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สารจาก... 
ผู�อำนวยการธนาคารออมสิน 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 2

ผู�อำนวยการธนาคารออมสิน

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ดำเนินธุรกรรมใหความชวยเหลือเพื่อน

สมาชิกในหลาย ๆ ดาน มาตลอดระยะเวลา 35 ป  ผมในฐานะเปนที่ปรึกษาเฝาติดตามผลการดำเนินงาน 

และกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนประโยชนที่สหกรณมอบใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง   

 

 สหกรณมีการบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ และคณะกรรมการ 

ดำเนินการยังมีความสามารถในการบริหารงานดานสินเชื่อ  ดานการออม ดานสวัสดิการ และอื่น ๆ ไดอยาง

เหมาะสม โดยยึดตามหลักการและอุดมการณ รวมถึงการสรางสัมพันธภาพที่ดีแกหนวยงานทั้งภายใน และ

ภายนอก จนทำใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณมากยิ่งขึ้น 

 

 ผมขอชื่นชมคณะผูบริหารสหกรณ  สมาชิกสหกรณ  รวมถึงเจาหนาที่ที่ไดมีสวนชวยกันขับเคลื่อน

ขบวนการสหกรณของเรา ใหมกีารพฒันาจนมคีวามเจรญิเตบิโต  กาวหนา  เขมแขง็ และเปนทีพ่ึง่ซึง่กนัและกนั 

ไดเปนอยางดี 

 

 และในโอกาสนี้ ผมขออวยพรใหการดำเนินงานของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด จงประสบผลสำเร็จ เจริญกาวหนา  และขอใหคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิก และเจาหนาที่

สหกรณ จงประสบแตความสุข ความเจริญโดยทั่วกัน 

 

 

 

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย) 

ผูอำนวยการธนาคารออมสิน 

(นายชาติชาย  พยุหนาวีชัย) 
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สารจาก... 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานมาครบรอบ 35 ปการดำเนินงานและผลประกอบ

การมีความเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องโดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการที่ผานมาแลวหลายคณะที่ได 

รวมกันคิด  และรวมกันพัฒนางานสหกรณของเราใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

 ในรอบป 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ไดกำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน

สูงสุดของสมาชิก  ประกอบดวย 

 • การใหความชวยเหลือสมาชิกดานสินเชื่อทั้งสมาชิกปกติ และสมาชิกที่ตองการใหดูแลเปนพิเศษ โดยไดจัด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหกลับมาสูภาวะปกติ

อยางไรก็ตามขอใหสมาชิกยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออนาคตที่มั่นคงตอไป 

 • การสงเสริมการออม ถือเปนวัตถุประสงคหลักในการกอตั้งสหกรณ  มุงเนนใหสมาชิกเห็นความสำคัญของการ

ออม ดวยการจัดโครงการออมเงิน ผลตอบแทนคอนขางสูง  สมาชิกใหการตอบรับเปนอยางดีในทุกโครงการที่จัดขึ้น 

 • พบปะเยี่ยมเยียนสมาชิกตามภาคตางๆ โดยการจัดสัมมนาในหลักสูตรที่เปนประโยชนตอสมาชิกอยางตอเนื่อง

เพื่อใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในงานสหกรณ  

 • การสาธารณกุศล และการสาธารณประโยชน สหกรณก็ไดมอบเงินใหมูลนิธิไทรใหญ เปนประจำทุกป  

รวมบริจาคเงินทำบุญในโอกาสตางๆ การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนกรณีสมาชิกประสบวินาศภัยที่กลาวมานี้ 

คณะกรรมการดำเนินการไดยึดมั่นและจะดำเนินการเชนนี้ตลอดไป 

 และเรื่องตางๆ ที่กลาวมาแลวนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งที่คณะกรรมการดำเนินการไดคิดและพัฒนา เพื่อไปสูเปาหมาย

สูงสุดที่จะเกิดแกสหกรณและสมาชิกภายใตหลักการ และอุดมการณสหกรณ รวมถึงเปนไปตามกฎหมายและคำแนะนำของ

กรมสงเสริมสหกรณอยางเครงครัด 

 สมาชิกทุกทานโปรดใหความไววางใจและเชื่อมั่นในนโยบาย แผนงาน วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติ  

คณะกรรมการดำเนินการจะทำเพื่อสหกรณ และสมาชิกอยางถูกตอง โปรงใส 

 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน  เพื่อนสมาชิก กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ 

เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนที่ไดมีสวนรวมในการสนับสนุน ใหคำแนะนำและรวมกันผลักดัน สรางความเจริญ

กาวหนาใหแกสหกรณออมทรัพยของเราและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดดลบันดาลใหสมาชิก 

ทุกทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการ 

 

  

(นายสรศักดิ์   พุทธรักษา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ทุกทานและครอบครัวประสบแตความสุข ความเจริญ สมความปรารถนาทุกประการ 

(นายสรศักดิ์   พุทธรักษา) 
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คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน
ธนาคารออมสิน จำกัด ชุดที่ 28 ประจำป� 2560 

 1. นายสรศักดิ์   พุทธรักษา ประธานกรรมการ 

 2. นายวุฒิพงษ� ภิรมยาภรณ� รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

 3. นายเจนจัด   พลไพรินทร� รองประธานกรรมการ คนที่ 2 

 4. นายชาญเชพ   ชินบานทอง กรรมการและเหรัญญิก 

 5. นายวสันต�   มีชัย กรรมการและเลขานุการ 

ธนาคารออมสิน จำกัดธนาคารออมสิน จำกัด ชุดที่ 28 ประจำป� 2560 ชุดที่ 28 ประจำป� 2560 

2 3 1 4 5 
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 6. นางประภาภรณ�   เทพสุธรรมรัตน� กรรมการ 

 7. นายนิติภูมิ  สุวรรณชัยรบ กรรมการ 

 8. นายมงคล   เป�ยเมือง กรรมการ 

 9. นายณัฐพัชร�   ยิ้มใหญ� กรรมการ 

 10. นายชัยโรจน�   จันทรท�าจีน กรรมการ 

6 7 8 9 10 

 11. นายชัยรัตน�   สร�อยแสง กรรมการ 

 12. นายสุรพล จันทรท�าจีน กรรมการ 

 13. น.ส.ภาวินี   นพตระกูล กรรมการ 

 14. นายณโรจน�   ทองยั่งยืน กรรมการ 

 15. นายศุภวิทย�   พลชนะ กรรมการ 

11 12 13 14 15 
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป� 2561 
สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

4 3 2 1 6 5 7 

 1. นายพิเชษฐ รักษ�ศิริ ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวนัทธนกร บุญวงศ� กรรมการ 

 3. นายทวีศักดิ์ ช�วงประยูร กรรมการ 

 4. นายเชิด นาคมณี กรรมการ 

 5. นายจักรพรรดิ นิยมจันทร� กรรมการ 

 6. นายบรรจง แผ�พุ�มทรัพย� กรรมการ 

 7. นางกิติมา  แฟงทอง กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู�ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

1 2 3 4 5 

 1. นางอุษา ชื่นจิตต�  

 2. นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน� 

 3. นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

 4. นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

 5. นายบุญเชิด ชื่นจิตต� 
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เจ�าหน�าที่สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ผู�จัดการ 
สหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รองผู�จัดการ 
คนที่ 1 

ผู�ชำนาญการ 

สายงานบัญชีและข�อมูล  

4 3 1 2 

 1. นางยุพิน   สมนึก ผู�ช�วยผู�จัดการ 

 2. น.ส.นุชุลี   คงชุ�ม 

 3. น.ส.สุพัตรา  โพทัง 

 4. นางกมลทิพย�   สุมา 
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นางวิไลพร  วายุภาท 

รองผู�จัดการรองผู�จัดการ
คนที่ 1

นางนันทวรรณ จินานุศิลปสาท 

ผู�ชำนาญการผู�ชำนาญการ

นายประสิทธิ์ แก�วอุดร 

รักษาการ 
รองผู�จัดการ 

คนที่ 2 
รองผู�จัดการรองผู�จัดการ

รักษาการ รักษาการ 
รองผู�จัดการรองผู�จัดการ

คนที่ 2 

นางกนกทิพ เป��ยมเจียก 
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 1. นางวันเพ็ญ   ชัยสุวรรณ� รักษาการผู�ช�วยผู�จัดการ 

 2. นายอนุรักษ�   รักษ�สุจิตรัตน� 

 3. น.ส.ศลิษา   วัชระศิลป� 

 4. น.ส.ฐาอิ่มภรณ� หงษ�เวียงจันทร� 

 5. น.ส.จินตนา   ป�าทอง 

 

สายงานสินเชื่อ  

 1. นางกัญญา  เสมทับ ผู�ช�วยผู�จัดการ 

 2. นางชุติกาญจน�   โพธิ์ทองนาค 

 3. นายเอกพล  ช�วงประยูร 

 4. น.ส.ฑิฆัมพร   ออรุ�งวิไล 

 

สายงานการเงิน  

4 3 1 2 

3 2 4 1 5 

สายงานการเงิน
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 1. นางจิตร�วิมล  กุลวิหค ผู�ช�วยผู�จัดการ 

 2. น.ส.อังคณา  จันทร�แจ�มแจ�ง 

 3. น.ส.บุญมา  จันทร�มล 

 4. น.ส.สุจิตรา   บุษบะ 

 5. น.ส.ชลธิชา  ไชยทองดี 

 6. น.ส.กชกร   อนุสรณ�พานิช 

 1. นางจันทรา บุญญานิตย�   ผู�ช�วยผู�จัดการ 

 2. นายธนชัย   ภิรมยาภรณ� 

 3. นายธีรชัย   ศุขกลิ่น 

 4. นายนิธิ   ยิ้มใหญ� 

 5. น.ส.นลินดา  สุขเกษม 

 6. นางจิราพร   พรมเมือง 

สายงานสนับสนุน  

3 2 1 5 4 6 

สายงานสนับสนุนสายงานสนับสนุน  

สายงานบริหารหนี้  

2 3 1 5 4 6 
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ที่ สอ.อส.3391 /2560                                                       

                                                                                       1  ธันวาคม  2560 

 

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเขารวมประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 

 

เรียน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  
 

 ดวยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไดกำหนด             

ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 ในวันเสารที่ 20 มกราคม 2561 ลงทะเบียนเวลา 07.00 น.เริ่มประชุมใหญเวลา 

08.00 น. ณ หอประชุมเพชรรัตน  เพื่อพิจารณาอนุมัติและรับทราบผลการดำเนินงานตามระเบียบวาระการประชุม

ใหญ ดังตอไปนี้ 

  วาระที่   1  เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  วาระที่   2  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 วันที่ 21 มกราคม 2560 

  วาระที่   3  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2560 

  วาระที่   4  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2561         

  วาระที่   5  รายงานผูตรวจสอบกิจการ 

  วาระที่   6  ขออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำป 2560 

  วาระที่   7  พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

  วาระที่   8  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2560 

  วาระที่   9  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ ประจำป 2561 

  วาระที่ 10  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2561 

  วาระที่ 11  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2561 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

  วาระที่ 12  ขอตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

  วาระที่ 13  เรื่องอื่น ๆ  

  

 จึงขอเรียนเชิญทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นายสรศักดิ์  พุทธรักษา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
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วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญ ประจำป� 2560 

รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

วันเสารที่ 21 มกราคม 2560 

ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ 

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

 

สมาชิกผูเขารวมประชุม  จำนวน 9,072 คน 

ผูรับเชิญเขารวมประชุม 

 

 ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

  1. คุณพรทิพย      ศิลปวิไลรัตน นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 

  2. คุณวิลาพร      พวงสำราญ นักวิชาการสหกรณชำนาญการ 

 

 ผูแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ  

    - 

 

 ผูแทนผูสอบบัญชี  

  1. คุณศิลปชัย รักษาพล บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

 

เริ่มประชุมเวลา 8.30 น. 

 คุณชัยโรจน  จันทรทาจีน ประธานประชาสัมพันธ  กลาวตอนรับผูเขารวมประชุม ยืนสงบนิ่ง

ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยู รัชกาลที่ 9  รวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเรียนเชิญ

คุณชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการ  ทำพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูป และทำหนาที่ประธานที่ประชุม  

ตอจากนั้นแนะนำผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ 

และแนะนำคณะกรรมการอำนวยการ 

 คุณชุมพล  พิมเสน ทำหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมและกลาวตอนรับสมาชิก 

ผูเขารวมประชุม แลวดำเนินการขอความเห็นชอบ ดังนี้  

 เรื่อง  กำหนดเขตประชุมใหญและเขตเลือกตั้ง 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 50 ใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ 

ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และคณะกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

จากสมาชิก นั้น 
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 เพื่อใหการประชุมใหญสามัญประจำป 2560 และการเลือกตั้งเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ. 2542 สหกรณไดกำหนดเขตการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 และเลือกตั้งฯ ไว ณ บริเวณ

หอประชุมเพชรรัตน บริเวณหองอาหารธนาคารออมสิน บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน เนื่องจาก 

มีผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ ไมเกิน

จำนวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร จึงเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ใหความเห็นชอบกำหนดเขตการประชุมใหญบริเวณหอประชุมเพชรรัตน บริเวณหองอาหารธนาคารออมสิน 

บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

 

แลวดำเนินการประชุม ดังนี้ 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 1. เรื่อง  ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 ดวยกรมสงเสริมสหกรณไดกำหนดยุทธศาสตรเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณ โดยการใชการ 

จัดมาตรฐานสหกรณ เปนกลไกหลักในการพัฒนาระบบสหกรณ เพื่อวัดความเปนองคกรของสมาชิก 

ตามหลกัการสหกรณ การปฏบิตัติามกฎหมาย และการบรหิารจดัการภายใน โดยเพิม่ประสทิธภิาพการพฒันา 

สหกรณดวยตัวสมาชิกและสหกรณเองเปนหลัก เนนใหสหกรณมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง  

ใหผานมาตรฐาน โดยไดกำหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณที่พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 

และกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ และกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณเปนสี่ระดับ คือ 

 - ระดับมาตรฐานดีเลิศ 

 - ระดับมาตรฐานดีมาก 

 - ระดับมาตรฐานดี 

 - ไมผานมาตรฐาน 

 สำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ไดทำการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2559 แลว ปรากฏวาสหกรณแหงนี้ “ผานมาตรฐานระดับดีมาก” 

 2. เรื่อง  การตั้งผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ 

 ตามที่สหกรณจัดประชุมใหญสามัญประจำป 2559 เมื่อวันเสารที่ 16 มกราคม 2559 ซึ่งมีสมาชิก

เสนอ ใหสหกรณแตงตั้งผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมใหญ พิจารณาตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด รายละเอียด ดังนี้ 
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 “ขอ 55. การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก กรณีที่สหกรณมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน 

อาจประชุมใหญ โดยผูแทนสมาชิกก็ได” 

 “ขอ 56 วิธีการเลือกตั้งจำนวน และการดำรงตำแหนงผูแทนสมาชิกกำหนด ดังนี้ 

 (2) วิธีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิก กำหนดตามลักษณะการแบงสวนงานตนสังกัดของหนวยงาน

สมาชิกระดับฝาย สำนักและธนาคารออมสินภาค โดยใหมีการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกกอนการประชุมใหญ 

ไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (3) จำนวนผูแทนของสมาชิกใหใชอัตราสวนจำนวนสมาชิก 50 คนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน  

เศษของจำนวนสมาชิกดังกลาวเกินกึ่งหนึ่งใหมีผูแทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ยกเวนหนวยงานดังกลาว 

มีสมาชิกไมถึง 50 คน ใหมีผูแทนสมาชิกไดหนึ่งคน ทั้งนี้ จำนวนผูแทนสมาชิกตองไมนอยกวาหนึ่งรอยคน” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ไดรวมกันพิจารณาแลว  มีความเห็นวา หากสหกรณจะดำเนินการ 

ตามขอบังคับ การประชุมใหญและการเลือกตั้งจะกระทำโดยผูแทนสมาชิกเทานั้น ทำใหสมาชิกสวนใหญ

ทั่วไปหมดสิทธิ์ที่จะออกเสียงในที่ประชุมและออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งไมเปนไปตามหลักประชาธิปไตย  

จึงไดกำหนดคำสั่งขึ้นมา เพื่อใหสามารถคัดเลือกผูแทนหนวยงาน เปนผูประสานงาน ถายทอดขาวสาร  

และดำเนินการตามที่สหกรณมอบหมาย (เบิกไดตามระเบียบสหกรณ) ดังนี้ 

 1. ระดับฝาย ๆ  ละ   1   คน   

 2. ระดับภาค ๆ  ละ   3   คน    

 สหกรณไดดำเนินการประกาศแตงตั้งคณะอนุกรรมการประจำหนวยงาน  

 - ระดับฝาย  41  คน 

 - ระดับภาค  54  คน    

 3. เรื่อง กำหนดการอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช 

 ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบใหขาราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจางประจำ  

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทถวายเปนพระราชกุศล  คราวละ 9 วัน  จำนวน 2 คราว  

โดยไมถือเปนวันลา ดังนี้ 

 - ครบกำหนดปญญาสมวาร 50 วัน ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2559  

 - ครบกำหนดสตมวาร      100 วัน ระหวางวันที่ 16-25 มกราคม 2560  

 สหกรณไดกำหนดจัดโครงการอุปสมบทหมูถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในชวงสตมวาร 100 วัน ระหวางวันที่ 16-25 มกราคม 2560 จำนวน 31 รูป  

ณ พัทธสีมา วัดตาลเจ็ดยอด ต.ศาลาลัย อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ และจำวัดที่วัดตาลเจ็ดยอด 

ตั้งแตวันที่ 13-25 มกราคม 2560 
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 4. เรื่อง  นำเงินเฉลี่ยคืน ป 2558 เขาเงินกองทุนสำรอง 

 ตามที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2559  อนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำป 2558 เปนเงินปนผล 

และเงินเฉลี่ยคืนเกินกวาจำนวนที่ตองจายใหแกสมาชิกประจำป 2558 และตามขอบังคับสหกรณออมทรัพย

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 24 (2) เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู  

ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ไดชำระแกสหกรณในระหวางป แตสมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ไมวาตนเงิน

หรือดอกเบี้ยในปใดมิไดรับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น กรณีที่ประชุมใหญอนุมัติเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืน 

เกินกวาจำนวนเงินที่ตองจายแกสมาชิกใหโอนเงินที่เกินเขาบัญชี “เงินสำรอง” 

 มติคณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 เห็นชอบ 

ในหลักการใหโอนเงินปนผลและเฉลี่ยคืนเขาบัญชีเงินทุนสำรอง กรณีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้และมีมติ ดังนี้ 

 1. กรณีสมาชิกผิดนัดและมาชำระหนี้ไมเกิน 7 วัน หลังจากวันที่ธนาคารจายเงินเดือนไมถือ 

วาผิดนัดชำระหนี้ 

 2. กรณีสมาชิกที่ถึงแกกรรมและไมมาชำระหนี้ภายในกำหนดไมถือวาเปนกรณีผิดนัดชำระหนี้ 

 3. กรณีสมาชิกลาออก หรือสมาชิกเสียชีวิตระหวางปและขอรับเงินคาหุนคืนเมื่อสิ้นปเห็นชอบ 

ใหจายเงินปนผลในปนั้น 

 4. กรณีสมาชิกลาออก หรือสมาชิกเสียชีวิตระหวางป และขอรับเงินคาหุนระหวางป เห็นชอบ 

ไมจายเงินปนผลในปนั้น 

 จากการตรวจสอบขอมูลสมาชิกในป 2558 มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ไมเปนไปตามขอบังคับสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 24 (2) และมติสหกรณฯ จำนวน 132 ราย เปนเงิน 

1,000,977.19 บาท (หนึ่งลานเการอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสิบเกาสตางค) สหกรณไดนำเงินดังกลาวเขาเงินทุน 

สำรองตามขอบังคับฯ 

 5.  เรื่อง การมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก ประจำป 2560 

 ตามที่รัฐบาลประกาศกำหนดใหประชาชนแตงกายไวทุกขเปนระยะเวลา 1 ป เพื่อแสดงความ

อาลัยแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีแกปวงชนชาวไทย   

 คณะกรรมการดำเนินการ ไดรวมกันพิจารณาการมอบของที่ระลึกใหแกสมาชิก ประจำป 2560 

แลวมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบมอบทุนเรือนหุน มูลคา 300.- บาท ใหแกสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบทุกคน                 

โดยโอนเขาเปนทุนเรือนหุนสะสมใหหลังวันประชุมใหญสามัญประจำป 2560 

 2. มอบเสื้อโปโลสีดำ ใหสมาชิกทุกคน ๆ ละ 1 ตัว  

 ประธานที่ประชุม สอบถามวามีผูใดจะสอบถามอีกหรือไม  ถาไมมีขอแจงใหที่ประชุมทราบเพียง

เทานี้ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559  (หนังสือหนา 20-48) 

 ประธานที่ประชุม เชิญคุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  เปนผูนำเสนอ 

 คุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ ไดนำเสนอใหที่ประชุมใหญรับรองรายงาน 

การประชุมใหญสามัญประจำป 2559  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559  

 ประธานที่ประชุม ถามที่ประชุมวามีผูใดจะถามหรือเสนอเปนอยางอื่นหรือไม  ถาไมมีขอมติ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2559 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2559  เปนเอกฉันท 

 

วาระที่ 3 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการทดแทน 

 กรรมการดำเนินการที่ลาออก และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2560 (หนังสือหนา  49-56)  

 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาระนี้ จะแบงเปน 2 หัวขอ ดังนี้ 

 3.1 การแกไขระเบียบฯ วาดวยวิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  

กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 

 3.2 การเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ                 

กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2560 

 ประธานที่ประชุม เชิญคุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ  กรรมการและเหรัญญิก เปนผูนำเสนอ 

 คุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอ 

 

 3.1 การแกไขระเบียบฯ วาดวย วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  

กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 

 ตามที่สหกรณถือใชระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวยวิธีการ 

ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2556   

ในการดำเนินการเลือกตั้ง นั้น 

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2560 ประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

ไดรวมกนัพจิารณาแลวเพือ่ใหเกดิความชดัเจน ถกูตอง และเหมาะสม จงึเหน็ควรแกไขระเบยีบวาดวยวธิกีาร 

ดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบกิจการ พ.ศ.............  
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                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

หมวด 2 

วิธีการเลือกตั้ง 

 ขอ 9 การเลือกตั้งประธานกรรมการ

ดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ 

ผูตรวจสอบกิจการ ใหดำเนินการโดยใช 

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 10 วิธีการและขั้นตอนการลงคะแนน

การเลือกตั้งตามขอ 9. ใหเปนไปตามระเบียบ

สหกรณฯ หมวด 2 หมวด 3  และหมวด 4 

 

 

 

 

 
 

หมวด 3 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ขอ 11 ใหคณะกรรมการดำเนินการ

แตงตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งจากหนวยงาน

หรือพนักงานบำนาญที่มีคุณสมบัติตามขอ 12  

เปน “คณะกรรมการการเลือกตั้ง” มีจำนวน 

7 คน   

 ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามวรรคแรก                  

เลือกกรรมการ การเลือกตั้งหนึ่งคน ทำหนาที่

ประธานกรรมการการ เลื อกตั้ งและให 

คณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในตำแหนง

ตั้งแตวันประกาศแตงตั้งเปนตนไป แตทั้งนี้

ตองมีระยะเวลาอยูในตำแหนงไมนอยกวา  

60 วัน กอนวันเลือกตั้ง และสิ้นสุดลงเมื่อ 

ไดประกาศผลการเลือกตั้งเรียบรอยแลวของ

แตละป 

 ขอ 12 การประชุมของคณะกรรมการการ

เลื อกตั้ ง ต องมี กรรมการการ เลื อกตั้ ง 

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

หมวด 2 

วิธีการเลือกตั้ง 

 ขอ 9 การเลือกตั้งประธานกรรมการ

ดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ 

ผูตรวจสอบกิจการ ใหดำเนินการโดยใช

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 10 วธิกีารและขัน้ตอนการลงคะแนน 

