
         ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั 
        ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
        อกัษรยอ่  สอ.คน. 
        ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี  44/100  ถนนนนทบุรี 1  
                                                 ต  าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี    
 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควรโดยแจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบ  และให้ปิดประกาศไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เดิม  ส านกังานส่วนราชการ
สหกรณ์  และท่ีวา่การอ าเภอแห่งทอ้งท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  และ
ให้ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย   

  ตราของสหกรณ์    ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงัน้ี     
                                                             ตราพระวสิสุกรรมเทวดาช านาญในการช่างและ 

การก่อสร้างซ่ึงใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของกรมการคา้ 
ภายในและน ามาเป็นตราของสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมการคา้ภายใน จ ากดั  เน่ืองจากเป็นสหกรณ์ท่ี 
ขา้ราชการและลูกจา้ง ร่วมแรงร่วมใจกนั 
 สร้างสรรคข้ึ์นภายในกรมการคา้ภายใน   
 ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน  จ ากดั

  

 ข้อ 1. ช่ือ ประเภทและที่ตั้งส านักงาน   
         ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั 
   Department of Internal Trade Saving Co-operative Ltd. 
        ประเภท  สหกรณ์ออมทรัพย ์
        อกัษรยอ่  สอ.คน. 
        ท่ีตั้งส านกังาน  เลขท่ี  563  ถนนนนทบุรี  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี    
 สหกรณ์อาจยา้ยท่ีตั้ งส านักงานได้ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
เห็นสมควรโดยแจง้ให้นายทะเบียนสหกรณ์  กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
ทราบ  และให้ปิดประกาศไวท่ี้ส านกังานของสหกรณ์เดิม  ส านักงานส่วนราชการสหกรณ์  และ
ท่ีว่าการอ าเภอแห่งท้องท่ีสหกรณ์ตั้งอยูเ่ป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวนั  และให้ด าเนินการ
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในการประชุมใหญ่คราวต่อไปดว้ย   

  ตราของสหกรณ์    ตราของสหกรณ์มีรูปลกัษณะดงัน้ี     
                                                                    ตราพระวสิสุกรรมเทวดาช านาญในการช่างและ 

           การก่อสร้างซ่ึงใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของกรมการคา้ 
           ภายในและน ามาเป็นตราของสหกรณ์ออมทรัพย ์
           กรมการคา้ภายใน จ ากดั  เน่ืองจากเป็นสหกรณ์ท่ี 
            ขา้ราชการและลูกจา้ง ร่วมแรงร่วมใจกนั 
            สร้างสรรคข้ึ์นภายในกรมการคา้ภายใน   
            ช่ือ  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน  จ ากดั 

 

1. เพิ่ม ช่ือสหกรณ์ออม
ทรัพยก์รมการคา้ภายใน 
จ ากดั เป็น ภาษาองักฤษ 
เพื่อให้เป็นสากล  
2. เปล่ียน ท่ีตั้งส านักงาน 
เน่ืองจาก ให้ถูกตอ้งตาม
ทะเบียนราษฎร์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

ไม่มี หมวด  5/1 
 สมาชิกสมทบ 

ขอ้ 47/1 สมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร  โดยตอ้งสมคัร
เข้าเป็นสมาชิกสมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ ของ
สหกรณ์เป็นการประจ า                

 เพิ่ม หมวด 5/1 เก่ียวกบั
สมาชิกสมทบ ตั้งแต่ขอ้
ท่ี 47/1 – ขอ้ 47/19  เพื่อ
ขยายขอบเขตการรับ
สมาชิกกวา้งขวางข้ึน 
 

ไม่มี ขอ้ 47/2   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
                       (1)  เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 
                     (2)  (ก.) เป็นพนกังานราชการสังกดักรมการคา้ภายใน  หรือ 
                                              (ข.)  เป็นขา้ราชการบ านาญหรือลูกจา้งประจ าซ่ึงรับบ าเหน็จรายเดือน          
                                                      ท่ีเคยรับราชการกรมการคา้ภายใน 

                         (3)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 
                         (4)  เป็นผู ้ท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่ ง       
ของสหกรณ์ 
                        (5)  มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการ
ให้กูย้มืเงิน 

 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 47/3   การได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้งยืน่
ใบสมคัรถึงสหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ โดยตอ้งมีสมาชิกสหกรณ์น้ี ไม่น้อยกว่า   
2 คนรับรอง แล้วจึงให้ผูบ้ ังคับบัญชาของผูส้มัครรับรอง แต่ถ้าผูส้มัครเป็นผูเ้คย     
รับราชการฯ ตามขอ้ 47/2 (2)  (ข) ไม่ตอ้งมีผูรั้บรอง 
                  เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นวา่ผูส้มคัรสมาชิก
สมทบมีคุณสมบติัถูกตอ้งตรงตามท่ีก าหนดในขอ้ 47/2 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแลว้ก็
ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได้และตอ้งจดัให้ผูส้มัครได้ลงลายมือช่ือในทะเบียน
สมาชิกสมทบกบัช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้และค่าหุ้นตามท่ีจะถือให้ครบถว้น 
                  เม่ือสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะ
สมาชิกสมทบ และ  ให้เสนอเร่ืองการรับสมาชิกสมทบเขา้ใหม่ให้ท่ีประชุมใหญ่คราว
ถดัไปทราบ 
                ถา้คณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบดว้ย
เหตุใด ๆ ก ็ดี เมื ่อผู ้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการด าเนินการน าเร่ืองเสนอ             
ท่ีประชุมใหญ่ เพื่อวินิจฉัยช้ีขาด  มติแห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเขา้เป็นสมาชิกสมทบ
ในกรณีน้ี ตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม ของสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

 

ไม่มี ขอ้ 47/4  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิกสมทบ   ผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกสมทบตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ให้แก่สหกรณ์คนละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้น้ี    
ให้ถือวา่เป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ไดไ้ม่วา่ดว้ยกรณีใด ๆ 

 

ไม่มี ขอ้ 47/5  การถือหุ้น  สมาชิกสมทบต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรก       
ท่ีเขา้เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจ านวนเงินไดร้ายเดือนของตน ตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ 

                เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า 
หรือค่าตอบแทน  และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ า หรือค่าตอบแทน   
ซ่ึงสมาชิกสมทบได้รับจากหน่วยงานเจา้สังกัด และหมายถึงบ านาญตามกฎหมาย    
ว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ย
บ าเหน็จลูกจา้ง  ซ่ึงสมาชิกสมทบไดรั้บจากทางราชการดว้ย 
               ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะถือหุ้นรายเดือนในอตัราท่ีสูงกวา่อตัราท่ีก าหนด
ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอถือหุ้นเพิ่มข้ึนอีกเม่ือใดก็ยอ่มท าได้  โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดตอ้งไม่เกิน
หน่ึงในห้าของหุ้นท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
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              สมาชิกสมทบจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างท่ีตนเป็นสมาชิกสมทบอยู่
ไม่ได ้
             ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบยงัไม่ส้ินสุด  สหกรณ์ไม่ตอ้งส่ง
เงินค่าหุ้นของสมาชิกสมทบเพื่อช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีของสมาชิกสมทบนั้น 

ไม่มี ข้อ  47/6   การช าระค่าหุ้นรายเดือน  การช าระค่าหุ้นรายเดือนนั้ น ให้ช าระโดย           
วธีิหักจากเงินไดร้ายเดือนของสมาชิกสมทบในวนัจ่ายเงินไดร้ายเดือนประจ าเดือน 
นั้น ๆ ทุกเดือน หรือโดยวธีิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

เม่ือสมาชิกสมทบมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการด าเนินการ
ได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกสมทบนั้ นตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่
สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนได้โดยมิใช่เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกสมทบนั้นมิตอ้งช าระค่าหุ้น รายเดือน
ชัว่ระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได ้

 

ไม่มี ขอ้  47/7   การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน  สมาชิกสมทบท่ีไดช้ าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  
แปดสิบส่ี เดือน  และไม่มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู ้กู ้   หรือผู ้ค  ้ าประกัน             
จะงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลง ก็ได ้ โดยแจง้
ความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

 

ไม่มี ขอ้ 47/8   การแจ้งยอดจ านวนหุ้น  สหกรณ์จะแจง้ยอดจ านวนหุ้นท่ีสมาชิกสมทบช าระ    
เตม็มูลค่าแลว้ ให้สมาชิกสมทบแต่ละคนทราบทุกส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ 

 

ไม่มี ขอ้ 47/9   การให้บริการสมาชิกสมทบ  สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวสัดิการแก่สมาชิก
สมทบไดต้ามท่ีเห็นสมควร แต่ตอ้งไม่ขดักบัขอ้ห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์ 
หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด วธีิการให้บริการ และอ่ืน ๆ ตลอดจนสวสัดิการและผลตอบแทน
จากการใชบ้ริการให้เป็นไป ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 

ไม่มี ขอ้ 47/10   สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าท่ีเฉพาะ          
ในส่วนท่ีไม่ขดักบักฎหมายสหกรณ์และระเบียบของสหกรณ์ 
                  (ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ    มีดังน้ี 
                        (1)  เข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู ้สังเกตการณ์ โดย       
ไม่นับเป็นองคป์ระชุม หรือออกเสียงในเร่ืองใด ๆ  และไม่สามารถเสนอหรือรับเลือก
เป็นกรรมการด าเนินการ 
                        (2)  ไม่มีสิทธิเขา้ช่ือเรียกประชุมใหญ่วสิามญั 
                        (3)  ไดรั้บบริการทางวชิาการจากสหกรณ์ 
                        (4)  ฝากเงินทุกประเภทไดต้ามระเบียบของสหกรณ์ 
                        (5)  กู ้ เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์          
แต่ไม่เกินร้อยละ 90  ของมูลค่าหุ้นรวมกบัเงินฝาก 
                        (6)  สิทธิอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั  

                  (ข)  หน้าที่ของสมาชิกสมทบ   มีดังน้ี 
                         (1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติและค าสั่ง    
ของสหกรณ์ 
                         (2)  เขา้ร่วมประชุมทุกคร้ังท่ีสหกรณ์นดัหมาย 

                     (3)  ส่ งเส ริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์   เพื่ อให้
สหกรณ์เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
                     (4)  สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์   
                     (5) ร่วม มือกับคณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์      
พฒันาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คง 

 

ไม่มี การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ 
ขอ้ 47/11   การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ   สมาชิกสมทบยอ่มขาดจากสมาชิก

 



- 33 - 
 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

ภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออกจากสหกรณ์และไดรั้บอนุญาตแลว้ 

 (3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                         (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 (6) ขาดคุณสมบติัของสมาชิกสมทบ ตามขอ้ 47/2 

ไม่มี ข้อ 47/12   การเปลี่ยนแปลงช่ือ นามสกุล  สัญชาติ  และท่ีอยู่ของสมาชิกสมทบ  
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองช่ือ นามสกุล  สัญชาติ  ท่ีอยู่  และ      
ค  าน าหน้านาม  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วัน ท่ี มีการ
เปล่ียนแปลง 

 

ไม่มี ขอ้ 47/13   การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจท าหนังสือ
ตั้ งบุคคลหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู ้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือ           
เงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เม่ือตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไวแ้ก่สหกรณ์เป็นหลกัฐาน 
               ถา้สมาชิกสมทบประสงคจ์ะเพิกถอนหรือเปล่ียนแปลงผูรั้บโอนประโยชน์
ท่ีไดท้  าไวแ้ลว้ ตอ้งท าเป็นหนังสือตามลกัษณะดงักล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์
ถือไว ้

              เม่ือสมาชิกสมทบตาย  ให้สหกรณ์แจง้ให้ผูรั้บโอนประโยชน์ตามความใน
วรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน    และเงิน
ผลประโยชน์ หรือเงินอ่ืนใดบรรดาท่ีสมาชิกสมทบผูต้ายมีอยูใ่นสหกรณ์ให้แก่ผูรั้บโอน
ประโยชน์ท่ีไดต้ั้ งไว ้หรือถ้ามิไดต้ั้ งไว ้ก็คืนให้แก่บุคคลท่ีไดน้ าหลกัฐานมาแสดงให้
เป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าเป็นทายาทของผูมี้สิทธิได้รับเงินจ านวน
ดงักล่าวนั้น  ทั้งน้ี  ตามขอ้ก าหนดในขอ้ 47/16  และขอ้ 47/17 
                                    ให้ ผู ้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก  ยื่นค าขอรับเงิน
ผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในก าหนดหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีสมาชิกสมทบตายหรือไดรั้บ
แจง้จากสหกรณ์  โดยให้แนบส าเนามรณบตัรท่ีทางราชการออกให้  แสดงว่าสมาชิก
สมทบนั้ น ๆได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เม่ือคณะกรรมการ
ด าเนินการไดพ้ิจารณาและอนุมติัแล้ว  สหกรณ์จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายใน  
ส่ีสิบห้าวนั ในกรณีผูมี้สิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยืน่ค  าขอรับเงินผลประโยชน์  หรือ
ผูท่ี้มีช่ือเป็นผูรั้บโอนประโยชน์ท่ีสมาชิกสมทบไดจ้ดัท า ให้สหกรณ์ถือไว ้ ไม่มีตวัอยู่
ก็ดี  เม่ือพน้ก าหนดอายคุวามฟ้องคดี ให้สหกรณ์โอน จ านวนเงินดังกล่าวไปสมทบ
เป็นทุนส ารองของสหกรณ์ทั้งส้ิน 

 

ไม่มี ขอ้ 47/14   การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจขอลาออก
จากสหกรณ์ได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ และ
เม่ือคณะกรรมการด าเนินการไดส้อบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบดว้ยขอ้บงัคบั
และอนุญาตแลว้จึงให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได ้

 

ไม่มี ขอ้ 47/15   การให้ออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออก
จากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ  ดงัต่อไปน้ี     
 (1) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

 (2) ไม่ลงลายมือช่ือในทะเบียนสมาชิกสมทบ 
 (3) ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติและค าสั่ง
ของสหกรณ์  เช่น 

      (3.1)  ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกัน หรือขาด
ส่งรวมถึงหกงวด   ทั้ งน้ีโดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ 

 