การเลือกตั้งตามขอ 9. ใหเปนไปตาม

ระเบียบสหกรณฯ หมวด 2  หมวด 3  และ

หมวด 4 

 ขอ 11 ใหประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

เปนผูมีอำนาจกำหนดเวลาเปดลงคะแนน

และปดลงคะแนนการเลือกตั้งและแจง 

ใหที่ประชุมใหญสามัญประจำปทราบ 
 

หมวด 3 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 ขอ 12 ใหคณะกรรมการดำเนินการ

แตงตัง้คณะกรรมการชดุหนึง่จากหนวยงาน 

หรือพนักงานบำนาญหรืออดีตพนักงาน 

ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม ข อ 1 5 เ ป น  

“คณะกรรมการการเลอืกตัง้” มจีำนวน 7 คน  

 ใหคณะกรรมการการเลอืกตัง้ตามวรรคแรก  

เลือกกรรมการการเลือกตั้งหนึ่งคน ทำ

หนาที่ประธานกรรมการการเลือกตั้งและให

คณะกรรมการการเลือกตั้งอยูในตำแหนง

ตั้งแตวันประกาศแตงตั้งเปนตนไป แตทั้งนี้

ตองมีระยะเวลาอยูในตำแหนงไมนอยกวา 

60 วัน กอนวันเลือกตั้ง และสิ้นสุดลงเมื่อได

ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบรอยแลวของ

แตละป 

 ขอ 13  การประชุมของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง ตองมีกรรมการการเลือกตั้งมา

ประชุมไมนอยกวากึ่ งหนึ่ งของจำนวน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 

 

 

เพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ในการดำเนินการเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-แกไขการอางอิงจากขอ 

12 เปนขอ 15 

-เนื่องจากมีการปรับขอ

ใหมทำใหขอเลื่อน 
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 การลงมติ ใหใชคะแนนเสียงขางมาก  

โดยใหกรรมการการเลอืกตัง้คนหนึง่มหีนึง่เสยีง 

ในการลงคะแนนหากคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานในทีป่ระชมุมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้ 

อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน

ประธาน ในที่ประชุม ถาประธานกรรมการ

การเลือกตั้งไมมาประชุมใหกรรมการการ

เลือกตั้ งที่มาประชุมเลือกกรรมการการ

เลือกตั้งที่มาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม 

 ขอ 14 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

 (1) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งกอนถึงวันเลือกตั้งไมนอยกวา 45 วัน  

 (2) ควบคุมดำ เนินการการ เลื อกตั้ ง  

ใหเปนไปโดยเรียบรอย สุจริต และเที่ยงธรรม 

 (3) แตงตั้งคณะกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้ง โดยกำหนดจำนวนหนวยเลือกตั้ง 

และใหจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

การลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไวให

พรอมกอนดำเนินการเลือกตั้ง  

 (4) กำหนดขัน้ตอน วธิกีารและคำแนะนำ 

พรอมทั้งการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

 (5) ทดสอบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ

เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้งใหถูกตองกอนเปด

การเลือกตั้ง 

 (6) จะเชิญบุคคลภายนอกเขารวมประชุม 

เชน ผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเปน

สักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได 

 (7) รั บมอบ เครื่ อ ง ร วมคะแนนจาก 

คณะกรรมกา รประจำหน ว ย เ ลื อ กตั้ ง  

เพื่อรวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง  

 (8)  ประกาศผลการเลือกตั้ง 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 การลงมติ ใหใชคะแนนเสียงขางมาก  

โดยใหกรรมการการเลอืกตัง้คนหนึง่มหีนึง่เสยีง 

ในการลงคะแนนหากคะแนนเสียงเทากัน  

ใหประธานในทีป่ระชมุมสีทิธอิอกเสยีงเพิม่ขึน้ 

อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

 

 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปน

ประธาน ในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการ

การเลือกตั้งไมมาประชุมใหกรรมการการ

เลือกตั้ งที่มาประชุมเลือกกรรมการการ

เลือกตั้งที่มาประชุมคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม 

 ขอ 13 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

 (1) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งกอนถึงวันเลือกตั้งไมนอยกวา 45 วัน  

 (2) ควบคุมดำ เนินการการ เลื อกตั้ ง  

ใหเปนไป โดยเรยีบรอย สจุรติ และเทีย่งธรรม 

 (3) แตงตั้งคณะกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้ง โดยกำหนดจำนวนหนวยเลือกตั้ง 

และใหจัดหาอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชใน

การลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนไวให

พรอมกอนดำเนินการเลือกตั้ง  

 (4)  กำหนดขัน้ตอน วธิกีารและคำแนะนำ 

พรอมทั้งการประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 

 (5) ทดสอบเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ

เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้งใหถูกตองกอนเปด

การเลือกตั้ง 

 (6) จะเชิญบุคคลภายนอกเขารวมประชุม 

เชน ผูแทนจากสวนราชการที่เกี่ยวของเปน

สักขีพยานในการเลือกตั้งก็ได 

 (7) รั บมอบ เครื่ อ ง รวมคะแนนจาก 

คณะกรรมการประจำหน ว ย เ ลื อ กตั้ ง  

เพื่อรวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้ง  

 (8) ประกาศผลการเลือกตั้ง 

-เนื่องจากมีการปรับขอ

ใหมทำใหขอเลื่อน 
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 (9) ชี้ขาดและวินิจฉัยปญหาการเลือกตั้ง 

ใหเปนไปตามกฎหมายขอบงัคบั และระเบยีบ 

ของสหกรณ และใหถือวาคำวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

 ขอ 15 คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งมีดังนี้ 

 (1) เปนสมาชิก 

 (2) ไม เคยเปนผูคางชำระหนี้สหกรณ  

ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง 

เวนแตการผิดนัดนั้น มิไดเกิดขึ้นจากการ 

กระทำของตนเอง 

 (3) ไม เปนผู ด ำรงตำแหน งประธาน

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ  

ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือ

เจาหนาที่สหกรณ 

 ใหสหกรณประกาศรายชื่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 

 

หมวด 4 

คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 

 ขอ 16 ในแตละหนวยเลือกตั้งใหมี 

คณะกรรมการชดุหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการ 

ประจำหนวยเลือกตั้ ง” มีจำนวนตามที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

 ขอ 17 ใหคณะกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้งมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

 (1)  ค วบคุ ม และดำ เนิ นก า ร ในกา ร 

ลงคะแนนเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้งนั้นๆ 

 (2)  กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งแบง

หนาที่กัน ดังนี้ 

 ก.  รั บ บั ต ร แ ส ด ง ต น ผู ใ ช สิ ท ธิ จ า ก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และตรวจนับ

จำนวนบัตรใหถูกตองตรงกับจำนวนสมาชิก

ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 (9) ชี้ขาดและวินิจฉัยปญหาการเลือกตั้ง  

ใหเปนไปตามกฎหมายขอบงัคบั และระเบยีบ 

ของสหกรณและใหถือวาคำวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนที่สุด 

 ขอ 14 คุณสมบัติของคณะกรรมการการ

เลือกตั้งมีดังนี้ 

 (1) เปนสมาชิก 

 (2) ไมเคยเปนผูคางชำระหนี้สหกรณ  

ในระยะเวลาสองปทางบัญชีถึงวันเลือกตั้ง 

เวนแตการผิดนัดนั้น มิไดเกิดขึ้นจากการ 

กระทำของตนเอง 

 (3) ไม เปนผู ดำรงตำแหน งประธาน

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ  

ผูตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาสหกรณ หรือ

เจาหนาที่สหกรณ 

 ใหสหกรณประกาศรายชื่อคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 

 

หมวด 4 

คณะกรรมการประจำหนวยเลือกตั้ง 

 ขอ 15 ในแตละหนวยเลือกตั้งใหมี 

คณะกรรมการชดุหนึง่เรยีกวา “คณะกรรมการ 

ประจำหนวยเลือกตั้ ง” มีจำนวนตามที่ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด 

 ขอ 16 ใหคณะกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้ง มีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

 (1) ค วบคุ มและดำ เนิ นก า ร ในกา ร 

ลงคะแนนเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้งนั้นๆ 

 (2) กรรมการประจำหนวยเลือกตั้งแบง

หนาที่กัน ดังนี้ 

 ก.  รั บ บั ต ร แ ส ด ง ต น ผู ใ ช สิ ท ธิ จ า ก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง และตรวจนับ

จำนวนบัตรใหถูกตองตรงกับจำนวนสมาชิก

ในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

-เนื่องจากมีการปรับขอ

ใหมทำใหขอเลื่อน 
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 ข. ใหผูใชสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อใน

ทะ เ บี ย น ร า ยชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย 

ตรวจสอบบัตรประจำตัว  และเขียนเลขที่

บัตรประจำตัวดังกลาวไวในชองที่กำหนดไว 

 ค.  มอบบัตรแสดงตนผูใชสิทธิและคูปอง

ค าพาหนะใหผู ใช สิทธิ เลื อกตั้ ง เมื่ อ ได 

ลงลายมือชื่อแลว 

 ง. ควบคุมเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ

เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 (3) กอนถงึเวลาลงคะแนนใหเบกิทะเบยีน 

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้ง

ของตน บัตรแสดงตนผู ใชสิทธิ คูปอง 

ค า พ า ห น ะ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

- 

 

 

 

 

 (4) ตรวจนับจำนวนลายมือชื่อผูใชสิทธิที่

รับบัตรแสดงตนผูใชสิทธิ ในทะเบียนรายชื่อ 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งกับจำนวนคูปองคาพาหนะ 

ที่จายไปใหถูกตอง โดยทำใบรับจายแสดงตน 

ผู ใช สิ ท ธิ แ ละคู ปอ งค าพ าหนะนำส ง 

คณะกรรมการการ เลื อกตั้ งพร อมด วย 

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ เครื่องรวม

คะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 18 การประชุมของคณะกรรมการ

ประจำหนวยเลือกตั้ง  ใหปฏิบัติตามขอ 10 

โดยอนุโลม   

 ใหสหกรณประกาศรายชือ่ คณะกรรมการ 

ประจำหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 
 

หมวด 5 

การรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง 

 ขอ 19 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เปนผูรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง โดยให

ดำเนินการ ดังนี้ 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 ข.  ใหผูใชสิทธิเลือกตั้งลงลายมือชื่อใน

ทะ เบี ย น ร า ยชื่ อ ผู มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง โ ด ย 

ตรวจสอบบัตรประจำตัว และเขียนเลขที่ 

บัตรประจำตัวดังกลาวไวในชองที่กำหนดไว 

     ค. มอบบัตรแสดงตนผูใชสิทธิและคูปอง

ค าพาหนะใหผู ใช สิทธิ เลื อกตั้ ง เมื่ อ ได 

ลงลายมือชื่อแลว 

 ง. ควบคุมเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ

เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 (3) กอนถงึเวลาลงคะแนนใหเบกิทะเบยีน 

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประจำหนวยเลือกตั้ง

ของตน บัตรแสดงตนผู ใชสิทธิ คูปอง 

ค า พ า ห น ะ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 (4) เปดลงคะแนนเลอืกตัง้เวลา 09.00 น. 

และปดลงคะแนนเลือกตั้งเวลา 15.00 น. 

เมื่อถึงเวลาปดการลงคะแนนเลือกตั้งให

ประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูประกาศ

ปดการลงคะแนนเลือกตั้ง 

 (5) ตรวจนับจำนวนลายมือชื่อผูใชสิทธิที่

รับบัตรแสดงตนผูใชสิทธิในทะเบียนรายชื่อ    

ผูมีสิทธิเลือกตั้งกับจำนวนคูปองคาพาหนะ 

ที่จายไปใหถูกตอง โดยทำใบรับจายแสดงตน 

ผู ใช สิ ท ธิ แ ละคู ปอ งค าพ าหนะนำส ง 

คณะกรรมการการ เลือกตั้ งพรอมด วย 

เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและ เครื่องรวม

คะแนนเลือกตั้ง 

 ขอ 17 การประชุมของคณะกรรมการ

ประจำหนวยเลือกตั้ง ใหปฏิบัติตามขอ 10 

โดยอนุโลม   

 ใหสหกรณประกาศรายชือ่ คณะกรรมการ 

ประจำหนวยเลือกตั้งกอนวันเลือกตั้ง 
 

หมวด 5 

การรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง 

 ขอ 18 ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เปนผูรวมคะแนนผลการเลือกตั้ง โดยให

ดำเนินการ ดังนี้ 

-เนื่องจากมีการปรับขอ

ใหมทำใหขอเลื่อน 
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 (1) ตรวจสอบจำนวนการกดคะแนนรวม

ทั้งหมดใหตรงกับจำนวนผูใชสิทธิลงทะเบียน 

 (2) ควบคุมและดำเนินการในการรวม

คะแนนเลือกตั้ง 

 (3) ตรวจสอบบัตรแสดงตนผู ใชสิทธิ 

แตละหนวยเลือกตั้งใหถูกตองตามใบรับจาย

บัตรแสดงตนผูใชสิทธิและคูปองคาพาหนะ 

 (4) วินิจฉัยปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง

การตรวจรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 (5) ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งตองการให

มีการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม ใหกระทำได

เพียง 1 ครั้ง โดยทำเปนหนังสือมีสมาชิกที่

เขารวมประชุมใหญลงลายมือชื่อรับรอง 

ไมนอยกวาสิบคน สงถึงประธานกรรมการ

การเลอืกตัง้ภายในหนึง่ชัว่โมงหลงัการประกาศ 

ผลการรวมคะแนน และใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจัดใหมีการรวมคะแนนใหมให

แลวเสร็จภายในวันเดียวกันกรณีไมสามารถ

ทำใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 เมื่อคณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ผลการเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด  

 (6) ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง 

 

หมวด 6 

เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 20 ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียน 

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง บัตรแสดงตนผูใชสิทธิ 

ผลการรวมคะแนนผลการเลือกตั้งประจำ

เครือ่งรวมคะแนนแตละเครือ่งไวมกีำหนด 1 ป 

นับแตวันเลือกตั้ ง เมื่อพนกำหนดแลวให

สหกรณทำลายเอกสารแลวรายงานให 

คณะกรรมการดำเนนิการทราบในการประชมุ 

คณะกรรมการดำเนินการคราวถัดไป 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 (1) ตรวจสอบจำนวนการกดคะแนนรวม

ทั้งหมดใหตรงกับจำนวนผูใชสิทธิลงทะเบียน 

 (2) ควบคุมและดำเนินการในการรวม

คะแนนเลือกตั้ง 

 (3)  ตรวจสอบบัตรแสดงตนผู ใชสิทธิ 

แตละหนวยเลือกตั้งใหถูกตองตามใบรับจาย

บัตรแสดงตนผูใชสิทธิและคูปองคาพาหนะ 

 (4) วินิจฉัยปญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นระหวาง

การตรวจรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 (5) ในกรณีผูสมัครรับเลือกตั้งตองการให

มีการรวมคะแนนเลือกตั้งใหม ใหกระทำได

เพียง 1 ครั้ง โดยทำเปนหนังสือมีสมาชิกที่

เขารวมประชุมใหญลงลายมือชื่อรับรอง 

ไมนอยกวาสิบคน สงถึงประธานกรรมการ

การเลอืกตัง้ภายในหนึง่ชัว่โมงหลงัการประกาศ 

ผลการรวมคะแนน และใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้งจัดใหมีการรวมคะแนนใหมให

แลวเสร็จภายในวันเดียวกันกรณีไมสามารถ

ทำใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกันใหอยูใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 เมื่อคณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศ

ผลการเลือกตั้งใหถือเปนที่สุด  

 (6) ประกาศและรับรองผลการเลือกตั้ง 
 

หมวด 6 

เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 19 ใหสหกรณเก็บรักษาทะเบียน 

รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง บัตรแสดงตนผูใชสิทธิ 

ผลการรวมคะแนนผล การเลือกตั้งประจำ

เครือ่งรวมคะแนนแตละเครือ่งไวมกีำหนด 1 ป 

นับแตวันเลือกตั้ ง เมื่อพนกำหนดแลวให

สหกรณทำลายเอกสารแลวรายงานให 

คณะกรรมการดำเนนิการทราบในการประชมุ 

คณะกรรมการดำเนินการคราวถัดไป        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เนื่องจากมีการปรับขอ

ใหมทำใหขอเลื่อน 
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 คณะกรรมการดำเนินการ ไดรวมกันพิจารณาแลว มีมติ เห็นชอบใหแก ไขระเบียบฯ  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2560 เสนอ และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 

เพื่อขอความเห็นชอบแกไขระเบียบฯ ตอไป       

 ประธานที่ประชุม ถามที่ประชุมวามีผูใดจะถามหรือเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีขอมติ 

ที่ประชุม 

 1. ขอความเห็นชอบการแกไขระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย  

  วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ 

  กิจการ พ.ศ. 2556 

 2. ขอความเห็นชอบถือใชระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย  

  วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ 

  กิจการ พ.ศ. 2560  ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2560 เปนตนไป 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

 3.2 การเลือกตั้งผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ                 

กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2560 

 ประธานที่ประชุม ชี้แจงการเลือกตั้ง ประจำป 2560 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 63 ขอ 65 และขอ 66 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ไดมีมติแตงตั้ง 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2560 ประกอบดวย               

 ขอ 21 ใหสหกรณจายคาใชจาย (ถามี) 

และค าตอบแทนให แก คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหนวย

เลือกตั้ง เปนไปตามที่คณะกรรมการดำเนิน

การกำหนด 

 ขอ 22 ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการ 

ลงคะแนน ตามขอ 9 ดวยเครื่องลงคะแนน

เลอืกตัง้ไดใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งที่กำหนดวิธีการลงคะแนนเฉพาะ

การเลือกตั้งครั้งนั้นและใหคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ งประกาศวิธีการลงคะแนน

เลือกตั้งใหสมาชิกทราบลวงหนากอนการ

เลือกตั้งไมนอยกวา 30 วัน 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 ขอ 20 ใหสหกรณจายคาใชจาย (ถามี) 

และค าตอบแทนให แก คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหนวย

เลื อกตั้ ง เป น ไปตามที่ คณะกรรมการ 

ดำเนินการกำหนด 

 ขอ 21 ในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการ 

ลงคะแนน ตามขอ 9 ดวยเครื่องลงคะแนน

เลอืกตัง้ไดใหอยูในดลุยพนิจิของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งที่กำหนดวิธีการลงคะแนนเฉพาะ

การเลือกตั้งครั้งนั้น และใหคณะกรรมการ

การเลือกตั้ งประกาศวิธีการลงคะแนน

เลือกตั้งใหสมาชิกทราบลวงหนากอนการ

เลือกตั้งไมนอยกวา 30 วัน 
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 1. นายจักรพรรดิ นิยมจันทร ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  

 2. นายเชิด นาคมณี กรรมการ 

 3. นายพิชัย แสงพิทักษ กรรมการ 

 4. นายมานะ เทียมทัด กรรมการ 

 5. นายวินัย สิทธิไวทยาภรณ กรรมการ 

 6. น.ส.นัทธนกร บุญวงศ กรรมการ 

 7. นางกิตติมา แฟงทอง กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการฯมีอำนาจหนาที่ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  

วาดวย วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผูตรวจสอบ

กิจการ พ.ศ. 2560 ขอ 11 เพื่อใหการเลือกตั้งดำเนินการตอไปดวยความรวดเร็วจึงมอบหมายใหประธาน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการเลือกตั้งตอไป 

 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำป 2560  นำเสนอ 

 คณะกรรมการดำเนนิการ ชดุที ่ 27 ออกจากตำแหนงเนือ่งจากครบวาระ จำนวน 8 คน ทีป่ระชมุ

ใหญสามัญประจำป 2559 มีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหนงคราวละ 1 ป 

และครบวาระแลว ดังนี้ 

 1. ประธานกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน  1  คน 

  นายชุมพล พิมเสน 

 

 2. กรรมการดำเนินการ  ออกจากตำแหนงเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 7 คน  

  2.1 นายเจนจัด พลไพรินทร 

  2.2 นายสังวาลย กิตติวีระนุกูล 

  2.3 นายวสันต  มีชัย 

  2.4 นายชัยโรจน จันทรทาจีน 

  2.5 นายชาญเชพ ชินบานทอง 

  2.6 นายอนุสรณ อนุวัฒนนนทเขตต 

  2.7 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ 

  

 3.  กรรมการดำเนินการลาออกจากตำแหนงกอนครบวาระ จำนวน 1 คน  

  นายสรศักดิ์  พุทธรักษา 

 

 4.  ผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหนงเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 5 คน 

    4.1 นางอุษา     ชื่นจิตต 

         4.2  นางสาวสอาดศรี    สุรชัย 
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  4.3  นางบุหงา     บำรุงเอื้อ 

     4.4  นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน 

   4.5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต 

 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  นำเสนอ 

 เพื่อใหการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ

ทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก และผูตรวจสอบกิจการ ประจำป 2560 เปนไปตามขอบังคับสหกรณ

ออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 63. ขอ 65. ขอ 66. ขอ 79. และขอ 80. จึงขอเสนอ 

ใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จากผูสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 1 คน เพื่อทดแทน 

  ประธานกรรมการดำเนินการ ที่ครบวาระแลว  

 ดวยในป 2560 มีผูสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน  ซึ่งไมเกินจำนวน

ที่สหกรณประกาศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งประธาน

กรรมการดำเนินการ ตอที่ประชุมใหญและเลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ คือ นายสรศักดิ์  

พุทธรักษา   

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายสรศักดิ์ พุทธรักษา  เปนประธานกรรมการดำเนินการ โดย 

วิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ ตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

 2. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จากผูสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 คน เพื่อทดแทนกรรมการ 

  ดำเนินการที่ครบวาระแลว โดยเลือกตั้งไดไมเกิน 7 คน 

 ดวยในป 2560 มีผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ซึ่งไมเกินจำนวนที่สหกรณ

ประกาศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตอ 

ที่ประชุมใหญ และเลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ โดยเลือกตั้งไมเกิน 7 คน ดังนี้ 

 1. นายเจนจัด พลไพรินทร 

 2. นางสาวภาวินี นพตระกูล 

 3. นายชัยโรจน จันทรทาจีน 

 4. นายณโรจน ทองยั่งยืน 

 5. นายสุรพล จันทรทาจีน 

 6. นายชาญเชพ ชินบานทอง 

 7 นายวสันต มีชัย 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน โดยวิธียกมือรับรอง 

ในที่ประชุมใหญ ตามที่เสนอเปนเอกฉันท   
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 3. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก จำนวน 1 คน    

 ดวยในป 2560 มีผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก 

จำนวน 1 คน ซึ่งไมเกินจำนวนที่สหกรณประกาศประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อ 

ผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออกตอที่ประชุมใหญและเลือกตั้ง

โดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ จำนวน 1 คน  คือ นายศุภวิทย  พลชนะ 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกตั้งนายศุภวิทย พลชนะ ทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก

จำนวน 1 คน  โดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ  ตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

 4. เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ  

 ดวยในป 2560 มีผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  ซึ่งไมเกินจำนวนที่สหกรณ

ประกาศ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

ตอที่ประชุมใหญและเลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญ  โดยเลือกตั้งไมเกิน 5 คน  ดังนี้ 

 1. นางอุษา  ชื่นจิตต 

 2. นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

 3. นางบุหงา  บำรุงเอื้อ 

 4. นางสาวสุธีรา  กฤษณจักราวัฒน 

 5. นายบุญเชิด  ชื่นจิตต 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน โดยวิธียกมือรับรอง 

ในที่ประชุมใหญ ตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 เรื่อง กำหนดเวลาเปด – ปด ลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญ  

 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 มีมติเห็นชอบแกไขระเบียบฯ วาดวยวิธีการเลือกตั้งฯ  

หมวด 2 วิธีการเลือกตั้งขอ 11 ใหประธานกรรมการการเลือกตั้งเปนผูมีอำนาจกำหนดเวลาเปดลงคะแนน

และปดลงคะแนนการเลือกตั้งและแจงใหที่ประชุมใหญสามัญประจำปทราบ จึงขอเสนอใหเปด และปด 

ลงทะเบียน ตั้งแตเวลา 07.30 – 14.00 น. 