                                            (3.2)  น าเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท่ี์ให้เงินกูน้ั้น 
         (3.3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกัน ส าหรับเงินกู้ท่ี เกิด
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บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
        (3.4)  คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงิน หรือดอกเบ้ีย        

เป็นเวลาสองงวดติดต่อกัน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ีสามคราวส าหรับ               
เงินกูร้ายหน่ึง ๆ  

         (3.5)  ไม่ให้ขอ้ความจริงเก่ียวกับหน้ีสินของตนเองแก่
สหกรณ์เม่ือสมัครเขา้เป็นสมาชิก หรือเม่ือจะก่อความผูกพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์  
ในฐานะผูกู้ ้หรือเม่ือมีความผกูพนัในหน้ีสินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 

          (3.6)  จงใจฝ่าฝืนกฎหมายสหกรณ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  
มติและค าสั่งของสหกรณ์หรือมีประพฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นวา่ไม่ซ่ือสัตย์
สุจริต   
 (4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้เส่ือมเสียต่อสหกรณ์หรือ
ขบวนการสหกรณ์ ไม่วา่โดยประการใด ๆ 
               เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิก
สมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น น้ีและได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดย        
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการด าเนินการท่ีลงช่ือ          
มาประชุมและอยูใ่นท่ีประชุม  ถือวา่สมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
               สมาชิกสมทบท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์  มี สิทธิยื่น อุทธรณ์ ต่อ                  
ท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสิบวนั    
นบัแต่วนัท่ีทราบมติการให้ออก  ค  าวนิิจฉัยของท่ีประชุมใหญ่ให้เป็นท่ีสุด 

ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้ 47/16   การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิภาพ  ในกรณีท่ี สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/11 (1)  (2)  (3)  นั้น  สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น
ท่ี สมาชิกสมทบมีอยูใ่นสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบซ่ึงออกเพราะเหตุ
อ่ืน พร้อมด้วย เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนค้างจ่ายบรรดาท่ีสมาชิกสมทบนั้ นมี
อยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผูมี้สิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผูมี้สิทธิไดรั้บจะเรียกให้
สหกรณ์จ่ายคืนทนัทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ีออกนั้น  หรือจะเรียก
ให้จ่ายคืนหลงัจากวนัส้ินปีทางบญัชีท่ีออกโดยไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนส าหรับปีท่ี
ออกนั้นดว้ยในเม่ือท่ีประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีนั้นแลว้ก็ไดสุ้ดแต่จะ
เลือก ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จ านวนค่าหุ้นท่ีถอนคืนเน่ืองจากสมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยูใ่นวนัตน้ปีนั้น  
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ  สมาชิกสมทบท่ีขาด
จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไวจ้นถึงปีทางบญัชีใหม่ 

                                  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/11  (4)  สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้น     เงินรับฝาก  เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์คืนให้ ตามกฎหมายลม้ละลาย 
                ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุตามขอ้ 47/11 (5)  (6)  
นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนกับดอกเบ้ียคา้งจ่ายบรรดาท่ีสมาชิก
สมทบนั้นมีอยูใ่นสหกรณ์ คืนให้ภายในเวลาอนัสมควรโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉล่ีย
คืนตั้งแต่ปีท่ีออกจากสหกรณ์  หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลงัวนัส้ินปี  
โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนในปีนั้นภายหลังท่ี ท่ีประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีก็ได้  ส่วนเงินรับฝากและดอกเบ้ียนั้ นสหกรณ์จะจ่ายให้
ตามระเบียบของสหกรณ์ 
               ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสม ให้
ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบท่ีพน้จากสมาชิกภาพในระหว่างปีจนกว่า           
จะปิดบญัชีประจ าปี และให้ค  านวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นท่ีจะจ่ายคืนแก่สมาชิก
สมทบโดยน าทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือและหน้ีสินทั้งส้ิน
แลว้น ามาเฉล่ียโดยใชจ้  านวนหุ้นทั้งส้ินเป็นฐานในการค านวณ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิม่เติม เหตุผล 

               เม่ือสหกรณ์มีการค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นแลว้ ในปีต่อๆ 
ไป สหกรณ์ตอ้งค านวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนต่อหุ้นให้เป็นปัจจุบนัทุกปี และมูลค่า
ดังกล่าวจะตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้น ท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 4 จนกว่าสหกรณ์ไม่มี        
ยอดขาดทุนสะสม 

ไม่มี 
 

ขอ้ 47/17 การหักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิกสมทบต้องรับผิดต่อสหกรณ์   ในการจ่ายคืน
จ านวนเงินของสมาชิกสมทบตามขอ้ 47/16 นั้น  ให้สหกรณ์หักจ านวนเงินซ่ึงสมาชิก
สมทบตอ้งรับผิดต่อสหกรณ์ออกก่อน 

 

ไม่มี 
 

ขอ้  47/18  การถอนช่ือสมาชิกสมทบออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีท่ีสมาชิกสมทบออกจาก
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ให้คณะกรรมการด าเนินการถอนช่ือ สมาชิกสมทบนั้ นออกจาก
ทะเบียนสมาชิก 

 

ไม่มี 
 

ความรับผดิเพื่อหน้ีสินของสหกรณ์ 
 ขอ้ 47/19  ความรับผดิของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบมีความรับผดิเพื่อหน้ีสิน ของ
สหกรณ์จ ากดัเพียงไม่เกินจ านวนเงินค่าหุ้นท่ีตนถือและจ านวนเงินค่าหุ้นท่ียงัส่งใช ้  
ไม่ครบมูลค่าหุ้นท่ีตนถือ 
 

 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติทีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเสนอ  และให้เพิ่มขอ้ความ 
“ท่ีเคยรับราชการสังกดักรมการคา้ภายใน” ไวใ้นขอ้ 47/2 (2) (ข.) ตามท่ีสมาชิกเสนอ 

วาระที ่ 15  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
    
      -ไม่มี- 
ปิดประชุมเวลา  16.20 น. 

    

      ลงช่ือ              ประธานกรรมการ 
                            (นางนฤมล  จิรสัทธรรม) 

      ลงช่ื  เลขานุการ 
                              (นางวรรณิภา  ป้ันทอง) 

    

 

มติที่ประชุม.............................................................................  
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วาระที่  3  เร่ืองรับทราบรายงานกจิการ  ประจ าปี 2560 
 

  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  ขอแสนอรายงานกิจการ      
ประจ าปี 2560  ดงัน้ี 

1.  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

1.  ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์สามารถระดมหุ้นเพิ่มข้ึนระหวา่งปีเป็นเงิน  14,531,210.00 บาท  มีผลท าให ้
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ ณ วนัส้ินปีบญัชี มีรวมทั้งส้ิน  266,983,800.00 บาท 

2. เงินรับฝากออมทรัพยพ์ิเศษในปี 2560  ณ วนัส้ินปีบญัชีมีเงินฝากทั้งส้ิน 46,568,133.11 บาท 
3. การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหรณ์ ไดอ้นุมติัเงินกูแ้ก่สมาชิกในปี 2560  รวม 802 สัญญา เป็นเงินทั้งส้ิน 

383,074,135.01 บาท  (เงินกู้สามญั จ านวน 434 สัญญา เป็นเงิน 365,487,865.01 บาท และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
จ านวน 368 สัญญา เป็นเงิน 17,586,270.00 บาท)  