 นางปทมา  สืบแสง สมาชิกเลขที่ 15770-2  สอบถามวาทำไมไมปดเวลา 15.00 น. 

 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา ไดมีการประชาสัมพันธเรื่องกำหนดเปด-ปด การลงทะเบียนผานสื่อ

ตาง ๆ ทุกชองทางแลว  

 นายสังวาลย  กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา การประชุมจะดำเนินการ

ไดเร็วกวาทุกครั้ง  เนื่องจากไมมีการเขาคูหาเลือกตั้ง  จึงไดขยายเวลาลงทะเบียนถึง  14.00 น. และสมาชิก

ทุกทานคงจะไดรับทราบขาวสารที่ทางสหกรณไดประชาสัมพันธไปเรียบรอยแลว  และจะสามารถเดินทาง

มาลงทะเบียนไดทันเวลาที่กำหนดไว 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเปด-ปด เวลาประชุม ตามที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ

เปนเอกฉันท และขอดำเนินการประชุมในวาระตอไป 



สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 29

วาระที่  4  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2559 (หนังสือหนา 57-60) 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ เปนผูรายงาน 

 คุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2559 

ดังนี้ 

1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

 1.1 สมาชิกสามัญ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 16,663 คน 

  เขาใหม จำนวน 996 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 394 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จำนวน 17,265 คน 

  เพิ่มขึ้น  จำนวน 602  คน 

  คิดเปนรอยละ  3.61 

  

 1.2  สมาชิกสมทบ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน  882 คน 

  เขาใหม จำนวน 374 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 365 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 891 คน  

  เพิ่มขึ้น จำนวน 9 คน 

  คิดเปนรอยละ  1.02   

 

2. ทุนเรือนหุน 

 การถือหุนเปนการออมทรัพยระยะยาว  สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชำระคาหุนเปนรายเดือน

ตั้งแตเดือนแรกที่เปนสมาชิกตามอัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนตามที่กำหนดไวในระเบียบ

สหกรณฯสมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงินสามารถถือหุนกับสหกรณฯไดตามความประสงค 

แตจะถือหุนในสหกรณฯเกินกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนทั้งหมดของสหกรณฯไมได และจะถอนคืน 

ในระหวางที่ยังเปนสมาชิกไมไดเชนกัน 

 สหกรณไดกำหนดใหสมาชิกสามารถซื้อหุนพิเศษไดโดยไมจำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้งในการ

ซื้อหุนพิเศษ ในป 2559 สมาชิกใหความสำคัญตอการออมในรูปของทุนเรือนหุน โดยจำนวนทุนเรือนหุน        

ที่สมาชิกสะสมไวในสหกรณเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  จำนวน 4,097,143,340.00 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 4,571,509,570.00 บาท 

  เพิ่มขึ้น จำนวน 474,366,230.00 บาท 

    คิดเปนรอยละ                            11.58    
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3. การใหบริการดานเงินฝากออมทรัพย และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

 สหกรณใหบริการสมาชิกในดานเงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษเปนไปตามปกติ  

และไดเพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีสงหักเงินเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน ดังนี้ 

 เงินฝากออมทรัพย   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    จำนวน 191,836,586.88 บาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559    จำนวน 220,051,254.17 บาท 

   เพิ่มขึ้น จำนวน       28,214,667.29 บาท 

   คิดเปนรอยละ                  14.71 

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   จำนวน 5,448,457,636.25 บาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   จำนวน 7,298,029,502.96 บาท 

   เพิ่มขึ้น จำนวน 1,849,571,866.71 บาท 

   คิดเปนรอยละ          33.95 

 

4. การใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

 4.1  ใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

  สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหนาที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ เปนแหลง 

ออมเงินและเปนแหลงกูยืมเงิน การใหบริการเงินกูแกสมาชิกเปนการบรรเทาความเดือดรอน และ 

เสริมสรางฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น โดยไมแสวงหาผลกำไร ป 2559 สหกรณจายเงินกูใหแก

สมาชิกโดยแยกเปนประเภทตาง ๆ ได ดังนี้ 

  ลำดับ                     ประเภทเงินกู                      จำนวนเงิน (บาท)       จำนวน (ราย)    

 1 เงินกูฉุกเฉิน 451,606,720.00    4,093 

 2 เงินกูสามัญทั่วไป 3,213,890,800.00    3,073 

 3 เงินกูสามัญโดยใชสมุดเงินฝากค้ำฯ 257,324,085.55       302 

 4 เงินกูสามัญหุนค้ำประกัน 254,935,550.00       786 

 5 เงินกูสามัญอดีตพนักงาน 4,430,000.00         13 

 6 เงินกูพิเศษ 869,418,600.00       360  

 7 เงินกูสวัสดิการเจาหนาที่ 1,740,000.00          2 

                           รวม 5,053,345,755.55    8,629 

 ณ 31 ธันวาคม 2559 ยอดเงินใหกูยืมแกสมาชิกจำนวน 12,795 ราย เปนเงิน 10,829.35  

ลานบาท 
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 4.2  แหลงกูยืมเงินของสหกรณ 

  เจาหนี้เงินกูธนาคารออมสิน   

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   จำนวน 160,000,000.00 บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559   จำนวน 100,000,000.00 บาท 

   ลดลง                               จำนวน 60,000,000.00 บาท 

                    คิดเปนรอยละ  37.50  

  เจาหนี้เงินกูธนาคารแลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน) 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  จำนวนเงิน                     -    บาท 

 

5. ประเภทลูกหนี้ 

 1. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะสั้นเพียงอยางเดียว   มีจำนวน        981 ราย 

 2. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะยาวเพียงอยางเดียว      มีจำนวน        122 ราย 

 3. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะสั้น + ลูกหนี้ระยะยาว   มีจำนวน    11,861 ราย 

 

6. ผลประกอบการ 

 ในป 2559 สหกรณกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกในอัตรารอยละ 5.30 ตอป 

ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2559  

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแลวอัตราดอกเบี้ยของสหกรณยังคงต่ำกวา แตการบริหาร

เงินของสหกรณไมสงผลกระทบตอรายไดมากนัก โดยเปรียบเทียบรายได  รายจาย และกำไร ระหวาง  

ป 2559  และ 2558  ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

       รายการ           ป 2559                  ป 2558           เพิ่ม/ลด        คิดเปนรอยละ 

 รายได 586,845,602.32 532,579,452.33 54,266,149.99 10.19 

 รายจาย 308,531,810.69 286,558,790.93 21,973,019.76 7.67 

 กำไรสุทธิ 278,313,791.63 246,020,661.40 32,293,130.23 13.13 

7. การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานครบรอบ 34 ปตลอดระยะเวลา 

ที่ผานมาสหกรณไดรับการสนับสนุนและความรวมมือในการดำเนินงานดานตางๆจากธนาคารออมสินดวยดี

เสมอมา เพื่อเปนการแสดงความขอบคุณตอธนาคารออมสิน สหกรณจึงไดใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ  

ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้น เชนการกีฬา  มูลนิธิไทรใหญการกุศล และอื่นๆ ตามสมควร 



รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 32

8. การใชทุนสาธารณประโยชน 

 ในป 2559 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไดจัดสรรกำไรสุทธิ 

ไวเปนทุนสาธารณประโยชน เพื่อสนับสนุนเปนทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ชวยเหลือสมาชิก 

ทีป่ระสบภยั การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  2,202,535.38 บาท 

บวก จัดสรรเพิ่ม  5,000,000.00 บาท 

หัก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,250,000.00  บาท 

ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 14,000.00  บาท 

สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ 1,000,000.00  บาท 

สนับสนุนสมาคมบำนาญ 45,000.00  บาท 

สนับสนุนสหภาพแรงงาน 5,000.00  บาท 

เจาภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผาปา 1,007,500.00  บาท 

บริจาคสนับสนุนรวมกับหนวยงานตาง ๆ  428,000.00  บาท 

                           คงเหลือ 3,453,035.38  บาท 

                               รวม 7,202,535.38 7,202,535.38 บาท 

 

9. กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

 กองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ 

ใหสมาชิกที่มีระยะเวลาเปนสมาชิกครบ 25 ป ครบ 30 ป ครบ 35 ป และ ครบ 40 ป และจายเงิน

สวัสดิการใหสมาชิกที่เสียชีวิต สมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ และทุพพลภาพดวยอุบัติเหตุ ในป 2559 

สหกรณไดใชเงินจากกองทุน ดังนี้ 

 ยอดยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2559  4,340,000.00  บาท 

 บวก   จัดสรรเพิ่ม        6,700,000.00  บาท   

 หัก    จายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 52 ราย    1,815,000.00    

  จายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิก 2 ราย 400,000.00           

                ที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ                   

           จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกครบ 25 ป  459 ราย   2,295,000.00        

           จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกครบ 30 ป  556 ราย     2,780,000.00  

   คงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2559  3,750,000.00 

   รวม                         11,040,000.00 11,040,000.00 บาท  

 ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมวามีผูใดจะสอบถามหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำป 2559 
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วาระที่ 5  รายงานผูตรวจสอบกิจการ  

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณอุษา  ชื่นจิตต  หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ  เปนผูรายงาน 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  

ประจำป 2559  ดังนี้ 

 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ไดเลือกตั้งขาพเจา 

และคณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งขาพเจาและคณะไดทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอ 

คณะกรรมการดำเนินการเปนประจำทุกเดือน นั้น 

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป โดยสรุปดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อไดทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติงานทั่วไป 

  เพื่อตรวจสอบดานการลงทุน ดานสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบดานระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในสหกรณ 

  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการอื่นๆ ของสหกรณ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบ           

  การควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 2.  ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกำหนดของสหกรณ 

  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณ 

  ที่กำหนดไวตรวจสอบวิเคราะหงบการเงิน 
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 3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

         
รายการ

                    
ป 2559              ป 2558

                       เพิ่ม/(ลด)  

                  จำนวน         % 

 จำนวนสมาชิก (ราย)  18,156   17,545   611   3.48  

 ทุนดำเนินงาน (บาท)  12,911,840,963.99   10,927,451,243.76   1,984,389,720.23   18.16  

 รายไดทั้งสิ้น (บาท)  586,845,602.32   532,579,452.33   54,266,149.99   10.19  

 คาใชจายทั้งสิ้น (บาท)  308,531,810.69   286,558,790.93   21,973,019.76   7.67  

 กำไรสุทธิ (บาท)  278,313,791.63   246,020,661.40   32,293,130.23   13.13  

 ผลการดำเนินงานป 2559 สหกรณมีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,984.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

18.16 รายไดเพิ่มขึ้น 54.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.19 คาใชจายเพิ่มขึ้น 21.97 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 7.67 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 13.13 

 

ดานบัญชี 

 สหกรณยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เปนไปตามขอกำหนดของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ มีการแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งตามขอกำหนด การจัดทำบัญชีของสหกรณ

เรียบรอย มีหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณ ระบบบัญชีสามารถตรวจสอบได มีความ

ถูกตอง โดยไดนำระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการบันทึกและประมวลผล เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยูของกิจการ อีกทั้งมีระบบ Double Check, Reconcile ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควร

จะเปน 

 

ดานการเงิน 

 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 0.00 บาท เปนไปตามระเบียบวาดวย 

การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งกำหนดใหมีเงินสดคงเหลือไมเกิน  

200,000  บาท 
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ดานสินเชื่อ 

 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป (เปรียบเทียบกับป 2559 กับป 2558) 

     
ประเภทเงินกู

                         ป 2559                                         ป 2558 

                      จำนวน (ราย)     จำนวนเงิน (บาท)       จำนวน (ราย)       จำนวนเงิน (บาท) 

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 4,093  451,606,720.00 5,467  483,182,352.79 

 เงินกูสามัญ 4,174 3,730,580,435.55 4,634 4,027,979,389.86 

 เงินกูพิเศษ 360 869,418,600.00 262 604,949,000.00 

 เงินกูสวัสดิการเคหะ- 

 เจาหนาที่ 2 1,740,000.00 - - 

           รวม 8,629 5,053,345,755.55 10,363 5,116,110,742.65 

 ลูกหนี้คงเหลือ                                                   10,899,337,519.30 บาท   แยกเปน 

 ลูกหนี้ - ปกติ  10,856,173,358.55  บาท 

 ลูกหนี้ - ไมกอใหเกิดรายได 

 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  270,661.14   บาท 

 ลูกหนี้เงินกูสามัญ        18,582,299.00   บาท 

 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ        33,142,008.08   บาท 

 ลูกหนี้รอการตรวจสอบ   1,090.05   บาท 

 ลูกหนี้ระหวางดำเนินคดี  9,828,354.96   บาท 

 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา  12,520,342.25   บาท 

 ลูกหนี้อื่น  18,166,030.67   บาท 

 

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดป 2559 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 5,053.35 ลานบาท ลดลงจาก  

ป 2558 จำนวน 62.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.23 สหกรณมีรายไดดอกเบี้ยรับจากการดำเนินงาน 

ดานสินเชื่อป 2559 จำนวน 566.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2558 ซึ่งมีดอกเบี้ยรับ 530.90 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 35.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.73 

 

มิติทางการเงิน รอบป 2559 

  คุณภาพสินทรัพย เงินทุนดำเนินงานสวนใหญลงทุนไปกับการใหสินเชื่อมากที่สุด จำนวน 

10,899.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.41 ของสินทรัพยทั้งหมด มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จำนวน 

52.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.85 ลดลงจากป 2558 (รอยละ 0.89) สหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญ ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู

และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 2.33 
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  ความสามารถในการทำกำไร สำหรับป 2559 มีกำไรสุทธิจำนวน 278.31 ลานบาท มีรายได 

รวมเฉลี่ยตอสมาชิก 32,322.41 บาทตอคน คาใชจายรวมเฉลี่ยตอสมาชิก 16,993.38 บาทตอคน  

และมีกำไรเฉลี่ยตอสมาชิก 15,329.03 บาทตอคน สูงกวาป 2558 (14,022.27 บาทตอคน) 

 

การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณออมทรัพยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) คอนขางต่ำ เนื่องจากสมาชิกเปน

พนักงานมีรายไดประจำ ในรอบปที่ผานมา สหกรณไดมีการปรับปรุงระบบการควบคุมและสอบทานสินเชื่อ

ใหรัดกุมขึ้นแลว แตหากเจาหนาที่ไมปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการใหสินเชื่อของสหกรณ  

จะสงผลกระทบตอคุณภาพของสินเชื่อ สหกรณควรติดตามดูแลอยางใกลชิด และหาแนวทางสรางวินัยทาง 

การเงินใหแกสมาชิก นอกจากนี้ สหกรณควรมีการบริหารจัดการดานสภาพคลอง โดยคำนึงถึงความมั่นคง

เปนประการสำคัญ และปจจัยอื่นๆ รองลงมา เชน ตนทุนของเงินทุน การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน 

เพื่อประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกสมาชิก และควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจใหม และมีการนำเทคนิค

หรือกลไกทางตลาดมาใชในการใหบริการแกสมาชิกดวย 

 

คุณภาพของสหกรณออมทรัพย 

 สืบเนื่องจากในป 2557 มีเจาหนาที่สหกรณบางคนไมปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการให

สินเชื่อของสหกรณ สงผลกระทบตอคุณภาพสินเชื่อของสหกรณ ทำใหในป 2558 มีสินเชื่อที่ไมกอใหเกิด

รายได ในอัตราที่สูงขึ้น ในป 2559 สหกรณจึงไดมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ

ทำงาน ระบบการควบคุมและสอบทานสินเชื่อ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีขอมูลที่

ใชประกอบการตัดสินใจ และตรวจสอบการปฎิบัติงานใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น สงผลใหมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ลดลงจากป 2558 (จากรอยละ 0.89 เหลือ รอยละ 0.85) นอกจากนี้ สหกรณ มีการกำหนดนโยบายและ

แผนงาน การบริหารงานที่ครบถวน ทันเหตุการณ  ยังคงไดรับเกียรติบัตรในฐานะ สหกรณที่มีผลการ 

ดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณโดยตอเนื่อง 

 อนึ่ง ขอตรวจพบอื่นๆ ซึ่งสวนใหญคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเปนขอคลาดเคลื่อนเล็กนอย ไดมีการเรงรัด

ติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝายจัดการตามขอเสนอแนะ 

 ประธานที่ประชุม  สอบถามวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะอยางอื่นหรือไม    

ถาไมมีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามที่เสนอเปนเอกฉันท 
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วาระที่ 6  เสนอขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำป 2559 

 ประธานที่ประชุม เชิญคุณศิลปชัย รักษาพล ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

เปนผูนำเสนอ 

 คุณศิลปชัย รักษาพล ผูสอบบัญชี กลาวรายงานการตรวจสอบบัญชีในแสดงฐานะการเงิน 

ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำป 2559  หนา 65-91  รายงานงบกำไรขาดทุน   

งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559   

 คุณไพบูลย  ตีรกานนท สมาชิกเลขที่ 05481-1  ไดสอบถามวามีการตรวจสอบ หรือมีแนวทาง

การตรวจสอบไมใหเกิดการทุจริตหรือไม 

 คุณศิลปชัย  รักษาพล  ผูสอบบัญชี ชี้แจงวาบริษัทมีการปรับระบบการตรวจสอบที่รัดกุมยิ่งขึ้น

และมีการเปลี่ยนแปลงผูตรวจสอบบัญชีทุกป  และมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. สหกรณควรมีการสับเปลี่ยนหนาที่ของเจาหนาที่ทุก 6 เดือน 

 2. ปจจุบันสหกรณใหสมาชิกยืนยันยอดหนี้ เงินฝาก หุน ไดทางระบบคอมพิวเตอร แตสำหรับ 

  สมาชิกบำนาญไดจัดสงเปนเอกสารไปให แตไมจัดสงยืนยันยอดใหผูสอบบัญชีทำการตรวจสอบ   

  จึงขอความรวมมือสหกรณประชาสัมพันธใหสมาชิกบำนาญตอบกลับ รวมถึงสมาชิกบำนาญ 

  ที่ยายที่อยูใหแจงกลับสหกรณเพื่อเปลี่ยนแปลงที่อยูดวย 

 ประธานที่ประชุม  ถามวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเปนอยางอื่นหรือไม   

ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำป 2559 ตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

วาระที่ 7  พิจารณาแกไขขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 ไดมีมติเห็นชอบ 

การชวยเหลอืสมาชกิผูคำ้ประกนัเงนิกูเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนจากการทีต่องรบัภาระหนีแ้ทนสมาชกิผูกูเงนิ 

ในกรณีที่หนี้นั้นถึงกำหนดชำระทั้งสิ้น โดยกำหนดรางระเบียบสหกรณฯ วาดวย การชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ..... นั้น 

 เนื่องจากเงินชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันในฐานะรับชำระหนี้แทนผูกูไดมาจากแหลงเงินที่ใด 

ทีห่นึง่หรอืหลายทีร่วมกนั ไดแก  กองทนุสวสัดกิารสงเคราะหสมาชกิและครอบครวั เงนิงบประมาณประจำป 

ของสหกรณดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ เงินบริจาค หรือเงินอื่นๆ จึงเห็นสมควรดำเนินการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับสหกรณเพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคตามขอบังคับสหกรณ ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  

ดังนี้ 
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ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...........) พ.ศ. ................. 

 ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 

เมื่ อสิ้ นปทางบัญชีและไดป ดบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว 

ปรากฏวาสหกรณมีกำไรสุทธิใหที่ประชุมใหญ

จัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบ

ของกำไรสุทธิและเปนคาบำรุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนด

ในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ

กำไรสุทธิ 

 กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรร

ตามวรรคแรก ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได 

ดังตอไปนี้                     

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวให

แกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราที่

กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวน

แหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผล ตาม (4) ออกจายเปน

เงินปนผลสำหรับปใดดวย จำนวนเงินปนผล

ทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นตองไมเกินอัตรา 

ดังกลาว 

 ในการคำนวณเงินปนผลตามหุนใหถือวา

หุนที่สมาชิกไดชำระตอสหกรณภายในวันที่

เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณ

เงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก

ชำระตอสหกรณหลังวันที่ เจ็ดของเดือน

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตาม

สวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิก

นั้นๆไดชำระแกสหกรณในระหวางป แต

สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ไม

วาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิใหไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 

เมื่ อสิ้ นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว 

ปรากฏวาสหกรณมกีำไรสทุธใิหทีป่ระชมุใหญ 

จัดสรรเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบ 

ของกำไรสุทธิและเปนคาบำรุงสันนิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนด

ในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ

กำไรสุทธิ 

 กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรร

ตามวรรคแรก ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได 

ดังตอไปนี้                     

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวให

แกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราที่

กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวน

แหงระยะเวลา อนึ่งถาสหกรณถอนทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปน

เงินปนผลสำหรับปใดดวย จำนวนเงินปนผล

ทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นตองไมเกินอัตรา 

ดังกลาว 

 ในการคำนวณเงินปนผลตามหุนใหถือวา

หุนที่สมาชิกไดชำระตอสหกรณภายในวันที่

เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณ

เงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก

ชำระตอสหกรณหลังวันที่ เจ็ดของเดือน

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตาม

สวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิก

นั้นๆไดชำระแกสหกรณในระหวางป แต

สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ 

ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิใหไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น 

เพื่อใหครอบคลุม 

วัตถุประสงคการ 

จัดสรรกำไรสุทธิ 
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 (3) เปนเงินโบนัสใหกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ

ของกำไรสุทธิ 

 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

ไมเกนิรอยละสองแหงทนุเรอืนหุนของสหกรณ 

ตามที่มีอยู ในวันสิ้นปนั้นทุนรักษาระดับ

อัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่

ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน

ตาม (1) 

 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไม เกิน 

รอยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ  

 (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห

ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว สมาชิก

สมทบ ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุน

อื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

 (9) เปนทุนเพื่อการชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

 (10) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ให

จัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 (3) เปนเงินโบนัสใหกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ

ของกำไรสุทธิ 

 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

ไมเกนิรอยละสองแหงทนุเรอืนหุนของสหกรณ 

ตามที่มีอยู ในวันสิ้นปนั้นทุนรักษาระดับ

อัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหงที่

ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน

ตาม (1) 

 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไม เกิน 

รอยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ  

 (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห

ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว สมาชิก

สมทบ ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือทุน

อื่นๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ 

 (9) กำไรสุทธิสวนที่ เหลือ (ถามี ) ให

จัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

 

 

 

 จึงขอนำเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณา 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบแกไขขอบังคับตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

 ประธานที่ประชุม เนื่องจากสมาชิกรอรับคาเบี้ยประชุมเปนจำนวนมาก  จึงขอความเห็นชอบสลับ

วาระที่ 9 เปนวาระที่ 8 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญสลับวาระใหม ดังนี้ 

 1. วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ ประจำป 2560 

 2. วาระที่ 9  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2559  

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหสลับวาระการประชุมตามที่เสนอเปนเอกฉันท 
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วาระที่  8  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ ประจำป 2560 (หนังสือหนา 94) 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ  กรรมการและเหรัญญิก เปนผูนำเสนอ 

 คุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ กรรมการและเหรัญญิก นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