4. สินทรัพยสุ์ทธิของสหกรณ์ ณ วนัส้ินปีบญัชี มียอดรวมทั้งส้ิน 347,027,587.33 บาท 
5. รายได้ สหกรณ์มีรายได้ทั้ งปี  รวมทั้ งส้ิน 18,508,117.38 บาทโดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจาก        

ดอกเบ้ียรับจากการใหกู้ย้มืเงินแก่สมาชิก ซ่ึงคิดเป็น 99.80% ของรายไดท้ั้งหมด 
6. ค่าใชจ่้าย ในรอบปีสหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 4,872,363.79 ซ่ึงคิดเป็น 26.33% ของรายไดท้ั้งหมด 
7. ก าไรสุทธิ ในปีน้ีสหกรณ์สามารถท าก าไรสุทธิได้ 13,635,753.59 บาท ซ่ึงคิดเป็น 73.67% ของ

รายไดท้ั้งหมด 

2. รับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2560 
สมาชิก ณ วนัท่ี  1  ตุลาคม 2559   =  927 คน 
ระหวา่งปี  2560  สมาชิกสามญั เขา้ใหม ่  =   26 คน 
ระหวา่งปี  2560  สมาชิกสมทบ เขา้ใหม ่  =     4 คน 
ระหวา่งปี  2560  สมาชิกลาออกจากสหกรณ์  =   29 คน 
ระหวา่งปี  2560  สมาชิกเสียชีวติ   =     6 คน 
รวมยอดสมาชิกทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 =  922 คน 

 
 
 

มติที่ประชุม.............................................................................  
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วาระที่   4  เร่ืองรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประจ าปี 2560 

รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการค้าภายใน จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 

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

 
เรียน  ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการค้าภายใน  จ ากดั 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติเลือกตั้งดิฉันเป็น     
ผูต้รวจสอบกิจการประจ าปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 นั้น ดิฉนัไดท้  าการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน 
และขอเสนอผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการด าเนินการแลว้นั้น ดิฉนัขอเสนอผลการตรวจสอบ
กิจการประจ าปี 2560 โดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงินตามหลกัการ บริหารทัว่ไป 
 1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.3  เพื่อตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และอ่ืน ๆ  

2. ขอบเขตการตรวจสอบ  
 2.1  ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติท่ีประชุม 
 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้

3. ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 (1) ด้านบริหารงานทัว่ไป 
  สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ไวเ้หมาะสมมีการประมาณการรายไดแ้ละ
งบประมาณรายจ่ายอยา่งชดัเจน 
  - มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเสนอผลการด าเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน และมีการติดตามเร่งรัดลูกหน้ีท่ีมีปัญหา 
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  - การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและมติท่ีประชุมคณะกรรมการรวมทั้งมติท่ีประชุม
ใหญ่ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์มีความรู้ ความเขา้ใจและปฏิบติัหนา้ท่ีไดต้ามท่ีก าหนดและตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) ด้านการบัญชี 
- เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี มีครบถว้นพอถือใชเ้ป็นหลกัฐานการ บนัทึกบญัชีได้ 
- สหกรณ์ใชบ้นัทึกบญัชีดว้ยมือ  
- การจดัท าบญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆ  ซ่ึงเรียบร้อยเป็นปัจจุบนัและมียอดตรงกนักบับญัชีคุมยอด 

  - ฝ่ายจัดการได้จดัท าและเสนอรายงานทางบัญชีตลอดจนเสนอความเคล่ือนไหวทางการเงิน         
ต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน 

(3) ด้านการเงิน 
สหกรณ์ก าหนดโดยให้เก็บรักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 10,000.00 บาท ในวนัตรวจนบัเงินสดสหกรณ์มีเงินสด
คงเหลือในมือ จ านวน 583.17 บาท ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ จ านวน 2,109.34 บาท  ถูกตอ้งตรงตามบญัชี 
ณ วนัตรวจนบัเงินสด และวนัส้ินปี  ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรับ–จ่ายและเก็บรักษาเงินสด การใชจ่้ายเงินต่าง ๆ 
ของสหกรณ์  ส่วนใหญ่เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีตั้งไว ้ และไดจ่้ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ และสมควร
ดว้ยเหตุผล 

(4) ด้านการด าเนินงาน 
  สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือตน้ปี จ  านวน 927 คน เพิ่มข้ึนระหวา่งปี จ านวน 30 คน ลาออกจ านวน 35 คน 
สมาชิกคงเหลือวนัส้ินปี  จ  านวน 922 คน  ณ วนัส้ินปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน จ านวน 347,664,468.55 บาท 
ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้ งส้ิน จ านวน 18,461,063.17 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน จ านวน 4,825,309.58  บาท     
เป็นผลใหมี้ก าไรสุทธิ จ  านวน 13,635,753.59 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 1,186,443.52 บาท  เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.70 

(5) ด้านการให้เงินกู้ 
  ระหว่างปีสหกรณ์ ให้ เงินกู้แ ก่สมาชิก  2 ประ เภท  จ านวน  802 สัญญา เป็น เงินจ านวน 
383,074,135.01 บาท  ประกอบดว้ย 
  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน    368  สัญญา จ านวนเงิน 17,586,270.00  บาท 
  เงินกูส้ามญั     434  สัญญา จ านวนเงิน        365,487,865.01  บาท 

  ณ วนัส้ินปีมีลูกหน้ีเงินกูค้งเหลือทั้งส้ิน จ านวน 339,607,293.55 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 
13,240,565.00 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.06  ประกอบดว้ย 
  ลูกหน้ีเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวนเงิน     5,744,363.00  บาท 
  ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั   จ านวนเงิน 332,433,688.57  บาท 
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  ลูกหน้ีตามค าพิพากษา  1  ราย  จ านวนเงิน          35,197.70 บาท 
  ลูกหน้ีอ่ืน 2 ราย    จ านวนเงิน     1,394,044.28 บาท 

  การจ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิก มีสัญญาเงินกูแ้ละการค ้าประกนัถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 

  ในวนัส้ินปีสหกรณ์มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวนเงิน 35,197.70 บาท      
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน จ านวนเงิน 580,032.70 บาท และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียคา้งรับ จ านวน 
21,650.82 บาท 

 (6) ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก  ประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ  การรับฝาก และจ่ายคืนเงินฝากเป็นไป
ตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด ดงัน้ี 
         ออมทรัพย์พเิศษ        

คงเหลือยกมาตน้ปี   46,899,851.69   บาท    
รับฝากระหวา่งปี    32,864,719.97   บาท 
ถอนระหวา่งปี    33,196,438.55   บาท 
คงเหลือส้ินปี    46,568,133.11   บาท 

(7) ด้านการลงทุน 
  สหกรณ์ลงทุนซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  จ  านวน 238,500.00 บาท 
การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามท่ีพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ก าหนด 

 (8) ด้านทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

  ทุน เรือนหุ้น  มียอดยกมาต้นปี  จ  านวน 252,452,590.00 บาท เพิ่ ม ข้ึนระหว่างปี  จ านวน 
24,057,900.00 บาท  ลดลงระหวา่งปี จ  านวน 9,526,690.00 บาท คงเหลือวนัส้ินปี จ  านวน 266,983,800.00 บาท 