ของสหกรณ ประจำป 2560 เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ไดใชจายตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2559 หนา 95-109 ดังนี้ 

                  หมวดคาใชจาย                       ป 2560                       ป 2559 

 1. หมวดเงินเดือน 13,804,000.00 12,896,400.00 

 2. หมวดคาตอบแทน 4,089,000.00 4,575,000.00 

 3. หมวดคาใชจายทั่วไป 32,117,500.00 24,175,500.00 

 4. หมวดคาวัสดุ 1,050,000.00 1,050,000.00 

 5. หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด 200,000.00 180,000.00 

        รวมคาใชจายในการดำเนินงาน 51,260,500.00 42,876,900.00 

 6. โครงการ Early Retirement - 1,152,000.00 

 7. คาชดเชย 1,000,000.00 1,848,000.00 

 8. หมวดคาครุภัณฑ       341,000.00 881,050.00 

                    รวมทั้งสิ้น 52,601,500.00 46,757,950.00 

 - งบประมาณหมวดคาใชจายทั่วไป คาใชจายวันประชุมใหญ 16,400,000.- บาท  

โดยประมาณการสมาชิกมาเขารวมประชุมใหญประมาณ 10,000 คน แตถาหากสมาชิกมาลงทะเบียน 

เขารวมประชุมใหญและเลือกตั้งเกินจำนวนที่สหกรณตั้งไว  จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณหมวดคาใชจายทั่วไป คาใชจายวันประชุมใหญ  เปนจำนวนเงินตามที่จายจริง  

 - คาใชจายใด ๆ หากไมพอจายใหถัวเฉลี่ยจายไดยกเวนหมวดครุภัณฑ 

 

 ประธานที่ประชุม  สอบถามวามีสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือเสนอเปนอยางอื่นหรือไม 

 คุณไพบูลย  ตีรกานนท สมาชิกเลขที่ 05481-1 แจงวางบประมาณป 2560 ไมไดตั้งจัดซื้อ               

เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ  

 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติมีราคาสูงมาก การใชประโยชนคงจะไมคุมคา   

สหกรณจึงไดปรึกษาบริษัทที่พัฒนาระบบงานสหกรณ พัฒนาระบบปรับสมุดใหสามารถใชงานไดกับ           

เครื่องคอมพิวเตอรทั่วไป  

 ประธานที่ประชุม ถามสมาชิกวาทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเปนอยางอื่นหรือไม  

ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณประจำป 2560 ตามที่เสนอเปนเอกฉันท และ 

คาใชจายใด ๆ หากไมพอจายใหถัวเฉลี่ยจายทุกงบประมาณทั้งหมด ยกเวนหมวดครุภัณฑ 
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วาระที่ 9  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2559 (หนังสือหนา 94) 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสรศักดิ์  พุทธรักษา  รองประธานกรรมการคนที่ 1 เสนอ 

 คุณสรศักดิ์  พุทธรักษา  รองประธานกรรมการคนที่ 1 เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป  

2559 ดังนี้  

                         

รายการ

                                         ป 2559                             ป 2558        

                        จำนวนเงิน    รอยละ         จำนวนเงิน          รอยละ 

                (บาท)  ป.4.65%           (บาท)          ป.4.60%  

         ฉ.4.65%                  ฉ.4.60% 

                            กำไรสุทธิ 278,313,791.63 100.0000 246,020,661.40 100.00 

 การจัดสรร        

  1. เปนเงินทุนสำรองไมต่ำกวารอยละ 10  

  ของกำไรสุทธิ 27,831,379.16 10.0000 24,602,066.14 10.0000  

 2.  เปนเงินคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ รอยละ 5   

  ของกำไรสุทธิ แตไมเกิน  10,000  บาท 10,000.00 0.0036 10,000.00 0.0041  

 3.  เปนเงินปนผลใหแกสมาชิกรอยละ 4.65  

  ของทุนเรือนหุน 196,184,499.96 70.4905 177,888,047.71 72.3061   

 4.  เปนเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกรอยละ 4.65   

  ของดอกเบี้ยรับ 25,873,662.73 9.2966 24,182,971.37 9.8297  

 5.  เปนเงินโบนัสแกกรรมการ และเจาหนาที่ 

  ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 7,003,992.38 2.5166 6,400,000.00 2.6014  

 6.  เปนทุนรักษาระดับอัตราปนผลไมเกิน  

  รอยละ 2 ของทุนเรือนหุน 1,410,257.40 0.5067 589,100.00 0.2395  

 7.  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  

  ของกำไรสุทธิ 7,000,000.00 2.5151 5,000,000.00 2.0323 

 8.  เปนทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 3,000,000.00 1.0779 648,476.18 0.2636  

 9.  เปนกองทุนสวัสดิการสมาชิก   

  ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 7,000,000.00 2.5151 6,700,000.00 2.7233  

 10. เปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือ 

  สมาชิกผูค้ำประกัน 3,000,000.00 1.0779 0.00 0.00 

                           รวม 278,313,791.63 100.0000 246,020,661.40 100.0000 
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 ประธานที่ประชุม สอบถามวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเปนอยางอื่นหรือไม                 

ถาไมมี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2559 ตามที่เสนอเปนเอกฉันท 

 

วาระที่ 10  พิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2560 (หนังสือหนา 110) 

 ประธานที่ประชุม  เปนผูนำเสนอ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 11 

 “ วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับ 

ปหนึ่งๆไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากนายทะเบียนสหกรณ 

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืม 

หรือการค้ำประกันสำหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง ” 

 ในการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2559 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 อนุมัติวงเงินกูยืมจำนวน

2,500,000,000.00 บาท  (สองพันหารอยลานบาทถวน)   

 สำหรับป 2560 คณะกรรมการดำเนินการเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน 

ประจำป 2560 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท (สองพันหารอยลานบาทถวน) เพื่อรองรับธุรกรรม 

ที่เพิ่มขึ้น การดำเนินงานของสหกรณฯและรักษาสภาพคลองอยางพอเพียง 

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2560 

 ประธานที่ประชุม ถามวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเปนอยางอื่นหรือไม  

ถาไมมี ขอมติที่ประชุม  

 มติที่ประชุม มีมติอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณในป 2560 จำนวนเงิน 

2,500,000, 000.00 บาท (สองพันหารอยลานบาทถวน) เปนเอกฉันท 

 

วาระที่ 11  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2560 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

(รายละเอียดหนา 111 – 113) 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  เปนผูนำเสนอ 

 คุณสังวาลย  กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ  ขอเสนอใหที่ประชุมใหญเห็นชอบ ดังนี้ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ขอ 29 

 “การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ นั้นตองไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่  21 กรกฎาคม 2559  ไดรวมกันพิจารณา

แลว มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาต

และมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การสอบบัญชีสหกรณ  พ.ศ. 2542  

และเพื่อใหการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชี และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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ประจำป 2560 เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 21 

กรกฎาคม 2559  จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2560  ประกอบดวย 

 1. นายสังวาลย กิตติวีระนุกูล ประธาน  

 2. นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ กรรมการ 

 3. นายชาญเชพ ชินบานทอง กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2560 ไดรวมกันพิจารณาบริษัท 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีของสหกรณ ประจำป 2560 จำนวน  

2 บริษัทแลว สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

 ลำดับ              บริษัท                บริษัทฯ เสนอราคา                          หมายเหตุ 

                                                       คาธรรมเนียม 

                                                           (บาท) 

 1  บริษัท สำนักงานสามสิบสี่  155,000.00 

  ออดิต จำกัด  

  โดยนางสุคนธ ฤทธิโรจน   

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บช.บ (มธ) 

  ทะเบียนเลขที่ 4119 

 

1. คณะกรรมการคัดเลือกผูสอบบัญชีไดติดตอ ตอรอง

ราคาตัวแทนของบริษัทสำนักงานสามสิบสี่ ออดิต   

จำกัด โดยคุณวิภาวรรณ แสงสวาง ซึ่งไดรับมอบหมาย

จากคณุอรรตัน พฤทธิร์ตันมณ ีทางบรษิทัฯ ไดลดราคา 

คาธรรมเนยีมการสอบบญัช ีจำนวนเงนิ 5,000.00 บาท 

เปนคงเหลือ จำนวนเงิน 150,000.00 บาท โดยรวม

คาใชจายในการขอคำยืนยันและ สอบทานหนี้ 

จำนวน 2 ครั้งและรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวเรียบรอย

แลว แบงจายคาธรรมเนียมฯ เปน 3 งวด ดังนี้ 

-  งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2560 รอยละ 30 

-  งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2560 รอยละ 30 

-  งวดที่ 3 เมื่อเสร็จและสงมอบรายงานการสอบบัญชี 

 แลวรอยละ 40 

2.  ระยะเวลาการเขาตรวจสอบ 

 ผูสอบบญัชจีะเขาตรวจสอบอยางนอยปละ 5 ครัง้ ๆ 

ละไมนอยกวา 3-5 วันทำการพรอมผูชวยฯ ไมนอย

กวา 3-5 คนทุกครั้ง ซึ่งแลวแตชวงเวลาและปริมาณ

งาน โดยจะมีทั้งผูตรวจสอบและผูตรวจสอบอาวุโสที่มี

ความชำนาญงาน 
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 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2560 ไดรวมกันพิจารณา

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยวิธีตกลงราคาของทั้ง 2 บริษัทแลว มีมติเห็นควรเลือกบริษัทสำนักงาน

สามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนางสุคนธ  ฤทธิโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4119  

เปนผูสอบบญัชสีหกรณออมทรพัยพนกังานธนาคารออมสนิ จำกดั ประจำป 2560 จำนวนเงนิ 150,000.00 บาท 

(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยใชงบประมาณประจำป 2560 หมวดคาตอบแทน 2.4 คาสอบบัญชีบุคคล

ภายนอก  ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้ 

 1.  บริษัทฯ เสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 2560  จำนวนเงิน 150,000.00 บาท    

(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ซึ่งมีราคาต่ำกวาบริษัทฯ อื่น โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขการตรวจบัญชีเปนไป

ตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  เรื่อง การวาจางผูสอบบัญชี ประจำป 

2560 

 2.  บริษัทฯ จะเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปละ 5 ครั้ง ๆ ละไมนอยกวา 3-5 วันทำการ  

พรอมผูชวย ไมนอยกวา  3-5 คน ทุกครั้ง ซึ่งแลวแตปริมาณงาน 

 3.  บริษัทฯ ยืนยันการจัดสงหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุน ลูกหนี้ เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก 

ออมทรัพยพิเศษ จำนวน  2 ครั้ง  

 4.  บริษัทฯ มีประสบการณและผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยต างๆ  

เปนที่นาเชื่อถือ และสามารถใหคำแนะนำสหกรณเกี่ยวกับการบัญชีไดเปนอยางดี 

 5.  บริษัทฯ สามารถรับรองงบการเงินไดรวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่สหกรณตองการ 

 ลำดับ              บริษัท                บริษัทฯ เสนอราคา                          หมายเหตุ 

                                                       คาธรรมเนียม 

                                                           (บาท) 

 2 สำนักงานสอบบัญชี สุมิตรา 165,000.00 

  โดยนางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  ทะเบียนเลขที่ 2444 

1. บริษัทฯ เสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

จำนวนเงิน 165,000.00 บาท สำหรับคาใชจายอื่นให

เปนความรับผิดชอบของสหกรณ ในการขอคำยืนยัน

และสอบทานหนี้ เงินฝากออมทรัพย เงินฝาก 

ออมทรัพยพิ เศษ จำนวน 2 ครั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกฯไดตอรองราคาแลวยืนราคาเดิมแบงจาย

คาธรรมเนียมฯ  เปน 2- 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2560 รอยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม   2560 รอยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อสงมอบงบการเงินแลว            

2.  ระยะเวลาการเขาตรวจสอบ 

 ผูสอบบัญชีจะเขาตรวจสอบอยางนอยปละ 2-3 

ครั้ง ๆ ละไมนอยกวา 3 วันทำการ 
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 คณะกรรมการดำเนินการ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาดังกลาวขางตนแลว 

เปนไปตามคำแนะนำของสำนักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ โดยผูสอบบัญชีภาคเอกชน (สคอ.)  

และคุณสมบัติที่สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด กำหนดไว จึงมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นควรวาจางบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนางสุคนธ  ฤทธิโรจน  ผูสอบบัญชี 

  รับอนุญาต บช.บ(มธ.) ทะเบียนเลขที่ 4119  เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

  ธนาคารออมสิน จำกัด ประจำป 2560 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน  

  150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)   

 2. คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี สุมิตรา โดยนางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  ทะเบียนเลขที่ 2444 เปนผูสอบบัญชีสำรอง คาธรรมเนียม 165,000.00 บาท (หนึ่งแสน 

  หกหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งไดตอรองราคาแลว ยืนราคาเดิม 

 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2560 และกำหนด

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  เพื่อนำเสนอนายทะเบียนแตงตั้งตอไป และคัดเลือกผูสอบบัญชีสำรอง 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. คัดเลือกบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนางสุคนธ  ฤทธิโรจน  ผูสอบบัญชี 

  รับอนุญาต บช.บ(มธ.) ทะเบียนเลขที่ 4119  เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงาน 

  ธนาคารออมสิน จำกัด ประจำป 2560 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนจำนวนเงิน  

  150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)  เปนเอกฉันท 

 2. คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชี สุมิตรา โดยนางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

  ทะเบียนเลขที่ 2444 เปนผูสอบบัญชีสำรอง คาธรรมเนียม 165,000.00 บาท (หนึ่งแสน 

  หกหมื่นหาพันบาทถวน) ซึ่งไดตอรองราคาแลว ยืนราคาเดิม 

 

วาระที่  12  พิจารณาระเบียบสหกรณ วาดวย การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ........ 

(รายละเอียดหนา 114 – 117) 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณเจนจัด  พลไพรินทร  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  เปนผูนำเสนอ 

 คุณเจนจัด  พลไพรินทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2  ขอเสนอที่ประชุมใหญ ดังนี้ 

 คณะกรรมการดำเนินการ ไดมีมติเห็นชอบการชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากการที่ตองรับภาระหนี้แทนสมาชิกผูกูเงิน ในกรณีที่หนี้นั้นถึงกำหนดชำระ

ทั้งสิ้น  โดยยกรางระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย การชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.........  เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

วาดวย การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. ............ 

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

 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 67 (9) และขอ 95(8) แหงขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด พ.ศ. 2555  และที่ประชุมใหญสามัญประจำป..................... วันที่.............................. 

จึงกำหนดระเบียบไว ดังนี้ 

 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสหกรณอออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย            

การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. ..........” 

 ขอ  2 ระเบียบนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ................................ เปนตนไป 

 ขอ  3 ใหคณะกรรมการดำเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

หมวด 1 

ขอความทั่วไป 
 

 ขอ 4 ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ”  หมายถึง สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 “คณะกรรมการดำเนินการ”  หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงาน     

    ธนาคารออมสิน จำกัด 

  “ประธานกรรมการ”  หมายถงึ ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยพนกังานธนาคาร 

    ออมสิน จำกัด  

  “รองประธานกรรมการ”  หมายถึง รองประธานสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร 

    ออมสิน จำกัด 

  “ผูจัดการ”  หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร 

    ออมสิน จำกัด 

  “สมาชิก”  หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน  

    จำกัด 

  “การชวยเหลือ”  หมายถึง การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

  “สมาชิกผูค้ำประกันเงินกู”  หมายถึง สมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

  “สมาชิกผูกูเงิน” หมายถึง สมาชิกผูกูเงินสามัญโดยมีสมาชิกค้ำประกัน 
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หมวด 2 

การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 
 

 ขอ 5  การชวยเหลือ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหกับสมาชิกผูค้ำประกัน

เงินกูจากการที่ตองรับภาระชำระหนี้แทนสมาชิกผูกูเงิน ในกรณีที่หนี้นั้นถึงกำหนดชำระแตสมาชิกผูกูเงิน 

ไมสามารถชำระหนี้ไดครบถวน 

 ขอ 6  เงินชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันในฐานะรับชำระหนี้แทนผูกูไดมาจากแหลงเงินที่ไดที่หนึ่ง

หรือหลายที่รวมกัน ดังตอไปนี้ 

  (1) กองทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกและครอบครัว 

  (2) เงินงบประมาณประจำปของสหกรณ 

  (3) ดอกผลหรือผลประโยชนใดๆ 

  (4) เงินบริจาค หรือเงินอื่นๆ 

 

หมวด 3 

วิธีการชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 
 

 ขอ 7  สหกรณจะใหความชวยเหลือเฉพาะสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูที่ตองรับภาระหนี้แทนสมาชิก 

ผูกูเงินสามัญ และปฏิบัติตามระเบียบนี้เทานั้น 

 สมาชิกผูค้ำประกันเงินกูที่ตองรับภาระหนี้แทนสมาชิกผูกูในสัญญาเงินกูสามัญรายใดมีมากกวา  

1 ราย ใหแบงสัดสวนเฉพาะการใหความชวยเหลือเปนสัดสวนเทาๆ กัน แตไมมีผลใหสัญญาค้ำประกันเงินกู

สามัญเสียไป 

 ขอ 8  ภายใตขอบังคับ ขอ 7 เมื่อสหกรณไดนำเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือเงิน

อื่นใด อันสมาชิกผูกูเงินพึงจะไดรับไปชำระหนี้เงินกูสามัญแลวและยังเหลือหนี้คางชำระเปนจำนวนเทาใด 

ใหสหกรณจายเงินเพื่อใหความชวยเหลือแกสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 

   (1) กรณีสมาชิกผูกูเงินถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติงานได และถูกให

ออกจากงานสหกรณจะใหความชวยเหลือชำระหนี้ใหไมเกินรอยละ 50 ของหนี้คางชำระที่เหลืออยูของ

สัญญาเงินกูสามัญรายนั้นแตไมเกิน 500,000 บาท 

   (2) กรณีสมาชิกผูกูเงินออกจากสหกรณเนื่องจากถูกปลดออก ไลออกจากธนาคารออมสิน  

หรือสหกรณใหออกจากการเปนสมาชิก สหกรณจะใหความชวยเหลือชำระหนี้คางชำระที่เหลืออยูของ

สัญญาเงินกูรายนั้น ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

   กรณีสมาชิกผูกูเงินอยูระหวางถูกดำเนินการทางวินัย และสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูประสงค

จะค้ำประกันเงินกูสามัญ หากสมาชิกผูกูเงินผิดนัดชำระหนี้ไมวากรณีใดๆ สมาชิกผูค้ำประกันเงินกูจะไมได

รับความชวยเหลือตามระเบียบนี้ 

 ขอ 9 ใหผูจัดการเสนอเรื่องขออนุมัติจายเงินชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูตอประธาน

กรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 ขอ 10 กรณีที่สหกรณมีเงินไมพอจายตามความในขอ 9 สหกรณจะจายเงินชวยเหลือสมาชิก 

ผูคำ้ประกนัเงนิกูเทาทีม่อียู หากเงนิชวยเหลอืสมาชกิผูคำ้ประกนัเงนิกูมนีอยกวา 1,000 บาท (หนึง่พนับาทถวน) 

สหกรณสงวนสิทธิงดจายเงินชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกู ทั้งนี้ ใหเปนไปตามดุลยพินิจของ 

คณะกรรมการดำเนินการ 

 ขอ 11 ใหผูจัดการมีหนาที่ควบคุมการดำเนินการและรายงานการใชจายเงินใหเปนไปตามระเบียบ

นี้ และเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบในการประชุมประจำเดือนทุกครั้งที่มีการรับและจายเงิน

เพื่อการชวยเหลือ 

 ขอ 12 วิธีการชำระเงินชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกู  ใหชำระเฉพาะตนเงินตามจำนวนเงินที่

จะใหความชวยเหลือในงวดเดียว 

 ขอ 13 การบังคับใชระเบียบนี้ไมมีผลกับสัญญาเงินกูสามัญเดิมระหวางสหกรณกับสมาชิกผูกูเงิน

แตอยางใด 

 ขอ 14 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการใหถือเปนที่สุด 

 ขอ 15 นับตั้งแตวันที่ประกาศใชระเบียบนี้ ใหใชบังคับกับสัญญาเงินกูสามัญโดยมีสมาชิก

ค้ำประกันทุกสัญญา ยกเวนเงินกูสามัญเพื่อการอื่น 

 

 ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ...................................... 

 

 ประกาศ  ณ  วันที่  ............................................... 

 

 

 

(.........................................) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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หลักเกณฑการใหความชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

ตาม ขอ 8 (2) แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

วาดวยการชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ. ....................... 

ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560  เมื่อวันที่............................... 

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

 กรณีสมาชิกผูกูเงินออกจากสหกรณเนื่องจากถูกปลดออก ไลออกจากธนาคารออมสิน หรือ

สหกรณใหออกจากการเปนสมาชิก สหกรณจะใหความชวยเหลือชำระหนี้คางชำระที่เหลืออยูของสัญญา

เงินกูรายนั้นกับผูค้ำประกันเงินกูสามัญ ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

 จำนวนงวดที่สมาชิกผูกู ใหความชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกัน 

 ชำระหนี้ติดตอกันมาแลว (งวด) ในอัตรารอยละของหนี้คงเหลือ  

 0 – 6 10 

 7 – 12 15 

 13 – 18 20 

 19 – 24 25 

 25 งวดขึ้นไป 30 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 

 1. พิจารณาระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย การชวยเหลือ 

  สมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ....... 