  ทุนส ารอง มียอดยกมาต้นปี  จ  านวน 15,250,610.21 บาท จัดสรรเพิ่มระหว่างปี  จ  านวน 
1,244,997.39  บาท   คงเหลือวนัส้ินปี จ  านวน 16,495,607.60 บาท  

  ทุ น ส ะสม ต่ าง  ๆ  มี ยอด ยกม าต้น ปี  จ  าน วน  1 ,45 7 ,6 83 .03  บ าท  ระห ว่ า ง ปี จัด ส รร                              
ทุนสาธารณประโยชน์เพิ่ม จ  านวน 295,400.00 บาท และไดจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์กรณี
สมาชิกและทายาทเสียชีวิต จ านวน 437,000.00 บาท  จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวน 14,000.00 บาท             
ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
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  ในการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ปีบญัชี 2560  โดยรวมไม่พบความผิดปกติ  ดา้นการเงินและ
การบญัชีแต่ประการใด  การปฏิบติัตามขอ้เสนอและขอ้แนะน าต่างๆ ไดรั้บความร่วมมือในการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
แกไ้ขเป็นอยา่งดีจากเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ และคณะกรรมการด าเนินการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย ท่ีไดใ้หค้วามไวว้างใจ
เลือกดิฉนัเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
  
 

             
            (นางนุชนาถ   ศิริกาญจนพงศ)์ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 

23 ซ.ติวานนท ์25 แยก 29    
อ.เมือง   จ.นนทบุรี   11000 
โทร. 0-2588-2502 , 087-0336907    
วนัท่ี  25  ตุลาคม  2560 
                        
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม.............................................................................  
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วาระที่  5   เ ร่ื อ งพิ จ ารณ าอ นุ มั ติ งบ แสด งฐ าน ะก าร เงิน  และ                   
งบก าไรขาดทุน  ประจ าปี 2560 
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วาระที่  6 เร่ืองพจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
ก าไรสุทธิประจ าปี  2560  ( 1 ตุลาคม  2559  -  30  กนัยายน  2560 ) 

    จดัสรรก าไรสุทธิ ปี 2560 

ล าดบั รายการ ร้อยละ  จ านวนเงนิ  

    ของก าไร  (บาท) 

1 เป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 10.00 1,363,575.36 

2 เป็นค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ  0.22 30,000.00 

  แต่ตอ้งไม่เกิน 30,000.00 บาท   ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง   

3 เป็นเงินปันผลตามหุน้ใหแ้ก่สมาชิกในอตัราไม่เกินอตัราท่ีกฎกระทรวงก าหนด (ร้อยละ 4.20) 78.29 10,676,002.32 

4 เป็นเงินเฉล่ียคืนตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้(ร้อยละ 4.50) 6.05 824,801.84 

5 เป็นทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุน้ 0.07 10,000.00 

6 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 3.17 431,374.07 

7 เป็นเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10  ของก าไรสุทธิ 2.20 300,000.00 

  รวม  100 13,635,753.59 

การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560  ตามที่เสนอจะมผีล  ดงันี ้
1.  เป็นของสมาชิกร้อยละ   84.34   ของก าไรสุทธิ  คือ 
 1.1  เงินปันผล                     10,676,002.32 บาท 
 1.2  เงินเฉล่ียคืน           824,801.84 บาท 
    รวม                 11,500,804.16 บาท 
2.  เป็นผลประโยชนแ์ก่สมาชิกร้อยละ  13.24  ของก าไรสุทธิ คือ 
 2.1  ทุนส ารอง        1,363,575.36 บาท 
 2.2  ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล          10,000.00 บาท 
 2.3  ทุนสาธารณประโยชน์          431,374.07 บาท 
    รวม     1,804,949.43 บาท 
3.  เป็นของสนันิบาตสหกรณ์ร้อยละ  0.22  ของก าไรสุทธิ  คือ 
 เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย          30,000.00 บาท 
4.  เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีร้อยละ  2.20  ของก าไรสุทธิ  คือ 
 โบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี            300,000.00 บาท  
    รวมทั้งส้ิน                13,635,753.59 บาท 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่   7   เร่ืองพิจารณาอนุมัติแผนงาน และประมาณการรายรับ -รายจ่าย     

ประจ าปี 2561 
 

1. แผนงานประจ าปี  2561 
 

รายการ 
 เป้าหมาย  

ปี 2560 
ด าเนินการจริง 

ปี 2560 
เป้าหมาย 
ปี 2561 

หมายเหตุ 

1. แผนปฏิบติัการ      

 1.1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม (คน) 40 30 40  

 1.2 แผนการรับเงินฝากจากสมาชิก  (บาท) 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00  

 1.2 แผนการใหเ้งินกู ้      

 - เงินกูฉุ้กเฉิน (บาท) 17,000,000.00 17,586,270.00 18,000,000.00  

 - เงินกูส้ามญั (บาท) 390,000,000.00 365,487,865.01 380,000,000.00  

 - สญัญากูฉุ้กเฉิน (สญัญา) 500 368 400  

 - สญัญากูส้ามญั (สญัญา) 920 434 500  

 1.3 แผนการรับช าระหน้ีเงินกู ้      

 - เงินกูฉุ้กเฉิน (บาท) 17,000,000.00 17,400,933.40 18,000,000.00  

 - เงินกูส้ามญั (บาท) 360,000,000.00 353,685,085.93 360,000,000.00  

 1.4 แผนการกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืน     

       เพ่ือใหส้มาชิกกูย้ืมต่อไป (บาท) 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00  

 1.5 แผนการจ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก     

  (บาท) 14,000.00 14,000.00 14,000.00  
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2. ประมาณการรายรับ 

ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2560 จ่ายจริง  ประมาณการปี 2561 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.60 – ก.ย.61) 

บาท บาท บาท 

1 ดอกเบ้ียรับ 17,000,000.00 18,498,072.38 19,000,000.00 
ดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก , เงินปันผล ชสอ.
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

2 รายไดอ่ื้น 20,000.00 10,045.00 20,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ , ค่าธรรมเนียมเช็ค และ
ดอกเบ้ียรับตามค าพิพากษา 

3 หน้ีสงสยัจะสูญรับคืน 36,000.00 20,400.00 36,000.00 คาดว่าจะเรียกเกบ็จากลกูหน้ีไดเ้ดือนละ 
3,000.- บาท 

รวมรายรับ 17,056,000.00 18,528,517.38 19,056,000.00  

3. ประมาณการรายจ่าย 

ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2560 จ่ายจริง  ประมาณการปี 2561 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.60 – ก.ย.61) 

บาท บาท บาท 

1 ดอกเบ้ียจ่าย 1,150,000.00 1,364,719.97 1,400,000.00 
คาดว่าจะจ่ายดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  
และดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืบุคคลภายนอก 

2 เงินเดือนค่าจา้ง 1,287,000.00 1,218,390.00 1,290,000.00 ค่าจา้งเจา้หนา้ท่ี 2 คน และผูช่้วยผูจ้ดัการ 1 คน 

3 ค่าล่วงเวลา 85,000.00 111,740.00 85,000.00 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี 

4 เงินสมทบประกนัสงัคม 36,000.00 27,000.00 27,000.00 เงินประกนัสังคมท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ 

5 กองทุนเงินทดแทน 1,000.00 1,040.00 1,000.00 กองทุนเงินทดแทนจ่าย 1 คร้ัง/ปี 

6 ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี     
      -  คา่เคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 12,000.00 12,000.00 12,000.00 ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 

      -  คา่รักษาพยาบาล 65,000.00 50,436.00 65,000.00 
ค่ารักษาพยาบาลบิดา มารดา  คู่สมรส บุตร ของ
เจา้หนา้ท่ี 

      -  ค่าเล่าเรียน 30,000.00 26,220.00 30,000.00 ค่าเล่าเรียนบุตรเจา้หนา้ท่ี 

7 บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 280,000.00 255,050.00 280,000.00 บ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 2 คน ผูช่้วยผูจ้ดัการ 1 คน 

8 ค่าเส่ือมราคา-เคร่ืองใชส้ านกังาน 40,000.00 36,876.30 40,000.00 ค่าเส่ือมราคาครุภณัฑ ์เคร่ืองใชส้ านกังาน 

9 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย ์ 20,000.00 17,410.00 20,000.00 ระบบโปรแกรมสหกรณ์ , อุปกรณ์ส านกังาน 

10 ค่าไฟฟ้า 26,000.00 18,691.16 26,000.00 ค่าไฟฟ้า 

11 ค่าเบ้ียประกนัชีวิต 800,000.00 787,692.54 800,000.00 
ค่าเบ้ียประกนัชีวิตบริษทักรุงเทพประกนัชีวติ 
จ  ากดั (มหาชน) ท่ีสหกรณ์ท าใหก้บัสมาชิกทุกคน 

12 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 170,000.00 130,700.00 170,000.00 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ และท่ีปรึกษา 

13 ค่าตอบแทนกรรมการและผูจ้ดัการ 96,000.00 61,000.00 96,000.00 
ค่าตอบแทนผูจ้ดัการ=5,000.-  เหรัญญิก 
=1,500.- และเลขานุการ=1,500.- 
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ล าดบั
ที่ รายการ 

ประมาณการปี 2560 จ่ายจริง  ประมาณการปี 2561 
เหตุผลและความจ าเป็น (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.59 – ก.ย.60) (ต.ค.60 – ก.ย.61) 

บาท บาท บาท 

14 ค่ารับรอง 35,000.00 32,372.00 35,000.00 
ค่าอาหารว่าง เคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม
ประจ าเดือน 

15 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 55,000.00 46,645.68 55,000.00 ค่าวสัดุส านกังาน 

16 ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 260,000.00 255,915.00 260,000.00 สหกรณ์โอนเข้าบัญชีทุน เรือนหุ้นให้กบัสมาชิกทุกคนๆละ       
200.-บาท  และค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 70,000.-บาท 

17 ค่าพาหนะ 10,000.00 5,375.00 8,000.00 ค่าพาหนะในการติดต่อหน่วยงานภายนอก 

18 ค่าไปรษณีย ์ 20,000.00 21,144.00 25,000.00 
ซ้ือแสตมป์เพ่ือส่งเอกสารการยนืยนัยอด,ใบเสร็จ,  
แจง้ประกนั 

19 ค่าโทรศพัท ์ 16,000.00 13,459.09 16,000.00 ค่าโทรศพัท ์, บตัรเติมเงิน 

20 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 15,000.00 6,000.00 12,000.00 ค่าซ้ือสมุดเชค็เพื่อจ่ายเงินกูส้ามญั , เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

21 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 45,000.00 43,000.00 45,000.00 ค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชีภาคเอกชน 

22 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 30,000.00 24,000.00 30,000.00 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 

23 ค่าตอบแทนหน่วยงานการเงิน 6,500.00 6,500.00 6,500.00 
ค่าตอบแทนกลุ่มคลงั กรมการคา้ภายใน =3,000.-  
ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์=1,500.- 

     
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ =1,000.-                    
ส านกันโยบายยทุธศาสตร์การคา้ =1,000.-           

24 ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00 7,701.27 10,000.00 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  

25 ค่าทนายความ 20,000.00 0.00 20,000.00 ค่าจา้งในการด าเนินคดี 

26 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 30,000.00 20,880.00 30,000.00 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี                         

27 ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 15,000.00 4,508.00 10,000.00 ค่าอบรมเจา้หนา้ท่ี และ ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็  

28 หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 350,000.00 286,297.78 350,000.00 
หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา , ลูกหน้ีอ่ืน 
และดอกเบ้ียคา้งรับลูกหน้ีอ่ืน 

29 ค่าครุภณัฑ ์ 50,000.00 0.00 50,000.00 ซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองปร้ินเตอร์ 

30 รายการเพ่ือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นท่ีไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว ้ 50,000.00 0.00 50,000.00 สามารถถวัจ่ายไดทุ้กรายการ 

รวมค่าใช้จ่าย 5,115,500.00 4,892,763.79 5,354,500.00 
หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการใหถ้วัจ่ายกนัได ้ 
ยกเวน้ครุภณัฑ ์

 

 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่   8   เร่ืองพิจารณาก าหนดวงเงิน กู้ ยืมหรือการค ้าประกัน           
ของสหกรณ์  ประจ าปี  2561 
 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากัด  พ.ศ. 2543  ข้อ 17.       
“วงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค า้ประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ 
ไว้ตามทีจ่ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดังว่านีต้้องได้รับความเห็นชอบจาก นาย
ทะเบียนสหกรณ์ 

  ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้  าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน
กูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง” 

  ประธานกรรมการด าเนินการ  เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือ   
การค ้ าประกนัของสหกรณ์ประจ าปี  2561  ว่าเห็นสมควรก าหนดเป็นจ านวนเท่าใด  ซ่ึงในปี  2560  
สหกรณ์ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค ้ าประกันไวเ้ป็นจ านวน              
20 ลา้นบาท  (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น)   

  ส าหรับปี  2561  คณะกรรมการด าเนินการ  ใคร่เสนอขออนุมติัก าหนดวงเงินกูย้ืมหรือ
การค ้าประกนั  ซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือการค ้าประกนัไดใ้นวงเงิน  20  ลา้นบาท  (ยีสิ่บลา้นบาทถว้น)  
ทั้งน้ีเพื่อความรอบคอบในการด าเนินการให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกใหก้วา้งขวางและเพื่อใหก้ารบริหารงานมีสภาพคล่องตวัมากยิง่ข้ึน 

  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่  9   เร่ืองพจิารณาก าหนดค่าเบีย้ประชุมของทีป่รึกษา 
 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  พ.ศ. 2543   

ข้อ 83 “ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  คณะกรรมการด าเนินการอาจเชิญสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ซ่ึงทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเป็นท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษา
กิตติมศกัด์ิไดจ้  านวนไม่เกินหา้คน  เพื่อใหค้วามเห็น  แนะน าในการด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์  ทั้งน้ี
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด” 

ข้อ 53 “อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย          
เร่ืองทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

 (9) ก าหนดเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ  
กรรมการอ่ืนๆ  ท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ” 