 2. ขอความเห็นชอบถือใชระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด วาดวย  

  การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ พ.ศ.......  โดยใหมีผลตั้งแตวันที่  23  มกราคม   

  2560  เปนตนไป 

 

 คุณเจนจัด พลไพรินทร ขอแกไขเพิ่มเติมตามที่ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร

พื้นที่ 1 และสมาชิกขอแกไข 
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 คุณพรทิพย  ศิลปวิไลรัตน  ผูแทนสำนักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กลาวเสริม                  

หากสหกรณมีการหักเงินจากสมาชิก จะเขาขายการทำประกันภัย ซึ่งสหกรณไมมีอำนาจที่จะดำเนินธุรกิจ

ดานการประกันภัยถาสมาชิกไมเห็นชอบระเบียบดังกลาว ควรทบทวน ศึกษา เพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

 สมาชิก  เสนอวา รางระเบียบดังกลาว ขอมูลยังไมสมบูรณ  ขอใหทบทวนรางระเบียบฯ ใหม แลว

ใหคณะอนุกรรมการรวมกันพิจารณา 

หมวด 2 

การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

ขอ 6.               -  เดิม - 

(3)  ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ตาม (1) 

(4)  เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงคเขาสมทบกับ

การสมทบเขากองทุนสวัสดิการตาม (1)            

หรือเงินอื่นๆ 

 

หมวด 3 

การชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

ขอ 8.              -   เดิม  - 

(2) กรณีสมาชิกผูกู เงินออกจากสหกรณ

เนื่องจากถูกปลดออก ไลออกจากธนาคาร

ออมสิน ถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพและ/

หรือสหกรณใหออกจากการเปนสมาชิก 

สหกรณจะใหความชวยเหลือชำระหนี้คาง

ชำระที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูรายนั้นตาม

หลักเกณฑที่ คณะกรรมการดำเนินการ

กำหนด  

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

กรณีสมาชิกผูกูเงินออกจากสหกรณเนื่องจาก          

ถูกปลดออก ไลออกจากธนาคารออมสิน              

ถึงแกกรรมหรือทุพพลภาพและ/หรือ

สหกรณใหออกจากการเปนสมาชิก สหกรณ

จะใหความชวยเหลือชำระหนี้คางชำระที่

เหลอือยูของสญัญาเงนิกูรายนัน้กบัผูคำ้ประกนั 

เงินกูสามัญตามหลักเกณฑ 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

หมวด 2 

การชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

ขอ 6.              -  เดิม  - 

(3)  ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ  

(4)  เงินบริจาค หรือเงินอื่น ๆ  

 

 

 

หมวด 3 

วิธีการชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

ขอ 8.              -  เดิม  - 

(2) กรณีสมาชิกผูกู เงินออกจากสหกรณ

เนื่องจากถูกปลดออก ไลออกจากธนาคาร

ออมสิน หรือสหกรณใหออกจากการเปน

สมาชิก สหกรณจะใหความชวยเหลือชำระ

หนี้คางชำระ ที่ เหลืออยูของสัญญาเงินกู 

รายนั้นตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนด 

  

หลักเกณฑการใหความชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

กรณีสมาชิกผูกูเงินออกจากสหกรณเนื่องจาก

ถูกปลดออก ไลออกจากธนาคารออมสิน 

หรือสหกรณใหออกจากการเปนสมาชิก 

สหกรณจะใหความชวยเหลือชำระหนี้คาง

ชำระที่เหลืออยูของสัญญาเงินกูรายนั้นกับผู

ค้ำประกันเงินกูสามัญ ตามหลักเกณฑ 

เพื่อใหเกิดความชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหเกิดความชัดเจน

ของระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เพื่อใหครอบคลุม 
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 ประธานที่ประชุม ถามวาสมาชิกทานใดจะสอบถามหรือมีขอเสนอแนะเปนอยางอื่นหรือไม   

ถาไมมีขอมติที่ประชุม  

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ  และจะนำไปปรับรางระเบียบฯ ใหมีความ

เหมาะสม และชัดเจน และจะเชิญคณะอนุกรรมการรวมพิจารณาในรายละเอียดของรางระเบียบฯ อีกครั้ง 

 

วาระที่  13  ขอตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

 ประธานที่ประชุม เชิญคุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ  กรรมการและเหรัญญิก  เปนผูนำเสนอ 

 คุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอ 

 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่ฟอง

ดำเนินคดีไวเต็มจำนวนแลวและตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ของสหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 จึงขอเสนอรายชื่อลูกหนี้เพื่อขอตัดจำหนายหนี้สูญ ดังนี้ 

        ชื่อ-นามสกุล         สมาชิกเลขที่    ประเภท     จำนวนเงิน/บาท             เหตุผล 
 

 1. นายมงคล  เจรจา 12302-0 ฉุกเฉิน 1,550.00 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ป 2558  

     เต็มจำนวน และไมมีหลักทรัพย 

     อื่นใดชำระหนี้ 

   สามัญ 18,835.00   

 2. นายนิวัฒน รัตนจริยา 12407-6 สามัญ 6,560.00 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ป 2558  

     เต็มจำนวน และไมมีหลักทรัพย 

     อื่นใดชำระหนี้  

    26,945.00 (สองหมืน่หกพนัเการอยสีส่บิหาบาทถวน) 

 

 ฝายจัดการไดพิจารณาลูกหนี้ดังกลาวแลว สหกรณฯ ไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ไดเปนที่

แนนอนแลว เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546  วิธีการตัดจำหนายหนี้สูญตามขอ 6. หนี้สูญที่จะตัด

จำหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะตาม (3) “ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถาม 

ใหชำระหนี้ตามสมควรแกกรณี หรือมีการฟองคดีแลวแตไมไดรับการชำระหนี้ โดยปรากฏตาม (ค)  

ไดดำเนินการฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้  ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพง 

และในกรณีนั้น ๆ ไดมีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชำระหนี้ได”  

และการตัดจำหนายหนี้สูญ ตามหลักเกณฑ ขอ 7. ใหกระทำไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข  ตาม (2)  

“ตองเปนหนี้ที่มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจำนวนหนี้ที่จะขอตัดจำหนายแลวในคราวปดบัญชี

ประจำปกอนการขออนุมัติตัดจำหนายหนี้สูญ” 
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 ทั้งนี้กอนการขออนุมัติตัดจำหนายหนี้ ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดวาระ

ประชุมใหญ เรื่องการตัดจำหนายหนี้สูญ เพื่อเสนอขอใหที่ประชุมใหญตัดจำหนายหนี้สูญตามขอ 7(5)  

“ถาที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจำหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียง

เกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม” หากที่ประชุมมีมติใหตัดจำหนายหนี้สูญไดตามขอ 7(6)  

“เมื่อที่ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจำหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การอนุมัติ 

ตัดจำหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตอง

รับผิดชอบตอสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรอยางใด” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ไดรวมกัน

พิจารณาแลว  มีมติเห็นชอบอนุมัติตัดจำหนายหนี้สูญ เปนจำนวนเงิน 26,945.00 บาท (สองหมื่นหกพัน

เการอยสี่สิบหาบาทถวน)  และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 พิจารณาตอไป 

 จึงขอนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ พิจารณาอนุมัติตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ตามที่เสนอเปนเอกฉันท

สำหรับในสวนของการตัดหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรอง           

จากผูตองรับผิดชอบตอสหกรณ 

 

วาระที่  14  เรื่องอื่น ๆ  

 ประธานที่ประชุม สอบถามวามีผูใดจะสอบถามหรือเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีขอมติ 

ที่ประชุม 

 สมาชิก เสนอใหจายคาเบี้ยประชุมใหสมาชิกสมทบที่เดินทางมาเขารวมประชุมใหญ 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงวาตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 41.  สมาชิกสมทบ  มีสิทธิในการถือหุน 

ฝากเงิน กูยืมเงิน การค้ำประกัน การเขารวมสังเกตการณในการประชุมใหญ การเขารับการศึกษาอบรมตาม

ระเบียบที่สหกรณกำหนด เวนแตสิทธิในการนับชื่อของสมาชิกสมทบ เขาเปนองคประชุมในการประชุมใหญ 

การออกเสียงในเรื่องใด ๆ หรือไดรับคาตอบแทนในการเขาสังเกตการณการประชุมใด ๆ หรือเปนกรรมการ

ดำเนินการของสหกรณ 

 สำหรับการจายคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสมทบ ขอใหคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28  

รับไปพิจารณา 

 สมาชิก สอบถามวาทำไมไมแจกสลากออมสินใหกับสมาชิกที่ Early ดวย 

 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวาเปนเกณฑของสหกรณที่จายใหแกสมาชิกเกษียณอายุ แตถาลาออก 

หรือ Early เสมือนเปนการลาออก จึงไมมีการมอบสลากออมสิน ซึ่งปฏิบัติเชนเดียวกับธนาคารออมสิน 

 ประธานที่ประชุม ถาไมมีผูใดเสนอขอพักการประชุมใหญไวกอน เนื่องจากขณะนี้ยังมีการ 

ลงทะเบยีน ถงึเวลา 14.00 น. และขอบคณุสมาชกิ ผูแทนสำนกังานสงเสรมิสหกรณกรงุเทพมหานคร พืน้ที ่1  

ผูสอบบัญชี  และผูตรวจสอบกิจการ ที่เสียสละเวลามาเขารวมประชุมใหญในวันนี้ 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศปดลงทะเบียน เมื่อเวลา 

14.00 น.และทำการประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
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 1. ประกาศผลการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ประจำป 2560 เลือกตั้งโดยวิธียกมือ

รับรองในที่ประชุมใหญเปนเอกฉันท ดังนี้ 

       หมายเลข                      ชื่อ – สกุล                      สังกัด 

 1 นายเจนจัด พลไพรินทร กลุมลงทุนและบริหารเงิน 

 2 นางสาวภาวินี นพตระกูล ฝายธุรกิจปริวรรต 

 3 นายชัยโรจน จันทรทาจีน ฝายลูกคาสัมพันธ 

 4 นายณโรจน ทองยั่งยืน เขตมีนบุรี ภาค 2 

 5 นายสุรพล จันทรทาจีน บำนาญ 

 6 นายชาญเชพ ชินบานทอง ฝายการพัสดุ 

 7 นายวสันต มีชัย ฝายคดี 

       หมายเลข                      ชื่อ – สกุล                      สังกัด 

 1 นายสรศักดิ์ พุทธรักษา บำนาญ 

       หมายเลข                      ชื่อ – สกุล                      สังกัด 

 1 นายศุภวิทย พลชนะ บำนาญ 

       หมายเลข                      ชื่อ – สกุล                               สังกัด 

 1 นางอุษา ชื่นจิตต  บำนาญ 

 2 นางสาวสอาดศรี สุรชัย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ ฝายการบัญชี 

 4 นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน ฝายบริหารเงิน 

 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต บำนาญ 

 2. ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำป 2560 เลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่

ประชุมใหญเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 3. ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการที่ลาออก ประจำป 

2560  เลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่ประชุมใหญเปนเอกฉันท ดังนี้ 

 4. ประกาศผลการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจำป 2560 เลือกตั้งโดยวิธียกมือรับรองในที่

ประชุมใหญเปนเอกฉันท  ดังนี้ 
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 มติที่ประชุม มีมติรับรองผลการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการ  กรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการดำเนินการ          

ที่ลาออก  และผูตรวจสอบกิจการเปนเอกฉันท 

 

 สรุป  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำป 2560  วาระดำรงตำแหนง ดังนี้ 

                    วาระการดำรงตำแหนง 

 ลำดับที่            ชื่อ-นามสกุล              ตำแหนง                  วาระที่ 1         วาระที่ 2 

      ปที่ 1    ปที่ 2   ปที่ 1    ปที่ 2  

 1 นายสรศักดิ์ พุทธรักษา ประธานกรรมการ    

 2 นายวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ รองประธานกรรมการ คนที่ 1       

 3 นายเจนจัด พลไพรินทร รองประธานกรรมการ คนที่ 2   

 4 นายชาญเชพ ชินบานทอง กรรมการและเหรัญญิก   

 5 นายวสันต มีชัย กรรมการและเลขานุการ   

 6 นายชัยโรจน จันทรทาจีน กรรมการ   

 7 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการ    

 8 นายมงคล เปยเมือง กรรมการ    

 9 นายณัฐพัชร ยิ้มใหญ กรรมการ    

 10 นายชัยรัตน สรอยแสง กรรมการ    

 11 นางประภาภรณ เทพสุธรรมรัตน กรรมการ    

 12 นายศุภวิทย พลชนะ กรรมการ    

 13 น.ส.ภาวินี นพตระกูล กรรมการ    

 14 นายสุรพล จันทรทาจีน กรรมการ    

 15 นายณโรจน ทองยั่งยืน กรรมการ    
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 ปดประชุมเวลา 14.00 น. 

 

     ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการ 

            (นายชุมพล พิมเสน) 

 

  

     ลงชื่อ..........................................................กรรมการและเลขานุการ 

       (นายสังวาลย กิตติวีระนุกูล) 

 

 

     ลงชื่อ..........................................................รักษาการผูจัดการสหกรณ 

         (นายสรศักดิ์ พุทธรักษา) 

 

 

     ลงชื่อ..........................................................ผูจดรายงานการประชุม 

         (นางจันทรา บุญญานิตย) 
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 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานมาครบ 35 ปแลว ตลอดระยะเวลา                  

ที่ผานมา สหกรณมีการพัฒนาปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับงานสหกรณอยางตอเนื่อง  

การบริหารงานยังคงยึดตามหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ  โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ

สมาชิก สหกรณยังคงใหความสำคัญตอการบริหารงานในดานตางๆ เชน การบริหารเงินกู เงินฝาก 

สวัสดิการดูแลใหความชวยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดรอน สรุปไดดังนี้ 

1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

 1.1   สมาชิกสามัญ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 17,265 คน 

  เขาใหม จำนวน 981 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 479 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 17,767 คน 

  เพิ่มขึ้น จำนวน 502 คน 

  คิดเปนรอยละ  2.91     

 1.2  สมาชิกสมทบ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 891 คน 

  เขาใหม จำนวน 385 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 330 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 946 คน 

  เพิ่มขึ้น จำนวน 55 คน 

  คิดเปนรอยละ  6.17    

 

2. ทุนเรือนหุน 

 การถือหุนเปนการออมทรัพยระยะยาว  สมาชิกทุกคนตองถือหุนและชำระคาหุนเปนรายเดือน

ตั้งแตเดือนแรกที่เปนสมาชิกตามอัตราสวนของจำนวนเงินไดรายเดือนตามที่กำหนดไวในระเบียบ 

สหกรณฯ สมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงินสามารถถือหุนกับสหกรณฯ ไดตามความประสงค

แตจะถือหุนในสหกรณฯ เกินกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนทั้งหมดของสหกรณฯ ไมได และจะถอนคืน 

ในระหวางที่ยังเปนสมาชิกไมไดเชนกัน 

 ในป 2560 สมาชิกใหความสำคัญตอการออมในรูปของทุนเรือนหุน โดยจำนวนทุนเรือนหุนที่

สมาชิกสะสมไวในสหกรณเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

วาระที่  3  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป� 2560 
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   ณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 4,571,509,570.00 บาท 

   ณวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 5,097,096,520.00 บาท 

    เพิ่มขึ้น/ลดลง จำนวน 525,586,950.00 บาท 

    คิดเปนรอยละ  11.50 

3. การใหบริการดานเงินฝากออมทรัพยและเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

 สหกรณใหบริการสมาชิกในดานเงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษเปนไปตามปกติ และได

เพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีสงหักเงินเดือน ๆ ละเทา ๆ กันดังนี้ 

  เงินฝากออมทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 220,051,254.17 บาท 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  จำนวน 120,185,526.71 บาท 

    ลดลง จำนวน 99,865,727.46 บาท 

     คิดเปนรอยละ  (45.38) 

  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน  7,298,029,502.96 บาท 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  จำนวน 8,028,755,972.88 บาท 

    เพิ่มขึ้น จำนวน 730,726,469.92 บาท 

     คิดเปนรอยละ  10.01 

4. เงินกู 

 4.1  ใหบริการเงินกูแกสมาชิก 

  สหกรณออมทรัพย เปนสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหนาที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ เปนแหลง 

ออมเงนิและเปนแหลงกูยมืเงนิ การใหบรกิารเงนิกูแกสมาชกิเปนการบรรเทาความเดอืดรอน และเสรมิสราง 

ฐานะความเปนอยูของสมาชิกใหดีขึ้น โดยไมแสวงหาผลกำไร และในรอบป 2560 สหกรณจายเงินกูใหแก

สมาชิก ดังนี้ 

 1 เงินกูฉุกเฉิน 500,145,790.00 3,898    

 2 เงินกูสามัญทั่วไป 4,333,954,400.00 4,154 

 3 เงินกูสามัญโดยใชสมุดเงินฝากค้ำประกัน 230,015,450.00 272 

 4 เงินกูพิเศษ 1,871,686,000.00 566 

 5 เงินกูสวัสดิการเจาหนาที่ 2,300,000.00 1 

                                รวม 6,938,101,640.00 8,891   

 ลำดับ                        ประเภทเงินกู                  จำนวนเงิน (บาท)            จำนวน (ราย)                      

ยอดเงินใหกูยืมแกสมาชิก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 13,209 ราย  เปนเงิน 12,305.70 บาท 
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 4.2  แหลงกูยืมเงินของสหกรณ 

  เจาหนี้เงินกูธนาคารออมสิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 100,000,000.00 บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   จำนวน 200,000,000.00 บาท 

   เพิ่มขึ้น   จำนวน 100,000,000.00 บาท 

   คิดเปนรอยละ  100.00   

  เจาหนี้เงินกูธนาคารแลนดแอนดเฮาส จำกัด (มหาชน)    

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560   จำนวน - บาท 

 

5. ประเภทลูกหนี้ 

 1. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะสั้นเพียงอยางเดียว มีจำนวน 17 ราย 

 2. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะยาวเพียงอยางเดียว มีจำนวน 176 ราย 

 3. สหกรณมีสมาชิกเปนลูกหนี้ระยะสั้น + ลูกหนี้ระยะยาว มีจำนวน 13,165 ราย 

 

6. ผลประกอบการ 

 ในป 2560 สหกรณกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2560 ดังนี้ 

 รายได 644,805,533.53 586,845,602.32 57,959,931.21 9.88    

 รายจาย 374,381,279.71 308,531,810.69 65,849,469.02 21.34 

 กำไรสุทธิ 270,424,253.82 278,313,791.63 (7,889,537.81) (2.83)  

    รายการ        ป 2560      ป 2559          เพิ่ม/ลด            คิดเปนรอยละ 

 ฉุกเฉิน , สามัญ 5.25 

 พิเศษ 5.15 

 ประเภทเงินกู อัตราดอกเบี้ย รอยละ (ตอป) 

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแลวอัตราดอกเบี้ยของสหกรณยังคงต่ำกวา แตการบริหาร

เงินของสหกรณไมสงผลกระทบตอรายไดมากนัก โดยเปรียบเทียบรายได  รายจาย และกำไร ระหวาง  

ป 2559 และ 2560  ดังนี้ 

7. การมีสวนรวมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัด ดำเนินงานครบรอบ 35 ปตลอดระยะเวลาที่ 

ผานมาสหกรณไดรับการสนับสนุนและความรวมมือในการดำเนินงานดานตางๆจากธนาคารออมสินดวยดี

เสมอมาเพื่อเปนการแสดงความขอบคุณตอธนาคารออมสิน สหกรณจึงไดใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ 

ทีธ่นาคารออมสนิจดัขึน้ เชนการกฬีามลูนธิไิทรใหญกจิกรรมเพือ่พฒันาสงัคม การกศุล และอืน่ๆ ตามสมควร 
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8. การใชเงินทุนสาธารณประโยชน 

 ในป 2560 สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไดจัดสรรกำไรสุทธิไวเปน                           

ทนุสาธารณประโยชน เพือ่สนบัสนนุเปนทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรของสมาชกิ ชวยเหลอืสมาชกิทีป่ระสบภยั          

การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่น ๆ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  3,453,035.38 บาท 

 บวก   จัดสรรเพิ่ม  7,000,000.00 บาท 

 หัก  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 1,525,000.00  บาท 

         ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 573,000.00  บาท 

                   สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ 2,000,000.00  บาท 

         สนับสนุนสมาคมบำนาญ 20,000.00  บาท 

         สนับสนุนสหภาพแรงงาน 5,000.00  บาท 

         เจาภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผาปา 3,115,000.00  บาท 

         บริจาคสนับสนุนรวมกับหนวยงานตาง ๆ  439,000.00  บาท   

  คงเหลือ                     2,776,035.38  บาท                                    

                                            รวม                 10,453,035.38 10,453,035.38 บาท 

 

9. กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

 กองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการให

สมาชิกที่มีระยะเวลาเปนสมาชิกครบ 25 ป ครบ 30 ป  ครบ 35 ป และ ครบ 40 ป  และจายเงินสวัสดิการ

ใหสมาชิกที่เสียชีวิต  สมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ และทุพพลภาพดวยอุบัติเหตุ ในป 2560  สหกรณได

ใชเงินจากกองทุนดังนี้ 

 ยอดยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 3,750,000.00 บาท 

 บวก   จัดสรรเพิ่ม       7,000,000.00 บาท  

 หัก  จายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 42 ราย   1,709,000.00 บาท 

               จายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ 4 ราย 620,000.00 บาท 

               จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกครบ 25 ป   336 ราย 1,680,000.00 บาท 

          จายเงินสวัสดิการใหสมาชิกครบ 30 ป   378 ราย 1,890,000.00 บาท 

  คงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2560 4,851,000.00 บาท 
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สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ป 

ปพ.ศ.2558 - 2560 

               รายการ                   2560               2559                    2558 
      

 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 17,767  17,265  16,663 

 จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 946  891  882 

 ทุนเรือนหุน (บาท) 5,097,096,520 00 4,571,509,570 00 4,097,143,340 00 

 เงินกูยืม (บาท) 8,552,879,914 05 7,760,142,237 09 6,309,936,348 70 

 ทุนสำรองและทุนสะสม (บาท) 337,541,001 83 301,875,365 27 274,350,893 66 

 เงินใหสมาชิกกูระหวางป (บาท) 6,938,101,640 00 5,053,345,755 55 5,116,110,742 65 

 ชำระคืนระหวางป (บาท) 5,419,713,362 30 4,983,770,461 04 4,108,418,568 04 

 ลูกหนี้เงินกูสุทธิ (บาท) 12,359,724,351 98 10,841,336,074 28 10,744,760,779 77 

 ทุนดำเนินงาน (บาท) 14,257,941,689 70 12,911,840,963 99 10,927,451,243 76 

 รายได (บาท) 644,805,533 53 586,845,602 32 532,579,452 33 

 รายจาย (บาท) 374,381,279 71 308,531,810 69 286,558,790 93 

 กำไรสุทธิ (บาท) 270,424,253 82 278,313,791 63 246,020,661 40 

 จำนวนเจาหนาที่สหกรณ  (คน) 29  27  24 

 (รวมลูกจาง)   

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ   

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด พ.ศ. 2555ไดกำหนดการเลือกตั้งการดำรงตำแหนง และวาระอยูในตำแหนง ดังนี้ 

 ขอ 63. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหนงใหสหกรณมีคณะกรรมการดำเนินการไมเกินสิบหาคน  

ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการใหเลือกโดย 

วิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนใหคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง

ระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนเลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคนนอกนั้น

เปนกรรมการ 

 ขอ 65. วาระอยูในตำแหนงใหกรรมการดำเนินการอยูในตำแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง

ในวาระเริ่มแรกของการใชขอบังคับนี้ เมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้งแลวและไดจัดใหมีการประชุมใหญ

สามัญประจำปคราวถัดไปใหกรรมการดำเนินการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการ

ดำเนินการสหกรณทั้งหมด (เศษของจำนวนกรรมการใหปดขึ้นเปนหนึ่งคน) โดยวิธีจับฉลากและใหถือวา

เปนการพนจากตำแหนงตามวาระ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  เขาดำรงตำแหนงแทนให

ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการในปตอไปใหกรรมการดำเนินการที่อยูในตำแหนงจนครบวาระหรือ 

อยูนานที่สุดออกจากตำแหนงสลับกันไปทุกๆป 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออกกรรมการที่ยังไมพนตำแหนงมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

เปนประธานกรรมการไดแตจะตองลาออกจากตำแหนงกรรมการกอน 

 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการตองพนจากตำแหนงทั้งคณะใหกรรมการดำเนินการที่ไดรับเลือกตั้ง

ใหมอยูในตำแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดำเนินการในวาระเริ่มแรกและใหนำความในวรรคหนึ่งมาบังคับ

ใชโดยอนุโลม 

 เมื่อครบกำหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ

ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม แตตองไมเกิน  

150  วัน  นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ 

 กรรมการดำเนินการซึ่งพนจากตำแหนงครบตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งอีกไดแตตองไมเกิน 

สองวาระติดตอกัน โดยตองพักอยางนอยหนึ่งปทางบัญชีจึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 

 ขอ 66.  กรรมการดำเนินการ  ที่พนจากตำแหนงกอนครบวาระไมวาดวยเหตุใด ๆ ใหถือเปนวาระ

พนจากตำแหนง 

วาระที่  4  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู�ตรวจสอบกิจการ  
 ประจำป� 2561 
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การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัดกำหนดเกี่ยวกับผูตรวจสอบกิจการ

ดังนี้ 

 ขอ 79  ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิ  

ความรู ความสามารถในดานธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร หรือการสหกรณ ในกรณีบุคคลธรรมดาไมเกินหาคน กรณีเปนนิติบุคคลใหมีจำนวนหนึ่ง

นิติบุคคลโดยใหคำนึงถึงขนาด และปริมาณธุรกิจของสหกรณ 

 ที่ประชุมใหญจะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผูซึ่งดำรงตำแหนงหนาที่ประจำในสหกรณ                          

เปนผูตรวจสอบกิจการไมได 

 

 ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (1)  เปนสมาชิกของสหกรณ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญของสหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปบัญชีที่ผานมา 

  (2)  ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยผูสอบบัญชีหรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน

สอบบัญชีของสหกรณนั้น 

  (3)  ไมเปนกรรมการของสหกรณนั้น 

  (4)  ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณนั้น หรือสหกรณอื่น 

  (5)  พนจากตำแหนงคณะกรรมการดำเนินการสหกรณมาแลวไมนอยกวา 1 ปทางบัญชี

ของสหกรณ 

 ขอ 80. การดำรงตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ  ผูตรวจสอบกิจการมีวาระอยูในตำแหนงไดคราวละ

ไมเกิน 1 ปทางบัญชีของสหกรณ เมื่อครบกำหนดเวลาแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ 

คนใหมก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน ผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งออกไปนั้น อาจได 

รับเลือกตั้งอีกได 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 63. ขอ 65. และขอ 66.  

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำป 2560 ออกจากตำแหนงครบตามวาระจำนวน 7 คน และการ

เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอ 79. และ

ขอ 80. ในป 2560 ที่ประชุมใหญมีมติเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  ซึ่งดำรงตำแหนงคราวละ 

1 ป และครบวาระแลว ดังนี้ 

 1.  กรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหนงครบตามวาระ จำนวน  7 คน ดังนี้ 

  1.1 นายวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ กรรมการ 

  1.2 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการ 

  1.3  นายมงคล  เปยเมือง กรรมการ  

  1.4 นายณัฐพัชร ยิ้มใหญ กรรมการ  

  1.5 นายชัยรัตน สรอยแสง กรรมการ 



สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 63

  1.6 นางประภาภรณ เทพสุธรรมรัตน กรรมการ 

  1.7 นายศุภวิทย พลชนะ กรรมการ 

 2. ผูตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหนงครบตามวาระ จำนวน 5 คน  ดังนี้ 

  2.1    นางอุษา ชื่นจิตต 

  2.2    นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

  2.3    นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

  2.4    นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน 

  2.5    นายบุญเชิด ชื่นจิตต 

 ประธานที่ประชุม  มอบหมายใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการตอไป 

 คุณพิเชษฐ รักษศิริ  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อใหการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

และผูตรวจสอบกิจการ  ประจำป 2561  เปนไปตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด 

 ขอ 63.และ ขอ 65. จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญพิจารณาเลือกตั้งจากผูสมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. เลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากผูสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 7 คน เพื่อทดแทนกรรมการ 

ดำเนนิการทีค่รบวาระแลว ดวยในป 2561 มผีูสมคัรรบัเลอืกตัง้กรรมการดำเนนิการ จำนวน 7 คน ซึง่ไมเกนิ 

จำนวนที่สหกรณประกาศรับสมัคร จึงขอนำเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตอที่ 

ประชุมใหญและเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ จำนวน 7 คน  ดังนี้ 

  หมายเลข                   ชื่อ – นามสกุล                                     สังกัด 

 1 นายมงคล เปยเมือง อดีตพนักงาน 

 2 นายปฏิภาณ อนุสรณพานิช ธนาคารออมสิน ภาค 2 

 3 นางประภาภรณ เทพสุธรรมรัตน ฝายสวัสดิการและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 4 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล 

 5 นายชัยรัตน สรอยแสง ธนาคารออมสิน ภาค 3 

 6 นายอนุสรณ อนุวัฒนนนทเขตต ฝายพัฒนาหนี้ลูกคาบุคคล 

 7 นายสังวาลย กิตติวีระนุกูล ฝายปฏิบัติการธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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       หมายเลข                   ชื่อ – นามสกุล                      สังกัด 

 1 นางอุษา ชื่นจิตต บำนาญ 

 2 น.ส.สอาดศรี สุรชัย ฝายปฏิบัติการการเงิน 

 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ ฝายการบัญชี 

 4 น.ส.สุธีรา กฤษณจักราวัฒน ฝายบริหารเงิน 

 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต บำนาญ 

 2. เลอืกตัง้ผูตรวจสอบกจิการจากผูสมคัรรบัเลอืกตัง้ จำนวน 5 คน เพือ่ทดแทนผูตรวจสอบกจิการ 

ที่ครบวาระแลว ดวยในป 2561 มีผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน ซึ่งไมเกินจำนวน 

ที่สหกรณประกาศรับสมัคร  จึงขอนำเสนอรายชื่อผูสมัครรับเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการตอที่ประชุมใหญ

และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ จำนวน 5 คน  ดังนี้ 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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วาระที่  5  รายงานผู�ตรวจสอบกิจการ 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 

เรียน ที่ประชุมสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 

 ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ไดเลือกตั้งขาพเจาและ

คณะเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึ่งขาพเจาและคณะไดทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ

ดำเนินการเปนประจำทุกเดือน นั้น 

 

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำป โดยสรุปดังนี้ 

 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อไดทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติงานทั่วไป 

  เพื่อตรวจสอบดานการลงทุน ดานสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบดานระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในสหกรณ 

  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการอื่นๆ ของสหกรณ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของระบบ  

  การควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกำหนดของสหกรณ 

  ตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดำเนนิงานตามแผนงาน และงบประมาณทีก่ำหนดไว 

  ตรวจสอบวิเคราะหงบการเงิน 
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 3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

        ป 2560                ป 2559 
เพิ่ม/(ลด) 

         จำนวน           % 

 จำนวนสมาชิก (ราย)    18,713   18,156   557  3.07 

 ทุนดำเนินงาน (บาท)      14,257,941,689.70   12,911,840,963.99   1,346,100,725.71   10.43  

 รายไดทั้งสิ้น (บาท)      644,805,533.53   586,845,602.32   57,959,931.21   9.88    

 คาใชจายทั้งสิ้น (บาท)     374,381,279.71   308,531,810.69   65,849,469.02   21.34   

 กำไรสุทธิ (บาท)     270,424,253.82   278,313,791.63   (7,889,537.81)  (2.83) 

 ผลการดำเนินงานป 2560 สหกรณมีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,346.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

10.43 รายไดเพิ่มขึ้น 57.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.88  คาใชจายเพิ่มขึ้น 65.85 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 21.34 กำไรสุทธิลดลง 7.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.83      

 

ดานบัญชี 

 สหกรณยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เปนไปตามขอกำหนดของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ มีการแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งตามขอกำหนด การจัดทำบัญชีของสหกรณ

เรียบรอย มีหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถวนสมบูรณ ระบบบัญชีสามารถตรวจสอบได มีความ

ถูกตอง โดยไดนำระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการบันทึกและประมวลผล เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอระบบ

การควบคุมภายในที่มีอยูของกิจการ อีกทั้งมีระบบ Double Check, Reconcile ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควร

จะเปน 

  

ดานการเงิน 

 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 0.00 บาท  เปนไปตามระเบียบวาดวย

การรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554  ซึ่งกำหนดใหมีเงินสดคงเหลือไมเกิน 

200,000 บาท   
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ดานสินเชื่อ 

 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป (เปรียบเทียบกับป 2560 กับป 2559) 

                  ป 2560                            ป 2559 
ประเภทเงินกู 

  จำนวน (ราย)    จำนวนเงิน (บาท)     จำนวน (ราย)    จำนวนเงิน (บาท)  

 เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,898 500,145,790.00 4,093  451,606,720.00 

 เงินกูสามัญ 4,426 4,563,969,850.00 4,174 3,730,580,435.55 

 เงินกูพิเศษ 566 1,871,686,000.00 360 869,418,600.00 

 เงินกูสวัสดิการเคหะ-เจาหนาที่ 1 2,300,000.00 2 1,740,000.00 

                รวม 8,891 6,938,101,640.00 8,629 5,053,345,755.55 

 ลูกหนี้คงเหลือ    12,495,724,108.79 บาท   แยกเปน 

 ลูกหนี้ - ปกติ    12,258,561,494.73 บาท 

 ลูกหนี้ - ไมกอใหเกิดรายได 

        ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 455,608.49 บาท 

       ลูกหนี้เงินกูสามัญ 62,943,332.31 บาท 

       ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  33,930,621.13 บาท 

  ลูกหนี้รอการตรวจสอบ                       1,090.05 บาท 

  ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ                49,204,368.20 บาท 

  ลูกหนี้ระหวางดำเนินคดี       20,621,089.31 บาท 

  ลูกหนี้ตามคำพิพากษา       51,840,473.87 บาท 

  ลูกหนี้อื่น 18,166,030.67 บาท 
 

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดป 2560 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 6,938.10 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ป 2559 จำนวน 1,884.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.30  สหกรณมีรายไดดอกเบี้ยรับจากการ 

ดำเนินงานดานสินเชื่อป 2560 จำนวน 644.16 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 ซึ่งมีดอกเบี้ยรับ 583.80 

ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 59.19 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.12 
 

มิติทางการเงิน รอบป 2560 

 • คุณภาพสินทรัพย เงินทุนดำเนินงานสวนใหญลงทุนไปกับการใหสินเชื่อมากที่สุด จำนวน 

12,495.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.64 ของสินทรัพยทั้งหมด มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPLs) จำนวน 

237.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.90  เพิ่มขึ้นจากป 2559 (รอยละ 1.05) สหกรณมีการตั้งคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้

เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรอยละ 2.33 
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 • ความสามารถในการทำกำไร สำหรับป 2560 มีกำไรสุทธิจำนวน 270.42 ลานบาท มีรายได

รวมเฉลี่ยตอสมาชิก 34,457.62 บาทตอคน คาใชจายรวมเฉลี่ยตอสมาชิก 20,006.48 บาทตอคน และมี

กำไรเฉลี่ยตอสมาชิก 14,451.14 บาทตอคน ต่ำกวาป 2559  (15,329.03 บาทตอคน) 

การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณออมทรัพยมีความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) คอนขางต่ำ เนื่องจากสมาชิกเปน

พนักงานมีรายไดประจำ ในรอบปที่ผานมาสหกรณฯไดมีการปรับปรุงระบบการควบคุมและสอบทานสินเชื่อ

ใหรัดกุมขึ้นแลว แตหากเจาหนาที่ไมปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการใหสินเชื่อของสหกรณฯ จะสง

ผลกระทบตอคุณภาพของสินเชื่อ สหกรณฯควรติดตามดูแลอยางใกลชิด และหาแนวทางสรางวินัยทาง 

การเงินใหแกสมาชิก นอกจากนี้ สหกรณฯ ควรมีการบริหารจัดการดานสภาพคลอง โดยคำนึงถึงความ

มั่นคงเปนประการสำคัญ และปจจัยอื่นๆ รองลงมา เชน ตนทุนของเงินทุน การเพิ่มผลตอบแทนจากการ

ลงทุน เพื่อประโยชนสูงสุดที่จะเกิดแกสมาชิก และควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจใหม และมีการ 

นำเทคนิคหรือกลไกทางตลาดมาใชในการใหบริการแกสมาชิกดวย 

คุณภาพของสหกรณออมทรัพย 

 สืบเนื่องจากมีเจาหนาที่สหกรณบางคนไมปฎิบัติตามระเบียบวิธีปฎิบัติในเรื่องการใหสินเชื่อของ

สหกรณฯ ในป 2557 มีภาระสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดที่เกิดจากการทุจริต  สงผลกระทบตอคุณภาพ

สินเชื่อของสหกรณฯ  ในป 2558 - 60  ซึ่งสหกรณดำเนินการฟองเรียกคาเสียหายจากผูกระทำผิด ในป 

2560 ศาลมีคำพิพากษาใหพนักงานดังกลาวชดใชคาเสียหายใหกับสหกรณแลว  ทั้งนี้ สหกรณฯไดมีการ

ปรับปรุงวิธีการจัดชั้นหนี้โดยคำนึงถึงคุณภาพลูกหนี้ ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการทำงาน  

ระบบการควบคุมและสอบทานสินเชื่อ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหมีขอมูลที่ใช

ประกอบการตัดสินใจ และตรวจสอบการปฎิบัติงานใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สหกรณฯ มีการกำหนด

นโยบายและแผนงาน การบริหารงานที่ครบถวน ทันเหตุการณ ยังคงไดรับเกียรติบัตรในฐานะ สหกรณฯที่มี

ผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐานของกรมสงเสริมสหกรณโดยตอเนื่อง   

 อนึ่ง ขอตรวจพบอื่นๆ ซึ่งสวนใหญคาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได

รายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเปนขอคลาดเคลื่อนเล็กนอย ไดมีการเรงรัด

ติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝายจัดการตามขอเสนอแนะ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

(นางอุษา  ชื่นจิตต)  

หัวหนาคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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วาระที่  6  ขออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำป� 2560 
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 ตามที่สหกรณไดจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของกำไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.- บาท  

(หนึ่งหมื่นบาทถวน) นั้น 

 กฎกระทรวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ  

พ.ศ.2542 และมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก 

กฎกระทรวงไว ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 “คาบำรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใหจัดสรรจาก 

กำไรสทุธปิระจำปของสหกรณในอตัรารอยละหนึง่ของกำไรสทุธ ิแตไมเกนิ 30,000.- บาท (สามหมืน่บาทถวน)” 

เพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงฯ และครอบคลุมวัตถุประสงคการจัดสรรกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรดำเนินการ

แกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณ ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป  ดังนี้ 

 

ขอความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...........) พ.ศ. ................. 

วาระที่  7  พิจารณาแก�ไขข�อบังคับสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงาน 
 ธนาคารออมสิน จำกัด 

ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เมื่อ 

สิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา

สหกรณมีกำไรสุทธิใหที่ประชุมใหญจัดสรร

เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไร

สุทธิและเปนคาบำรุงสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน 

กฎกระทรวง 

 

 กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรร

ตามวรรคแรก ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได 

ดังตอไปนี้                     

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

ขอ 24. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำป เมื่อ 

สิ้นปทางบัญชีและไดปดบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแลว ปรากฏวา

สหกรณมีกำไรสุทธิใหที่ประชุมใหญจัดสรร

เปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละสิบของกำไร

สุทธิและเปนคาบำรุ งสันนิบาตสหกรณ 

แหงประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดใน 

กฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ

กำไรสุทธิ 

 กำไรสุทธิประจำปที่เหลือจากการจัดสรร

ตามวรรคแรก ที่ประชุมใหญอาจจะจัดสรรได 

ดังตอไปนี้                     

เพื่อใหเปนไปตาม 

กฎกระทรวงและให 

ครอบคลุมวัตถุประสงค 

การจัดสรรกำไรสุทธิ 
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 (1)  เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวให

แกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราที่

กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวน

แหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปน

เงินปนผลสำหรับปใดดวย จำนวนเงินปนผล

ทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นตองไมเกินอัตรา 

ดังกลาว 

 ในการคำนวณเงินปนผลตามหุนใหถือวา

หุนที่สมาชิกไดชำระตอสหกรณภายในวันที่

เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณ

เงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก

ชำระตอสหกรณหลังวันที่ เจ็ดของเดือน

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตาม

สวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิก

นั้นๆไดชำระแกสหกรณในระหวางป แต

สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ 

ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิใหไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น 

 (3) เปนเงินโบนัสใหกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ

ของกำไรสุทธิ 

 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

ไม เกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ

สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้นทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติแหง

ที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผลตามหุน

ตาม (1) 

 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

     (6)  เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกิน

รอยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ  

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 (1) เปนเงินปนผลตามหุนที่ชำระแลวให

แกสมาชิกแตละคน ในอัตราไมเกินอัตราที่

กำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดใหตามสวน

แหงระยะเวลา อนึ่ง ถาสหกรณถอนทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลตาม (4) ออกจายเปน

เงินปนผลสำหรับปใดดวย จำนวนเงินปนผล

ทั้งสิ้นที่จายสำหรับปนั้นตองไมเกินอัตรา 

ดังกลาว 

 ในการคำนวณเงินปนผลตามหุนใหถือวา

หุนที่สมาชิกไดชำระตอสหกรณภายในวันที่

เจ็ดของเดือนมีระยะเวลาสำหรับคำนวณ

เงินปนผลตั้งแตเดือนนั้น สวนหุนที่สมาชิก

ชำระตอสหกรณหลังวันที่ เจ็ดของเดือน

สหกรณจะคิดเงินปนผลใหตั้งแตเดือนถัดไป 

 (2) เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตาม

สวนจำนวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกูซึ่งสมาชิก

นั้นๆไดชำระแกสหกรณในระหวางป แต

สมาชิกที่ผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ไม

วาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใดมิใหไดรับเงิน

เฉลี่ยคืนสำหรับปนั้น 

 (3) เปนเงินโบนัสใหกรรมการดำเนินการ

และเจาหนาที่ของสหกรณไมเกินรอยละสิบ

ของกำไรสุทธิ 

 (4) เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 

ไม เกินรอยละสองแหงทุนเรือนหุนของ

สหกรณตามที่มีอยูในวันสิ้นปนั้นทุนรักษา

ระดับอัตราเงินปนผลนี้จะถอนไดโดยมติ 

แหงที่ประชุมใหญ เพื่อจายเปนเงินปนผล

ตามหุนตาม (1) 

 (5) เปนทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง

สหกรณไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (6) เปนทุนสาธารณประโยชนไม เกิน 

รอยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของ

สหกรณ  

เพื่อใหเปนไปตาม 

กฎกระทรวงและให 

ครอบคลุมวัตถุประสงค 

การจัดสรรกำไรสุทธิ 
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 (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห

ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว สมาชิก

สมทบ ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (8) เปนทุนเพื่ อจัดตั้ งสำนักงานหรือ 

ทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก

สหกรณ 

 (9) เปนทุนเพื่อการชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

 (10) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ให

จัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

                   ขอความเดิม                                     ขอความใหม                      เหตุผล 

 (7) เปนทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห

ตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว สมาชิก

สมทบ ไมเกินรอยละสิบของกำไรสุทธิตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 (8) เปนทุนเพื่อจัดตั้ งสำนักงานหรือ 

ทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก

สหกรณ 

 (9) เปนทุนเพื่อการชวยเหลือสมาชิก 

ผูค้ำประกันเงินกูสามัญ 

 (10) กำไรสุทธิสวนที่เหลือ (ถามี) ให

จัดสรรเปนทุนสำรองทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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    กำไรสุทธิ 270,424,253.82 100.0000 278,313,791.63 100.0000  
 การจัดสรร        
 1.  เปนเงินทุนสำรองไมต่ำกวา 27,042,425.38 10.0000 27,831,379.16 10.0000  
  รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ  
 2. เปนเงินคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ ไมเกิน 30,000.00 0.0111 10,000.00 0.0036  
  รอยละ 5 ของกำไรสทุธแิตไมนอยกวา 30,000 บาท        
 3. เปนเงินปนผลใหแกสมาชิก  205,727,366.23 76.0758 196,184,499.96 70.4905  
  รอยละ 4.35 ของทุนเรือนหุน  
 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก 25,094,203.22 9.2796 25,873,662.73 9.2966  
  รอยละ 4.35 ของดอกเบี้ยรับ  
 5. เปนเงนิโบนสัแกกรรมการ และเจาหนาที ่ 7,549,748.46 2.7918 7,003,992.38 2.5166 
  ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ        
 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราปนผล 5,255.26 0.0019 1,410,257.40 0.5067  
  ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน  
 7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกิน 1,000,000.00 0.3698 7,000,000.00 2.5151 
  รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ   
 8. เปนทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  5,255.27 0.0019 3,000,000.00 1.0779   
 9. เปนกองทุนสวัสดิการสมาชิก 3,920,000.00 1.4496 7,000,000.00 2.5151  
  ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ  
 10. เปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือสมาชิกผูค้ำประกัน 50,000.00 0.0185 3,000,000.00 1.0779   

              รวม  270,424,253.82 100.0000 278,313,791.63 100.0000  

วาระที่  8  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป� 2560 

การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2560 

(หนวย:ลานบาท) 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ พิจารณา 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

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

                   

รายการ

                                         ป 2560                   ป 2559  

                                        จำนวนเงิน (บาท)      รอยละ      จำนวนเงิน (บาท)     รอยละ                                
       ป. = 4.35%        ป. = 4.65% 
        ฉ. = 4.35%                    ฉ. = 4.65% 
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วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ� ประจำป� 2561 

 ประมาณการรายได       

  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสมาชิกกูยืม 573,850,000.00 583,802,232.02 624,890,000.00  

  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ 51,680,000.00 60,353,648.96 47,520,000.00  

  คาธรรมเนียมแรกเขาและรายไดอื่นๆ  100,000.00 649,652.55 100,000.00  

   รวมประมาณการรายได 625,630,000.00 644,805,533.53 672,510,000.00  
      

 ประมาณการคาใชจาย      

  ดอกเบี้ยจายเงินฝากออมทรัพย และออมทรัพยพิเศษ 212,190,000.00 245,467,493.24 217,500,000.00  

  ดอกเบี้ยจายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูอื่นๆ 38,270,000.00 156,087.28 34,220,000.00  

   รวมดอกเบี้ยจาย 250,460,000.00 245,623,580.52 251,720,000.00  

  คาใชจายในการดำเนินงานตามประมาณการ 51,260,500.00 46,571,565.80 50,360,000.00  

  การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30,000,000.00 77,998,311.76 48,000,000.00 

  คาใชจายอื่นๆ 5,000,000.00 4,187,821.63 5,000,000.00  

   รวมคาใชจาย 86,260,500.00 128,757,699.19 103,360,000.00  

      รวมประมาณการคาใชจาย 336,720,500.00 374,381,279.71 355,080,000.00  

  ประมาณการรายไดสูงกวาคาใชจาย (กำไรสุทธิ) 288,909,500.00 270,424,253.82 317,430,000.00  

                            ประมาณการ                                   ประมาณการ 
                               ที่ตั้งไว  ณ 31 ธ.ค.60             ที่ตั้งไว 
                        จำนวนเงิน (บาท)    จำนวนเงิน (บาท)     จำนวนเงิน (บาท) 

                                                        ป 2560             ป 2561 

รายการ 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ขอเสนองบประมาณ 

รายได – รายจาย  และแผนงานของสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เพื่อใหที่ประชุม

ใหญสามัญประจำป 2561 พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ประมาณการรายได - รายจายประจำป ประจำป 2561 
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 1. หมวดเงินเดือน      

     1.1 เงินเดือน      12,842,661.55   11,241,577.44   13,500,000.00   - เจาหนาที่สหกรณจำนวน   

        27 อัตรา เพิ่ม 2 อัตรา 

     1.2 คาจางลูกจาง      558,580.39   558,580.39   400,000.00   - ลูกจางประจำและรายวัน  

        (เฉพาะกิจ) 

     1.3 เงินรับรองประจำตำแหนง     348,758.06   348,758.06   558,000.00   - ผูจัดการ,รองผูจัดการและ 

        ผูชวยผูจัดการ รวม 7 อัตรา 

     1.4 เงินประกันความเสี่ยง     54,000.00   54,000.00   54,000.00   - เจาหนาที่การเงิน 3 อัตรา 

            13,804,000.00   12,202,915.89   14,512,000.00   

 2. หมวดคาตอบแทน      

  2.1 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน      341,641.14   341,641.14   108,000.00   - หนวยงานตางๆ ของธนาคาร 

        และผูเกี่ยวของปฏิบัติงาน 

        ใหสหกรณ 

  2.2 คาตอบแทนดูแลระบบ -     - 6,000.00    

   INTRANET และ INTERNET      

   2.3 คาตรวจสอบกิจการ      210,000.00   210,000.00   210,000.00   - คาตรวจสอบกิจการภายใน 

    2.4 คาสอบบัญชีบุคคล     160,000.00   150,000.00   160,000.00   - ตรวจสอบบัญชีประจำป 

   ภายนอก     บุคคลภายนอก 

   2.5 คาลวงเวลา   706,714.02   706,714.02   600,000.00  - เจาหนาที่สหกรณที่ปฏิบัติงาน 