 ส าหรับปี  2561  คณะกรรมการด าเนินการอาจมีการเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอก     
ไม่เกินหา้คนเป็นท่ีปรึกษามาใหค้วามเห็นหรือค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการในการด าเนินงาน
ทัว่ไปของสหกรณ์ ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบั ขอ้ 53 คณะกรรมการด าเนินการใคร่เสนอขอ
อนุมติัก าหนดค่าเบ้ียประชุมของท่ีปรึกษาเป็นเงิน 1,000.00  บาท/คน 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

 
   
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่  10   เร่ืองพิจารณาเลือกตั้ ง และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ

กจิการประจ าปี  2561 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 84.  และขอ้ 85.  “ผูต้รวจสอบกิจการ  ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์เป็น                  
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี  จ านวนหน่ึงคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล  ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ  หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหนา้ท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้ ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้
มีก าหนดเวลาหน่ึงปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่  ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน  ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกกไ็ด”้ 

  บดัน้ี  ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2560  ไดส้ิ้นสุดวาระลงแลว้  จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกตั้ งผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2561 จ านวน 1 คน โดยในปีน้ีมีบุคคลภายนอกเสนอตัวเข้ามาเพ่ือรับ            
การเลือกตั้ง  จ านวน  3  ราย  ดงัน้ี 

ราย
ที่ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ค่าตอบแทน 

การตรวจสอบกจิการ 

1. นางนุชนาถ  ศิริกาญจนพงศ์  

 ผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชี ปีละ 24,000.00 บาท 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ และขอรับค่าบริการ 

  รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นเวลา 33 ปี เม่ือเสนอรายงาน 

  เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาแลว้ 15 ปี ทุกส้ินไตรมาส ๆ  

  เป็นขา้ราชการบ านาญสงักดักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ละ 6,000.00 บาท 

  ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  ซ่ึงผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ รวม 4 ไตรมาส 

  เป็นผูต้รวจสอบกิจการ ดงัน้ี  

  1. สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  

  2. สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัไลทอ์อนอิเลคทรอนิคส์ จ  ากดั  

  3. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวิถี จ  ากดั  

  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการ  

  1. ให้บริการตรวจสอบบญัชี ทะเบียน เอกสารหลกัฐานทางการเงิน และบญัชี  การด าเนินธุรกิจและอ่ืนๆ  โดยใช ้  

  เทคนิคหรือวิธีการตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย  

  2. ให้ขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตแก่คณะกรรมการด าเนินการ  
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ราย
ที่ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ค่าตอบแทน 

การตรวจสอบกจิการ 

  3. เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการด าเนินการ และประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่  

  4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามหนงัสือเชิญประชุมจากสหกรณ์  

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

            เขา้ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ังๆละไม่ต  ่ากวา่ 2 วนั พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกวา่ 1-2 คน  

    

2. นางกญัญวรรณ   ค าภา  

 ผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชี ปีละ 36,000.00 บาท 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง และขอรับค่าบริการ 

  รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เป็นเวลา 28 ปี เดือนละ 3,000.- บาท 

  เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาแลว้ 15 ปี  

  เป็นขา้ราชการบ านาญสงักดักรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

  ผา่นการอบรมหลกัสูตรผูต้รวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

  เป็นผูช่้วยผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวิถี  

  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการ  

  1. ตรวจสอบบญัชี ทะเบียน เอกสารหลกัฐานทางการเงิน และบญัชี    

  2. ให้ขอ้เสนอแนะและขอ้สงัเกตแก่คณะกรรมการด าเนินการ  

  3. เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการด าเนินการ และประจ าปีต่อท่ีประชุมใหญ่  

  4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามหนงัสือเชิญประชุมจากสหกรณ์  

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

            เขา้ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ังๆละไม่ต  ่ากวา่ 3 วนั พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกวา่ 1-2 คน  

    

3. นางอาภา   วรีะนภากลุ  

 ผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชี ปีละ 30,000.00 บาท 

  ปริญญาตรี  และขอรับค่าบริการ 

  เป็นขา้ราชการบ านาญสงักดักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 2 งวดๆละ 6 เดือน 

  ปฏิบติังานในฐานะผูส้อบบญัชีสหกรณ์ รวมระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินงวดละ  

   15,000.00 บาท 
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ราย
ที่ 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 
ค่าตอบแทน 

การตรวจสอบกจิการ 

  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบกจิการ  

  1. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานรับและจ่ายเงินท่ีใชใ้นการบนัทึกบญัชี ให้มีเอกสารประกอบรายการครบถว้น    

  ถูกตอ้ง สมบูรณ์ ถือใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้  

  2. ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีให้เป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน  

  สหกรณ์ก าหนด    

  3. ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชี พ.ศ.2542  

  ระเบียบและขอ้บงัคบัสหกรณ์  

  4. เขา้ร่วมประชุมช้ีแจงและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตลอดจนให้ขอ้มูลต่างๆท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการ    

  ด าเนินงานงานของสหกรณ์  

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

            เขา้ตรวจสอบ  1-2 วนั/คร้ัง/เดือน เป็นประจ าทุกเดือน  และเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ  

    

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่   11   เร่ืองพิ จารณ าคัด เลือกและก าหนดค่าธรรม เนี ยม           
ผู้สอบบัญชี  ประจ าปี  2561 
 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 24. “การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
โดยผูส้อบบญัชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”  ซ่ึงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544  ใหส้หกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินงานตั้งแต่ 100 ลา้นบาทข้ึนไป  สามารถจา้งผูส้อบบญัชี
ภาคเอกชนตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ได ้

  คณะกรรมการด าเนินการไดส้รรหาผูส้อบบญัชี  โดยเชิญผูส้อบบญัชีภาคเอกชน  และผูช้  านาญงาน
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์รวม 10 ราย  ปรากฏวา่มีผูส้อบบญัชียื่นขอ้เสนอการสอบบญัชีของสหกรณ์ จ านวน 2 ราย  
ไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีเสนอการสอบบญัชีถูกตอ้งตามเง่ือนไข  และหลกัการตรวจสอบบญัชี  ตลอดจนค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชีตามล าดบั  เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือก  ดงัน้ี 

รายช่ือผู้สอบบัญชีและค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ราย
ที่ 

 
ผู้สอบบัญชี 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบบญัชี 

1.  นางวราพร    แพสถิตถาวร  
 * จบการศึกษาปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  (บธ.บ) 43,000.00 บาท 
 * เป็นขา้ราชการบ านาญ ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 * รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นเวลา 28 ปี  และตรวจสอบบญัชีสหกรณ์มาแลว้เป็นเวลา 40 ปี  
 * เป็นผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  โดยผา่นการอบรมผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 * เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  ตั้งแต่ปี 2549 ถึง ปัจจุบนั   
 * เป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึง ปัจจุบนั   
  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
             ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงรวมทั้งการทดสอบรายการบญัชี  และวิธีการ  
  ตรวจสอบอ่ืนท่ีเห็นวา่จ าเป็น   และระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบและค าแนะน าท่ีกรมตรวจบญัชี  
  สหกรณ์ก าหนดข้ึน   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีตรวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
  30 กนัยายน  2561  และผลการด าเนินงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการคา้ภายใน จ ากดั  
  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรและไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดถื้อปฏิบติัเช่นเดียวกบัปีก่อนหรือไม่เพียงใด  
  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ  
             เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ังๆละไม่นอ้ยกวา่ 1-5 วนัท าการ  พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกว่า 1-3 คน    
  ซ่ึงแลว้แต่ช่วงระยะเวลาและปริมาณงาน  
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ราย
ที่ 