        นอกเวลาทำการ และวันหยุด 

  2.6 คาเบี้ยประชุม     1,700,000.00   1,605,100.00   1,800,000.00   

  2.7  คาพาหนะ   878,506.45   878,506.45   1,176,000.00  

   2.8 คารักษาพยาบาลและ     250,000.00   232,486.94   250,000.00   - ชวยเหลือคารักษาพยาบาล  

   ชวยเหลือในการคลอดบุตร     ใหกับเจาหนาที่และครอบครัว 

  2.9 คาเลาเรียนบุตร        114,000.00   66,880.00   114,000.00   - ชวยเหลือการศึกษาบุตร  
  2.10 เงินประกันสังคม   248,981.00   248,981.00   279,000.00 - ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและ 
        เงินกองทุนทดแทน 
  2.11 เงินกองทุนทดแทน   6,000.00   5,695.00   10,000.00 - ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม และ 
        เงินกองทุนทดแทน 

 

หมวดรายจาย 
  ป 2560                     ป 2561  

  งบประมาณ          ใชไป          งบประมาณ 

                    ณ 31 ธ.ค. 60             

หมายเหตุ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

เปรียบเทียบงบประมาณป 2560 และ ป 2561 

 
-
  คณะกรรมการดำเนินการ  

   และคณะกรรมการชุดตางๆ } 
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  2.12  คาเครื่องแบบเจาหนาที่    81,000.00   81,000.00 93,000.00  - เจาหนาที่และลูกจางสหกรณ 

  2.13  คาของที่ระลึกเจาหนาที่   50,000.00   50,000.00   20,000.00 - เจาหนาที่ปฎิบัติงานครบ  

          30 ป 

        4,746,842.61   4,577,004.55   4,826,000.00   

 3. หมวดคาใชจายทั่วไป      

  3.1  คาไฟฟา  150,000.00   82,062.40   120,000.00 - สำหรับสำนักงานสหกรณ 

     3.2   คาโทรศัพท   150,000.00   89,676.89   120,000.00 - สำหรับติดตอสมาชิก 

     3.3   คาไปรษณียและ  320,000.00   185,586.00   250,000.00 - จัดสงเอกสารใหกับสมาชิก 

    อากรแสตมป      และบุคคลภายนอก 

     3.4  คาซอมแซมเครื่องมือ 

    เครื่องใช   100,000.00   56,641.35   100,000.00 - ซอมระบบคอมพิวเตอร  

          เครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณ 

          สำนักงานตางๆ  

     3.5  คาบำรุงรักษาโปรแกรม  500,000.00   389,620.58   500,000.00 - บำรุงรักษารถยนต 

    และครุภัณฑ       เครื่องปรับอากาศ กำจัดไวรัส 

          และระบบโปรแกรมสหกรณ 

  3.6  คาอากรเช็ค   10,800.00   10,800.00   4,500.00 - อากรเช็คธนาคารออมสินและ 

          ธนาคารตาง ๆ  

     3.7  คาธรรมเนียมตางๆ   282,000.00   214,435.90   282,000.00 - โอนเงินใหกับสมาชิก 

     3.8  คาใชจายวันประชุมใหญ   14,966,089.07   13,890,511.80   13,200,000.00 - เบี้ยประชุมสมาชิกในวัน 

          ประชุมใหญและคาใชจายอื่นๆ 

     3.9  คาใชจายในการประชุม  1,000,000.00   790,878.00   -  - เบีย้ประชมุ คาทีพ่กั คาเบีย้เลีย้ง 

    คณะอนุกรรมการประจำ     คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ 

    หนวยงาน   

     3.10 คาของที่ระลึก   7,150,000.00   7,141,800.00   8,100,000.00 - ของที่ระลึกแจกสมาชิก 

          ผูฝากเงิน ผูมีอุปการคุณและ 

          สนับสนุนกิจกรรม 

  3.11  คาฝกอบรมและสัมมนา   4,000,000.00   3,537,880.48   4,500,000.00 - โครงการสัมมนาและ 

          เยี่ยมเยียนสมาชิก 

         - โครงการปฏิบัติธรรมเจริญ 

          ปญญา  

หมวดรายจาย 
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          - โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 

          คณะอนุกรรมการประจำ 

          หนวยงาน 

         - โครงการเชื่อมความสัมพันธ 

          สหกรณไตรภาคี 

         - โครงการสัมมนาคณะกรรมการ 

          ดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 

         - โครงการพัฒนาศักยภาพในการ 

          ปฏิบัติงานเจาหนาที่สหกรณ 

         - โครงการสหกรณเพื่อสังคม  

          (CSR) 

         - การพัฒนาคณะกรรมการ 

          ดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ  

          และเจาหนาที่ 

         - โครงการจัดกิจกรรมพนักงาน 

          เกษียณอายุ 

  3.12 คารับรอง   516,218.12   516,218.12   860,000.00 - คณะกรรมการดำเนินการ  

          ผูตรวจสอบกิจการและ 

          ผูมาเยี่ยมสหกรณ 

     3.13 คาเชาพืน้ที ่WEB HOSTING   6,000.00   1,585.00   6,000.00 - WEB HOSTING 

     3.14  คาเชาระบบเครือขาย  6,000.00  -     6,000.00 - INTRANET ใหกับ 

    INTRANET รายเดือน        ธนาคารออมสิน 

     3.15  คาดำเนินคดี   400,000.00   15,000.00   400,000.00  - ติดตามหนี้สินคางชำระและ 

          ตรวจสอบหลักทรัพย 

     3.16  คาจัดทำหนังสือ 140,000.00   139,800.00   150,000.00 - หนังสือรายงานกิจการประจำป 

    รายงานประจำป     

     3.17  คาวารสารสหกรณ   250,000.00   195,092.00   250,000.00 - ขาวสารสหกรณ เพื่อสงใหแก 

          สมาชิก จัดทำ 2 เดือนตอครั้ง 

     3.18  คาจุลสารสหกรณ   50,000.00   22,000.00   50,000.00 - จุลสารสหกรณหรือจัดทำ 

          วาระพิเศษ 
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     3.19  คาเชาครุภัณฑ   60,000.00   51,185.76   72,000.00 - เชาเครื่องถายเอกสารและ 

          เครื่องจัดเก็บขอมูลภายนอก 

          สหกรณ 

     3.20  คาจางเหมาบริการรับ/สง 100,000.00   -     100,000.00 

    และจัดเก็บสื่อสำรองขอมูล      

     3.21  คาเดินทางตรวจสอบ 100,000.00   -     100,000.00 - สำรวจและประเมินผลดาน 

    หลักทรัพย       สินเชื่อและคาใชจายในการ 

          เดินทาง 

     3.22  คาเบี้ยประกันภัย   107,000.00   80,688.39   100,000.00 - ประกันความเสียหายในการ 

          ขนเงินสดและคาเบี้ยประกัน 

          อุบัติเหตุ 

     3.23  คาสนบัสนนุการจัดกจิกรรม   300,000.00   292,889.20   300,000.00 - จัดงานวันครบรอบกอตั้ง 

          สหกรณและรวมกิจกรรมกับ 

          หนวยงานอื่น ๆ  

     3.24  คาบรกิาร Line @ รายเดอืน   42,000.00   11,986.40   50,000.00   

     3.25  คาบริการแอปพลิเคชั่น  -     -     100,000.00   

        30,706,107.19   27,716,338.27   29,720,500.00    

 4. หมวดคาวัสดุ     

     4.1  คาเครื่องเขียนแบบพิมพ   450,000.00   289,103.23   450,000.00 - อุปกรณ เครื่องเขียนและ 

          แบบพมิพทีใ่ชในการบรหิารงาน 

     4.2   คาวัสดุคอมพิวเตอร   450,000.00   347,248.65   450,000.00 - วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของกับ 

          คอมพิวเตอร 

     4.3   คาของใชสำนักงาน   150,000.00   116,410.61   100,000.00 - วัสดุและของใชสำนักงาน 

        1,050,000.00   752,762.49   1,000,000.00   

 5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด    200,000.00   192,219.30   300,000.00 - วสัดสุิน้เปลอืงและคาใชจายอืน่ๆ 

 รวมคาใชจายในการดำเนินงาน   50,506,949.80   45,441,240.50   50,358,500.00   

 6. โครงการ Early Retirement   753,550.20   753,550.20   4,000,000.00 - เจาหนาที่ Early Retirement  

          จำนวน  3 คน 

 7. คาชดเชย   1,000,000.00   376,775.10   2,000,000.00 - กรณีออกจากงานตามกฏหมาย 

          แรงงาน 
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-
  ประชาสัมพันธขาวสาร 

   ใหกับสมาชิก } 
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 8. หมวดคาครุภัณฑ     

  8.1 เครื่องสำรองไฟ  35,000.00   37,490.00   - เพื่อรองรับเครื่อง SERVER 

   จำนวน 2 เครื่อง        โปรแกรมสหกรณ 

  8.2 เครื่องพับปดผนึกอัตโนมัติ   150,000.00   128,400.00   - เพือ่ลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 

   จำนวน 1 เครื่อง   

     8.3 รถจักรยานยนต   100,000.00   73,900.00   - เพื่อทดแทนคันเดิม 

   จำนวน 1 คัน    

     8.4  IPAD PRO จำนวน 1 เครือ่ง   30,000.00   31,900.00   - เพื่อรองรับการใชงานโปรแกรม  

        Line @ และอำนวยความ 

        สะดวกใหกับสมาชิก 

     8.5  โทรศัพทเคลื่อนที่  6,000.00   3,690.00   - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

   จำนวน 1 เครื่อง    

     8.6  โทรศัพทไรสาย    20,000.00   9,950.00   - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

   จำนวน 5 เครื่อง    

    8.7  โตะทำงาน จำนวน 1 ชุด    5,190.00     

     8.8  ที่วางคีบอรด   1,390.00 

   จำนวน 1 เครื่อง       

     8.9  ชั้นโลง 3 ชั้น จำนวน 2 อัน   598.00    

     8.10 ชั้นโลงสูง 80 ซม.    2,690.00    

     8.11 เตาอบอาหาร   4,900.00 

   จำนวน 1 เครื่อง       

     8.12 เครือ่งคอมพวิเตอร     18,725.00 

   LENOVO จำนวน 1 เครื่อง       

  8.13 เครื่อง PRINTER     15,408.00 

   จำนวน 1 เครื่อง 

    8.14 ตูทำน้ำเย็น   4,173.00 

   จำนวน 1 เครื่อง     

   8.15 เครื่องคำนวณเลข     10,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

   จำนวน 3 เครื่อง      

     8.16 ตูเก็บเอกสารแบบกันไฟ    100,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

   จำนวน  1 เครื่อง      
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     8.17  กลองวงจรปด    50,000.00 - เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสิน 

   จำนวน 1 ชุด      ของสหกรณ  

  8.18 เครื่องคอมพิวเตอร     160,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและ 

   จำนวน 3 เครื่อง       รองรับเจาหนาที่ใหม 

     8.19  เครื่อง PRINTER      112,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและ 

   จำนวน 4 เครื่อง       รองรับเจาหนาที่ใหม 

     8.20  กลองถายรูป จำนวน 1 ตัว      80,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 

     8.21  โตะทำงานและเกาอี้     15,000.00 - เพื่อรองรับเจาหนาที่ใหม 

   จำนวน 2 ชุด       

     8.22  เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง      130,000.00 - เพื่อทดแทนเครื่องเดิม  

        (หองประชุม หองประธาน) 

     8.23  เครื่อง SERVER    250,000.00 - เพื่อรองรับการใชงานระบบ 

   จำนวน 1 เครื่อง       แอปพลิเคชั่นและอำนวย 

        ความสะดวกใหกับสมาชิก 

 รวมหมวดครุภัณฑ   341,000.00   338,404.00   907,000.00   

 รวมคาใชจายทั้งสิ้น   52,601,500.00   46,909,969.80   57,265,500.00   

     

หมายเหตุ  คาใชจายใดๆ หากไมพอจายใหถัวเฉลี่ยจายไดยกเวนหมวดครุภัณฑ 
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สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจำป 2561 

 

1. หมวดเงินเดือน              

 1.1  เงินเดือนเจาหนาที่     13,500,000.00  บาท 

 1.2  คาจางลูกจางประจำและรายวัน (เฉพาะกิจ)  400,000.00  บาท 

 1.3  เงินรับรองประจำตำแหนง  558,000.00  บาท 

 1.4  เงินประกันความเสี่ยง   54,000.00  บาท 

   รวมหมวดเงินเดือน  14,512,000.00  บาท 

              

2. หมวดคาตอบแทน              

 2.1 หมวดคาตอบแทนการปฏิบัติงาน             

       - สวนคาตอบแทนและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  15,000.00  บาท 

     - สวนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน  15,000.00  บาท 

       - สวนธุรกิจสินเชื่อ สำนักพหลโยธิน  15,000.00  บาท 

       - สวนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินทุนเลี้ยงชีพ  15,000.00  บาท 

       - เจาหนาที่ทำความสะอาดสำนักงาน   24,000.00  บาท 

       - เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยการเงิน    24,000.00  บาท 

           รวม  108,000.00  บาท 

   

 2.2  คาตอบแทนดูแลระบบ INTRANET และ INTERNET  6,000.00  บาท 

 2.3  คาตรวจสอบกิจการ   210,000.00  บาท 

 2.4  คาตรวจสอบบัญชี   160,000.00  บาท 

 2.5  คาลวงเวลา   

     - จัดทำงบการเงินสิ้นป, กระทบยอดรายละเอียดเงิน 123,818.07  บาท 

   ใหกูแกสมาชิกและทุนเรือนหุน จัดทำรายงานสิ้นงวดบัญชี, 

   ตรวจสอบขอมูลการจายเงินปนผล เฉลี่ยคืนใหสมาชิก   

          ที่มีหนี้คางชำระและผิดขอบังคับตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้  

   และจัดชั้นคุณภาพหนี้ กระทบยอดเงินฝาก,ตรวจสอบดอกเบี้ย 

   คางจายเงินฝาก,นับโฉนดที่ดินและออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ   

     - การปฏิบัติงานทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  9,622.84  บาท 
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  - จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน  26,950.37  บาท 

   เตรียมงานในวันประชุมใหญสามัญประจำป   

     -  คาพาหนะเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา  432,000.00  บาท 

     รวม   592,391.28  บาท 

                    ขอตั้งงบประมาณ   600,000.00  บาท 

 2.6 คาเบี้ยประชุม   

  1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน  334,500.00  บาท 

  2.  คณะกรรมการอำนวยการ    345,600.00  บาท 

  3.  คณะกรรมการเงินกูสามัญและเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  120,000.00  บาท 

  4.  คณะกรรมการเงินกูพิเศษ  120,000.00  บาท 

  5.  คณะกรรมการกฎหมาย  120,000.00  บาท 

  6.  คณะกรรมการบริหารหนี้  120,000.00  บาท 

  7.  คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา  120,000.00  บาท 

  8.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ  120,000.00  บาท 

  9.  คณะกรรมการการเลือกตั้ง  50,000.00  บาท 

  10. คณะกรรมการแตงตั้งเฉพาะกิจ  150,000.00  บาท 

  11. ผูตรวจสอบกิจการ  120,000.00  บาท 

    รวม  1,720,100.00  บาท 

                     ขอตั้งงบประมาณ   1,800,000.00  บาท 

   

 2.7 คาพาหนะ   

  - คาพาหนะที่ปรึกษาสหกรณ คณะกรรมการดำเนินการและ 960,000.00  บาท 

   ผูตรวจสอบกิจการ    

  -  คาพาหนะกรรมการที่เกษียณและมาเขารวมประชุม  216,000.00  บาท 

    รวม  1,176,000.00  บาท 

   

 2.8 คารักษาพยาบาล   

        เปนสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำป   250,000.00  บาท 

        สำหรับเจาหนาที่และครอบครัวเจาหนาที่ เงินชวยเหลือคาคลอดบุตร   
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 2.9 คาเลาเรียนบุตร   

    เปนสวัสดิการคาธรรมเนียมการศึกษาบุตร  114,000.00  บาท 

  (ตามระเบียบวาดวยการชวยเหลือการศึกษาบุตร)   
   

 2.10 เงินประกันสังคม ตาม พ.ร.บ. การประกันสังคมในอัตรา 5%  279,000.00  บาท 

  ของเงินเดือนเจาหนาที่    
   

 2.11  เงินกองทุนทดแทน ตาม พ.ร.บ. การประกันสังคม พ.ศ.2533    10,000.00  บาท 

         ประเมินปละ 1 ครั้งของเงินเดือนเจาหนาที่    
   

 2.12 คาเครื่องแตงกาย  93,000.00  บาท  

         เปนสวัสดิการคาเครื่องแตงกายเจาหนาที่  
   

 2.13  คาของที่ระลึกเจาหนาที่ปฎิบัติงานครบ 30 ป  20,000.00  บาท 

   

    รวมหมวดคาตอบแทน  4,826,000.00  บาท 

   

3. หมวดคาใชจายทั่วไป  

 3.1  คาไฟฟา   120,000.00  บาท 

 3.2  คาโทรศัพท   120,000.00  บาท 

 3.3  คาไปรษณียและอากรแสตมป   

       -  คาแสตมปสงสัญญาเงินกูพิเศษและสามัญใหกับสมาชิก  100,000.00  บาท 

       -  สงหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู   3,000.00  บาท 

       -  สงขาวสารสหกรณ    72,000.00  บาท 

       -  สงจุลสารสหกรณ   16,000.00  บาท 

       -  สงหนังสือรายงานกิจการประจำปใหสมาชิกและหนวยงานที่เกี่ยวของ  15,000.00  บาท 

       -  คาลงทะเบียนสงโฉนดที่ดิน   6,000.00  บาท 

       -  สงรายงานการประชุมประจำเดือนใหกรมสงเสริมสหกรณ  600.00  บาท 

       -  สงของรางวัลใหสมาชิกที่รวมกิจกรรมกับสหกรณ  5,000.00  บาท 

       -  ลงทะเบียนสงใบเสร็จ สงปปง. สงกรมและอื่นๆ  4,200.00  บาท 

       -  สงหนังสือเตือนชำระหนี้   12,600.00  บาท 

    รวม  234,400.00  บาท 

                    ขอตั้งงบประมาณ   250,000.00  บาท 
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 3.4  คาซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช  100,000.00  บาท 

         เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่อง Printer  เครื่อง Printer Laser และ  

  Printerสี เครื่องคำนวณเลข เครื่องคอมพิวเตอร NOTE BOOK   

  เครื่องพิมพดีดธรรมดา เครื่องโทรสาร เครื่องปรับอากาศ   

          กลองถายรูป  โทรทัศน ตูเย็น ตูน้ำดื่ม รถยนตตู  

  รถจักรยานยนต   

              

 3.5 คาบำรุงรักษาโปรแกรมและครุภัณฑ   

       - เครื่องปรับอากาศ   25,000.00  บาท 

       - คาบำรุงรักษารถยนต  60,000.00  บาท 

       - คากำจัดไวรัส   30,000.00  บาท 

  - คาระบบโปรแกรมตามสัญญา ลว.24 ธ.ค. 56   321,000.00  บาท 

    รวม  436,000.00  บาท 

                    ขอตั้งงบประมาณ   500,000.00  บาท 

   

 3.6  คาอากรเช็ค   

        เปนคาใชจายอากรเช็คธนาคารออมสิน และธนาคารตาง ๆ   4,500.00  บาท 

   

 3.7  คาธรรมเนียมตาง ๆ   

       -  คาธรรมเนียมในการโอนเงินปนผล และเฉลี่ยคืน   210,000.00  บาท 

       -  คาธรรมเนียมในการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   30,000.00  บาท 

       - คาธรรมเนียมในการโอนเงินชวยเหลือผูประสบภัย และอื่น ๆ   6,000.00  บาท 

       -  คาธรรมเนียมในการโอนเงินมรดก กองทุนสวัสดิการ และอื่น ๆ   21,000.00  บาท 

       -  คาธรรมเนียมสมาชิกโอนเงินมาฝากหรือซื้อทุนเรือนหุน  15,000.00  บาท 

    รวม  282,000.00  บาท 

   

 3.8 คาใชจายในวันประชุมใหญ   

       -  คาพาหนะสมาชิกในวันประชุมใหญ   12,000,000.00  บาท 

       -  คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งและคาใชจายอื่นๆ 1,200,000.00  บาท 

   ในวันประชุมใหญ    

    รวม  13,200,000.00  บาท 
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 3.9 คาใชจายในการประชุมคณะอนุกรรมการประจำหนวยงาน - บาท 

       -  คาเบี้ยประชุม  คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะและอื่นๆ   

    รวม  - บาท 

   

 3.10 คาของที่ระลึก   

       - คาของที่ระลึกแจกสมาชิก(ทุนเรือนหุน)  6,300,000.00  บาท 

       - คาของที่ระลึกแจกสมาชิกผูฝากเงิน ผูมีอุปการคุณและ 1,800,000.00  บาท 

   สนับสนุนกิจกรรม    

    รวม  8,100,000.00  บาท 

   

 3.11 คาฝกอบรมและสัมมนา  4,500,000.00  บาท 

         อบรมสัมมนาสมาชิก/กรรมการดำเนินการ/ผูตรวจสอบกิจการ/ 

  เจาหนาที่สหกรณสัมมนาไตรภาคี   

   

 3.12 คารับรอง   

       -  ที่ปรึกษาสหกรณ     480,000.00  บาท 

       -  คณะกรรมการดำเนินการ  200,000.00  บาท 

       -  คณะกรรมการแตละคณะ     180,000.00  บาท 

    รวม  860,000.00  บาท 

 

 3.13 คาเชาพื้นที่ WEB HOSTING  6,000.00  บาท 

 3.14 คาเชาเครือขาย INTRANET รายเดือน  6,000.00  บาท 

 3.15 คาดำเนินคดี    400,000.00  บาท 

 3.16 คาหนังสือรายงานประจำป  150,000.00  บาท 

 3.17 คาวารสารสหกรณ    250,000.00  บาท 

 3.18 คาจุลสารสหกรณ    50,000.00  บาท 

 3.19 คาเชาครุภัณฑ (เครื่องถายเอกสาร)   72,000.00  บาท 

 3.20 คาจางเหมาบริการรับ/สงและจัดเก็บสื่อสำรองขอมูล  100,000.00  บาท 

 3.21 คาเดินทางตรวจสอบหลักทรัพย  100,000.00  บาท 

   คาเดินทางสำรวจและประเมินผลตรวจสอบหลักทรัพย 

  ที่ใชค้ำประกันเงินกูและสอบทานการปฏิบัติงาน   
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 3.22 คาเบี้ยประกันภัย   

    - ขนเงินสด   30,000.00  บาท 

     - ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ 40,000.00  บาท 

   และเจาหนาที่ (635x50=31,750)   

       -  รถยนตตู รถจักรยานยนต  และพ.ร.บ  30,000.00  บาท 

    รวม  100,000.00  บาท 

   

 3.23 คาสนับสนุนกิจกรรม   

       - คาทำบุญครบรอบวันกอตั้งสหกรณ และรวมทำบุญกับธนาคารออมสิน  150,000.00  บาท 

      -  คาลางและขยายรูปในกิจกรรมสหกรณฯ    3,000.00  บาท 

      -  คาหนังสือพิมพ    6,000.00  บาท 

      -  การดอวยพรปใหม   3,000.00  บาท 

      -  คาน้ำมันรถ   66,000.00  บาท 

      -  คากระเชาดอกไม พวงหรีด พวงมาลา   50,000.00  บาท 

    รวม  278,000.00  บาท 

                 ขอตั้งงบประมาณ   300,000.00  บาท 

   

 3.24 คาบริการ Line @ รายเดือน   50,000.00  บาท 

   

 3.25 คาบริการแอปพลิเคชั่น   

      - คา SMS ตอบกลับกรณีลืมรหัสผานระบบแอปพลิเคชั่น  50,000.00  บาท 

      - คา SMS แจงเตือนสมาชิกเกี่ยวกับบริการดานสินเชื่อ  50,000.00  บาท 

    รวม  100,000.00  บาท 

               รวมหมวดคาใชจายทั่วไป   29,720,500.00  บาท 

   