 
ผู้สอบบัญชี 

ค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี 

  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  และสามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  

  - จบการศึกษาปริญญาตรี  การบญัชีและการบริหารธุรกิจบณัฑิต  
  - เป็นผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาคเอกชน  โดยผา่นการอบรมหลกัสูตรผูช่้วยผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

  การรายงานผลการตรวจสอบ  

  - รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 1 คร้ัง  โดยจะส่งส าเนาให้กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ย  
  - รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
  - วิเคราะห์งบการเงินและอตัราส่วนทางการเงิน รวมทั้งสรุปภาพรวมการด าเนินงานของสหกรณ์  
  - ยนิดีให้ค  าแนะน าในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด  
  - ยนิดีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ  
2.  นางอญัชล ี  อนิทรประสิทธ์ิ  

 * จบปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต (บธ.บ) 50,000.00 บาท 
 * เป็นขา้ราชการบ านาญ ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  
 * รับราชการกรมตรวจบญัชีสหกรณ์เป็นเวลา 29 ปี   
 * เป็นผูช้  านาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ โดยผา่นการอบรมผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  

 * เป็นผูส้อบบญัชีภาคเอกชนของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั  
 * เป็นผูต้รวจสอบกิจการ ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปัจจุบนั  
  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
             ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ซ่ึงรวมทั้งการทดสอบรายการบญัชี  และวิธีการ  
  ตรวจสอบอ่ืนท่ีเห็นวา่จ าเป็น   และระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบและค าแนะน าท่ีกรมตรวจบญัชี  
  สหกรณ์ก าหนดข้ึน   โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินท่ีตรวจสอบไดแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
  30 กนัยายน  2561  และผลการด าเนินงาน  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
  การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ  

            เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเองอยา่งน้อยปีละ 2 คร้ังๆละไม่นอ้ยกวา่ 1-5 วนัท าการ  พร้อมผูช่้วยไม่นอ้ยกว่า 1-2 คน  
  ซ่ึงแลว้แต่ช่วงระยะเวลาและปริมาณงาน  
  การรายงานผลการตรวจสอบ  
  - รายงานการสอบบญัชีระหวา่งปี 1 คร้ัง  โดยจะส่งส าเนาให้กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ทราบดว้ย  
  - รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
  - ยนิดีให้ค  าแนะน าในดา้นการบริหารการเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด  
  - ยนิดีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ  

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่  12  เร่ืองพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    
ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั ชุดที่ 31 ประจ าปีบัญชี  2561 
  ตามข้อบังคบัสหกรณ์ ข้อ 54.  และข้อ 56.  ก าหนดว่า  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์            
มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการหน่ึงคน  และกรรมการด าเนินการอีก  12  คน  
ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วนั
เลือกตั้ง  โดยกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่ง อาจไดรั้บเลือกตั้งอีกได ้ แต่ตอ้งไม่เกินสองวาระติดต่อกนั 

กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งและตอ้งพกัการเป็นกรรมการ 1 ปี จ  านวน  3   คน  คือ 
1.  นายสันติชยั  เกียรติคุณโสภณ  (ครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี) 
2.  นายสุพจน์  พิณนุวตัร  (ครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี) 
3.  นายปรัชญา  นราภิชาต  (ครบ 2 วาระ หรือ 4 ปี) 

 กรรมการท่ีครบ 1 วาระ (2 ปี) จ  าเป็นตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ สามารถไดรั้บการเลือกตั้งไดอี้ก 1  วาระ  
จ านวน  4  คน  คือ    
   1.  นางวรรณิภา  ป้ันทอง   (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 

2.  น.ส.พิมพล์กัษณ์ หุน้สวสัด์ิ  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
   3.  นายยทุธนา  ด ารงภวทรัพย ์  (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
   4.  นายวนัชยั  อาจกมล   (ครบ 1 วาระ หรือ 2 ปี) 
 กรรมการท่ียงัอยูใ่นต าแหน่ง ปี  2561  จ านวน  6  คน  คือ 
   1.  นายอ านวย  โพธาราม  (อยูใ่นต าแหน่ง 1 ปี) 
   2.  นางจงใจรักษ ์ เก้ือจิตกุลนนัท ์  (อยูใ่นต าแหน่ง 1 ปี) 
   3.  นายอิทธิเดโช  เมตตา   (อยูใ่นต าแหน่ง 3 ปี) 
   4.  นายวฒิุชยั  หลา้ส่องสี  (อยูใ่นต าแหน่ง 3 ปี)  
   5.  น.ส.กรรณิการ์ สีเขียว   (อยูใ่นต าแหน่ง 3 ปี) 
   6.  นางเพญ็จนัทร์ วฒันไตรภพ  (อยูใ่นต าแหน่ง 3 ปี) 

จึงน าเสนอท่ีประชุมเพื่อขอมติท่ีประชุมใหญ่ ดงัน้ี 
  1.  เลือกประธานกรรมการ และกรรมการด าเนินการทดแทนกรรมการท่ีวา่งอยู ่
  2.  อนุมติัใหก้รรมการด าเนินการเลือกตั้งกนัเองเพื่อด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์       
                                ขอ้ 54. วรรคสอง 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่  13  เร่ืองรับทราบจ านวนสมาชิก งบรายได้ - งบรายจ่าย และ    
งบดุล ของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 

  จ านวนสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ในปี 2556-2559 มีจ านวน 
110 คน และในปี 2560 มีผู ้สมัครสมาชิก จ านวน 4 คน มีสมาชิกเสียชีวิต จ านวน 1 คน  คงเหลือสมาชิก                
ของสมาคมฌาปนิกจสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิหกิจไทย  ทั้งส้ิน  113 คน 

 

 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 

ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั 
งบรายได้ – งบรายจ่าย 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 
 

รายได้ 
 รายไดห้กัจากเงินสงเคราะห์                 9,169.84  บาท 
 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร        448.96  บาท  9,618.80  บาท 
ค่าใช้จ่าย 
 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์     1,000.00  บาท 
 ค่าไปรษณีย ์         600.00  บาท    1,600.00  บาท 
รายได้สูงกว่ารายจ่าย           8,018.80  บาท 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ราชการ รัฐวสิาหกจิไทย 
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั 

งบดุล 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 

 
ทรัยพย์สิน 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท.1 (อ)        2,901.69  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท.2 (อ)      35,999.55  บาท 
 เงินฝากธนาคารกรุงไทย – สสอ.รท. (ก)        1,000.00  บาท 
      รวมสินทรัพย์    39,901.24  บาท 
หนีสิ้นและทุน 
 ก าไรสะสม         31,882.44  บาท 
 รายไดสู้งกวา่รายจ่าย          8,018.80  บาท 
      รวมหนีสิ้น    39,901.24  บาท 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม............................................................................. 
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วาระที่  14  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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