4. หมวดคาวัสดุ  

 4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ  450,000.00  บาท 

 4.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร   450,000.00  บาท 

 4.3 คาของใชสำนักงาน   100,000.00  บาท 

                    รวมหมวดคาวัสดุ   1,000,000.00  บาท 
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5. หมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด              

 - คาจัดทำเสื้อสหกรณ   100,000.00  บาท 

 - คาพาหนะในการปฏิบัติธุรกิจสหกรณ  100,000.00  บาท 

 - วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ   100,000.00  บาท 

                 รวมหมวดคาใชจายเบ็ดเตล็ด  300,000.00  บาท 

   

6. โครงการ Early Retirement 4,000,000.00  บาท 

    

7. คาชดเชย   2,000,000.00  บาท 

    

8. หมวดคาครุภัณฑ    

 8.1 เครื่องคำนวณเลข  จำนวน 3 เครื่อง  10,000.00  บาท 

 8.2  ตูเก็บเอกสารแบบกันไฟ จำนวน  1 เครื่อง  100,000.00  บาท 

 8.3  กลองวงจรปด จำนวน 1 ชุด  50,000.00  บาท 

 8.4  เครื่องคอมพิวเตอร จำนวน 3 เครื่อง   160,000.00  บาท 

 8.5  เครื่อง PRINTER   จำนวน 4 เครื่อง   112,000.00  บาท 

 8.6  กลองถายรูป  จำนวน 1 ตัว    80,000.00  บาท 

 8.7  โตะทำงานและเกาอี้  จำนวน 2 ชุด    15,000.00  บาท 

 8.8  เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง   130,000.00  บาท 

 8.9  เครื่อง SEVER จำนวน  1  เครื่อง   250,000.00  บาท 

                  รวมหมวดครุภัณฑ  907,000.00  บาท 
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จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำป 2561 

หนวย : ลานบาท 

      กำไรสุทธิ 317.4300 100.0000 270.4243 100.0000 278.3137 100.0000 

 การจัดสรร       

 1. เปนเงินทุนสำรองไมต่ำกวา 31.7430 10.0000 27.0424 10.0000 27.8314 10.0000 
  รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

 2. เปนเงินคาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ 0.0300 0.0095 0.0300 0.0111 0.0100 0.0036 

  ไมเกินรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ  

  แตไมนอยกวา 30,000 บาท       

 3. เปนเงินปนผลใหแกสมาชิก  242.2200 76.3066 205.7274 76.0758 196.1845 70.4905 

 4. เปนเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิก 28.7449 9.0555 25.0942 9.2796 25.8737 9.2966 

 5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการ และ 7.5497 2.3784 7.5497 2.7918 7.0040 2.5166 

  เจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10  

  ของกำไรสุทธิ       

 6. เปนทุนรักษาระดับอัตราปนผล 0.0362 0.0114 0.0053 0.0020 1.4101 0.5067 

  ไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน 

 7. เปนทุนสาธารณประโยชนไมเกิน 3.0000 0.9451 1.0000 0.3698 7.0000 2.5151 

  รอยละ 10 ของกำไรสุทธิ  

 8. เปนทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  0.0562 0.0177 0.0053 0.0020 3.0000 1.0779 

 9. เปนกองทุนสวัสดิการสมาชิก 4.0000 1.2601 3.9200 1.4496 7.0000 2.5151 

  ไมเกินรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

 10. เปนกองทุนสวัสดิการชวยเหลือ 0.0500 0.0157 0.0500 0.0185 3.0000 1.0779 

  สมาชิกผูค้ำประกัน 

               รวม 317.4300 100.0000 270.4243 100.0000 278.3137 100.0000 

              

รายการ

                                  ป 2561                        ป 2560                         ป 2559                                                                     

                           จำนวนเงิน       

รอยละ

      จำนวนเงิน      

รอยละ

        จำนวนเงิน      

รอยละ                                           (บาท)                      (บาท)                  (บาท) 
                                                    ป.=4.60%                     ป.=4.35%                     ป.=4.65% 
                           ฉ.=4.60%                     ฉ.=4.35%                     ฉ.=4.65% 
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 1 โครงการ 1. เพื่อสรางความผูกพัน     
  สัมมนาและ ระหวางคณะกรรมการ  
  เยี่ยมเยียน ดำเนินการ ฝายจัดการ  
  สมาชิก และสมาชิกใหมากยิ่งขึ้น     
   2. เพือ่ใหสมาชกิไดมคีวามรู  
   ความเขาใจ ในหลักการ   
   อุดมการณ และวิธีการ   
   ดำเนินงานของสหกรณ       
   3. เพื่อสรางความสัมพันธ  
   ที่ดีระหวางสมาชิกกับสหกรณ   
   4. เพื่อใหสมาชิกไดพบปะ        
   สังสรรค แลกเปลี่ยนความ        
    คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
   5. เยี่ยมเยียน รับฟงปญหา  
   และขอเสนอแนะจากสมาชิก  
   เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา 
   สหกรณ 
   6. เพื่อสรางความสามัคคีใน 
   หมูสมาชิกสหกรณ 

 1. จัดสัมมนาโครงการ /  /  /  /  900,000.00 
 เยี่ยนเยียนพบปะสมาชิก 
 สายงานกิจการสาขา  
 จำนวน 6 สายงานฯ  
 จำนวนผูเขารวมโครงการฯ  
 สายงานละ 100 คน 
 2. จัดกิจกรรม  /  /  /  /  400,000.00  
 “GSB-COOP CUP”  
 แขงขันกีฬาฟุตบอล 
 6 คน (12คน/ทีม)  
 รูปแบบการจัดการแขงขัน  
 แบงเปน 2 รอบ 
 - รอบคัดเลือก 
 จะใหแตละสายงานสง 
 ตัวแทน สายงานละ 3 ภาค  
 โดยทีมผูชนะตัดสินจากทีม 
 ที่มีคะแนนที่ดีที่สุดในรูปแบบ 
 การแขงขันแบบพบกันหมด 
 ของทีมแตละสายฯ จะ 
 กำหนดการแขงขัน ณ วันที่ 
 สหกรณจัดโครงการสัมมนา 
 สมาชิกของแตละสายงาน 
 กิจการสาขา ( 1 โครงการ /  
 1 การแขงขัน) 
 - รอบสุดทาย 
 จัดการแขงขันใหกับทีมผูชนะ 
 แตละสายฯ ตวัแทนสวนกลาง  
 และตัวแทนสหกรณ ใน 
 รูปแบบแพคัดออกเพื่อหา 
 ทีมที่เปนผูชนะการแขงขัน 
 ฟุตบอล 6 คน   
 “GSB-COOP CUP” ครัง้ที ่1 
 
              รวม     1,300,000.00  

    
 

แผนการปฏิบัติงานสัมมนา คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ประจำป 2561 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                               ป 2561          เวลา/ไตรมาส  

    วัตถุประสงค/เปาหมาย           กิจกรรม         1   2    3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ป 2561 
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 2 โครงการปฏิบัติ 1. เพื่อเปนการฝกจิตภาวนา 
  ธรรมเจริญปญญา เจริญกรรมฐาน ตามหลัก 
   พระพุทธศาสนา 
   2. เพื่อปลูกฝงศีลธรรมให 
   เขาใจหลักการนำธรรมะมา 
   ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 
   3. เพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดี 
   ในการอยูรวมกันในสังคม 
   4. มีจิตใจเกื้อกูล และเปนการ 
   ผอนคลายจิตใจ 
 
 3 โครงการสัมมนา 1. เพื่อใหคณะอนุกรรมการ 
  เชิงวิชาการ ประจำหนวยงานมีสวนรวม 
  คณะอนุกรรมการ ในการพัฒนา สหกรณ 
  ประจำหนวยงาน 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู 
   ความเขาใจในงานสหกรณ 
   3. ใหเปนสื่อกลางในการ 
   ถายทอดขอมูลใหสมาชิก 
 
 4 โครงการเชื่อม เพื่อใหเปนไปตามบันทึก 
  ความสัมพันธ ขอตกลงความรวมมือดาน  
  สหกรณไตรภาคี การเงินและดานวิชาการ 
   แลกเปลี่ยนความรูระหวาง 
   คณะกรรมการดำเนนิการ 
   ผูตรวจสอบกจิการ  
   เจาหนาที่และลูกจาง ทั้ง 3  
   สหกรณ ประกอบดวย 
    -  สหกรณออมทรัพย 
   การไฟฟาฝายผลิต 
   แหงประเทศไทย จำกัด 
    - สหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
   จำกัด 
    -  สหกรณออมทรพัยพนกังาน 
   ธนาคารออมสิน จำกัด 
 
 
 

 จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม   /  /   300,000.00 
 เจริญปญญา จำนวน 1 รุน    
 จำนวนสมาชิกเขารวม 
 โครงการ 150 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 จัดการประชุมคณะ /   /   1,000,000.00 
 อนุกรรมการประจำ 
 หนวยงาน จำนวน 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 จัดสัมมนาไตรภาคี    /  /   400,000.00 
 ที่ปรึกษาสหกรณ 
 คณะกรรมการดำเนินการ 
 ผูตรวจสอบกิจการ    
 เจาหนาที่และลูกจาง  
 3 สหกรณ  เพื่อรวมสัมมนา      
 และทำกิจกรรมรวมกัน  
 ในป 2561 สอ.มก. เปน  
 เจาภาพการจัดสัมมนา      
 ไตรภาคี ครั้งที่ 14 
  
       
    
      
 

    
 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                               ป 2561          เวลา/ไตรมาส  

    วัตถุประสงค/เปาหมาย           กิจกรรม         1   2    3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ป 2561 
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 5 โครงการสัมมนา 1. เพื่อใหคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการ ดำเนินการ และ 
  ดำเนินการ และ ผูตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกจิการ รวมกันกำหนดนโยบาย  
   และวางแผนการบริหารงาน  
   ในป 2561 ไดอยางมี 
   ประสทิธภิาพทนักบัเหตกุารณ 
   ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  
   2. เพื่อใหคณะกรรมการ 
   ดำเนินการ จัดทำแผนและ 
   งบประมาณประจำป 2562 
   (2 วัน 1 คืน 2 ครั้ง) 
 
 6 โครงการพัฒนา 1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับ 
  ศักยภาพ ความรูความชำนาญในการ 
  การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานของสหกรณ 
  เจาหนาที่สหกรณ 2. เพื่อเสริมสรางทักษะดาน 
   การใหบริการ และทัศนคติที่ดี 
   ในการปฏิบัติงาน 
   3. เพื่อใหเจาหนาที่ไดรับ 
   ความรูในงานดานการให 
   บริการของสหกรณ 
   
 
 7 โครงการสหกรณ 1. เพื่อใชหลักการออมเปน 
  เพื่อสังคม (CSR) จุดเริ่มตนในการพัฒนา 
   สังคมและสิ่งแวดลอม 
   2. เพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  
   ใหกับองคกรและสมาชิก 
   3. เพื่อใหสมาชิกมีสวนรวม 
   ในกิจกรรมพัฒนาสังคม  
   และสิ่งแวดลอม 
   4. เพื่อสรางความรับผิดชอบ 
   ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
   ภายใตจริยธรรมและการ 
   จัดการที่ดี อันนำไปสูการ 
   พัฒนาที่ยั่งยืน 

 1. จัดสัมมนาคณะกรรมการ /  /  /  /  300,000.00 
 ดำเนินการ และผูตรวจสอบ 
 กิจการเพื่อกำหนดนโนบาย      
 และจดัทำแผนการบรหิารงาน 
 ของสหกรณ      
 2. จัดสัมมนาคณะกรรมการ  
 วาดวย การจัดทำแผนงาน 
 และงบประมาณ  
 ประจำป 2562 
 
 
 
 
 1. จัดอบรมเจาหนาที่ใน  /  /  /  /  250,000.00 
 หัวขอที่เปนประโยชนในการ   
 ปฏิบัติงาน และพัฒนา 
 ความรู เสริมสราง 
 ประสบการณ พัฒนาการให 
 บริการ ตลอดจนการ 
 ปฏิบัติงานดวยความสามัคคี      
 2. การจัดทำแผนงานและ 
 งบประมาณ ประจำป 2562  
 โดยฝายจัดการ 
      
 จัดโครงการ “ออมเพื่อนอง”  /  /  /  /  350,000.00  
 1. จัดกิจกรรมออมเพื่อนอง  
 โดยเชิญสมาชิกสหกรณ  
 พันธมิตร หนวยงาน  
 บุคคลอื่นๆ รวมบริจาคเงิน  
 สิ่งของ อุปกรณการเรียน  
 อื่นๆ      
 2. จดัทำกระปองสญัลกัษณ 
 สหกรณออมสิน แจก 
 เด็กนักเรียน เพื่อสงเสริม 
 การออมเงิน      
 3. รวบรวมเงินเปดบัญชี 
 เงินฝากออมทรัพยพิเศษและ 
 นำเงินที่ไดไปชวยเหลือ 
 เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
 ทุนทรัพย      
 4. จัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง  
 การออมแกเด็กนักเรียนได 
 รวมสนุกและมอบรางวัล 

    
 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                               ป 2561          เวลา/ไตรมาส  

    วัตถุประสงค/เปาหมาย           กิจกรรม         1   2    3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ป 2561 
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 8 การพัฒนา 1. เพื่อสงเสริมและพัฒนา  
  คณะกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ 
  ดำเนินการ  ผูตรวจสอบกิจการ 
  ผูตรวจสอบกจิการ และเจาหนาที่สหกรณ ใหได  
  และเจาหนาที่ รับความรูเกี่ยวกับงาน 
   สหกรณมากขึ้น  
   2. เพื่อพัฒนาเจาหนาที่ใหได 
   รับความรูและประสบการณ 
   เพื่อนำมาปรับปรุงและ 
   ประยุกตใชในการพัฒนา 
   องคกร 
   3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู 
   และประสบการณในการ 
   ปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน 
   
   
 
 
 
 
 
   
 9 โครงการจัด จัดกิจกรรมเกษียณอายุ 
  กิจกรรมพนักงาน รวมกับธนาคารออมสิน 
  เกษียณอายุ   
    

 1. พิจารณาคัดเลือก /  /  /  /  200,000.00 
 คณะกรรมการดำเนินการ     
 ผูตรวจสอบกิจการ และ 
 เจาหนาที่สหกรณ เขารับการ 
 อบรมของสันนิบาตสหกรณ       
 ชุมนุมสหกรณฯ สำนักงาน 
 สงเสริมสหกรณ      
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ หรือ 
 หนวยงานตาง ๆ ในหลักสูตร 
 ที่เกี่ยวของกับสหกรณ      
 2. พิจารณาจัดสงเจาหนาที่ 
 เขารับการอบรมกับสถาบัน 
 ฝกอบรม ในหลักสูตรที่เปน      
 ประโยชนและนำมาใช 
 ปฏิบัติงานในสหกรณ       
 3. พิจารณาจัดสง 
 คณะกรรมการดำเนินการ      
 และผูตรวจสอบกิจการ และ 
 เจาหนาที่สหกรณศึกษา 
 ดูงานและทัศนศึกษา 
 ตางประเทศ  
 
 จัดกิจกรรมรวมกับ   /   400,000.00 
 ธนาคารออมสิน      
 - สมาชิกเกษียณอายุ 
 ครบ 60 ป       
 - สมาชิกเกษียณอายุ 
 ครบ 55 ป       
      

             รวมทั้งสิ้น       4,500,000.00  

    
 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                               ป 2561          เวลา/ไตรมาส  

    วัตถุประสงค/เปาหมาย           กิจกรรม         1   2    3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ป 2561 

หมายเหตุ  - คาใชจายตามแผนงานที่กำหนดไว หากงบประมาณแผนงานใดไมพอจายใหเฉลี่ยจายไดทั้งหมด  



รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 118

วาระที่  10  พิจารณากำหนดวงเงินกู�ยืมหรือการค้ำประกัน  
  ประจำป� 2561 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัดขอ 11 

 “วงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญอาจกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับ 

ปหนึ่งๆ ไวตามที่จำเปนและสมควรแกการดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ 

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ

การค้ำประกันสำหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปกอนไปพลาง” 

 ในการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 อนุมัติวงเงินกูยืมจำนวน

2,500,000,000.00 บาท  (สองพันหารอยลานบาทถวน)   

 สำหรับป 2561 คณะกรรมการดำเนินการเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน 

ประจำป 2561 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันหารอยลานบาทถวน)  เพื่อรองรับธุรกรรมที่ 

เพิ่มขึ้น  การดำเนินงานของสหกรณฯและรักษาสภาพคลองอยางพอเพียง 

 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณากำหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ำประกัน ประจำป 2561 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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  ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ขอ 29 

 “การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณนั้นตองไดรับการตรวจสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้งโดย 

ผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงตั้ง” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ไดรวมกันพิจารณาแลว 

มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผูสอบบัญชีตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตและมี

คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การสอบบัญชีสหกรณ  พ.ศ. 2542 และเพื่อ

ใหการคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชี และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำป 

2560 เปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560  

จึงแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2561  ประกอบดวย 

 1. นายชาญเชพ ชินบานทอง ประธาน  

 2. นายศุภวิทย พลชนะ กรรมการ 

 3. นางประภาภรณ เทพสุธรรมรัตน กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2561 ไดรวมกันพิจารณาแลว  

ไดดำเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชีเรียบรอยแลว ปรากฏผลตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1. ไดทำหนังสือเชิญเสนอราคางานวาจางผูสอบบัญชี ประจำป 2561 ถึงผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

และมีคะแนนการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี อยูในเกณฑไมต่ำกวา 7 คะแนน จำนวน 10 บริษัท  

 2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นเอกสารเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสหกรณ มีบริษัท

เสนอราคา จำนวน 3 บริษัท คณะกรรมการฯ ไดทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคา และ

เจรจาตอรองจนถึงที่สุดแลว ปรากฏรายละเอียดการเสนอราคา ดังนี้ 

วาระที่  11  พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี ประจำป� 2561  
 และกำหนดค�าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
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 1. บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด 

  โดย นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต บช.บ (มธ) 

  ทะเบียนเลขที่ 2444 

   

 

 

 

 

 

 
 

 2. บริษัท ดีแอนด วาย ออดิท กรุป  

  จำกัด 

  โดย นายอุดม ดรรชนีเพชร 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

  ทะเบียนเลขที่ 10498 

   

 

 
 

 3. บริษัท พีพลัสออดิทติ้ง จำกัด 

  โดย นางปาริชาต ปรคนธรรพ 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

  ทะเบียนเลขที่ 10482  

   

 ลำดับ         ผูเสนอราคา                                เสนอราคา 

ราคาที่เสนอ : 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 คณะกรรมการฯ ไดเจรจาตอรองราคาจนถึงที่สุดแลว บริษัทฯ 

ยืนยันราคาเดิม โดยเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เปนเงิน 150,000.- บาท ซึ่งรวมคาใชจายในการขอคำยืนยันและ

สอบทานหนี้ เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จำนวน 

2 ครั้ง และรวมภาษีมูลคาเพิ่มไว เรียบรอยแลว แบงจาย

คาธรรมเนียมฯ เปน 3 งวด ดังนี้ 

-  งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2561 รอยละ 30 

-  งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2561 รอยละ 30  

-  งวดที่ 3 เมื่อเสร็จและสงมอบรายงานการสอบบัญชีแลว  

 รอยละ 40 
 

ราคาที่เสนอ : 320,000.- บาท(สามแสนสองหมื่นบาทถวน) 

 คณะกรรมการฯ ไดเจรจาตอรองราคาจนถึงที่สุดแลว บริษัทฯ 

ยืนยันราคาเดิม โดยเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เปนเงิน 320,000.- บาท คาใชจายอื่นใหเปนความรับผิดชอบของ

สหกรณ ในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ เงินฝากออมทรัพย 

เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จำนวน 2 ครั้ง และรวมภาษีมูลคาเพิ่มไว

เรียบรอยแลว จายคาธรรมเนียมเมื่อเสร็จและสงมอบรายงานการ

สอบบัญชีแลว 
 

ราคาที่เสนอ : 150,000.- บาท(หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

 คณะกรรมการฯ ไดเจรจาตอรองราคาจนถึงที่สุดแลว บริษัทฯ 

ยืนยันราคาเดิม โดยเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เปนเงิน 150,000.- บาท ซึ่งรวมคาใชจายในการขอคำยืนยันและ

สอบทานหนี้ เงินฝากออมทรัพย เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จำนวน 

2 ครั้ง และรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวเรียบรอยแลวจายคาธรรมเนียม

เมื่อเสร็จและสงมอบรายงานการสอบบัญชีแลว 

 3. ผลการเสนอราคาปรากฏวามีผูเสนอราคาเทากัน จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

  3.1  บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด เปนเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

  3.2  บริษัท พีพลัสออดิทติ้ง จำกัด เปนเงิน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) 

  คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการเสนอราคาของทั้ง 2 บริษัท แลว

ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
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1.  การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ทีมงานของผูตรวจสอบจะเขาตรวจสอบประมาณ 

ปละ 5 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 3-5 วันทำการ พรอม 

ผูชวยระหวาง 2-5 คน ทุกครั้ง โดยพิจารณาตามความ

เหมาะสมหรือความสะดวกของทั้ง 2 ฝาย 

2.  การรายงานผลการตรวจสอบ 

 - ในระหว างปดำเนินการตรวจสอบผลการ 

ดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง (Risk and 

Sensitivity) และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

พรอมขอเสนอแนะ และวิธีการแกไขปญหาที่ตรวจ

สอบเปนลายลักษณอักษร 

 - จัดทำบทวิเคราะหงบการเงิน CAMELS และ

รายงานการสอบบัญชีประจำป ทั้งแบบสั้นและแบบ

ยาว ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกำหนด  

 -  ใหคำแนะนำในด านกฎหมาย ภาษีอากร  

การบริหารการเงินการบัญชี ใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

ทานโดยไมเรียกเก็บคาบริการพิเศษแตอยางใด 

 -  เขารวมประชุมใหญ หรือประชุมคณะกรรมการ   

ตามความที่สหกรณฯ รองขอ 

3.  ประวัติการทำงาน  

 ตั้งแต พ.ศ. 2553 ถึง 2560 

 -  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  จำกัด 

 -  สหกรณบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

  จำกัด 

 -  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 

    -  สหกรณออมทรัพย กรมอูทหารเรือ จำกัด 

    -  สหกรณออมทรัพยพนักงานไทยน้ำทิพย จำกัด 

    -  สหกรณเครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนดา จำกัด 

    -  สหกรณออมทรัพยเนชั่นมัลติมีเดีย กรุป จำกัด 

    -  สหกรณออมทรัพยไทยยาซากิและในเครือ จำกัด 

 -  สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ      

  การไฟฟานครหลวง จำกัด 

 

 บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด บริษัท พีพลัสออดิทติ้ง จำกัด 

1.  การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 เขาตรวจสอบดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวย     

ไมนอยกวา 4 คน ทำการตรวจสอบบัญชีอยางนอย 

ปละ 2 ครั้ง ๆ ละไมนอยกวา 4 วัน 

 

2.  การรายงานผลการตรวจสอบ 

 -  รายงานการสอบบัญชีระหวางป สำหรับระยะ

เวลา 6 เดือน โดยจะสงสำเนาใหกรมตรวจบัญชีทราบ

ดวยทุกครั้ง 

 -  รายงานการสอบบัญชีประจำป ตามระเบียบที่         

นายทะเบียนสหกรณกำหนด 

 -  ใหคำแนะนำในดานบริหารการเงินบัญชีตามที่

เห็นสมควรโดยไมถือเปนคาบริการพิเศษแตอยางใด 

 -  เขารวมการประชมุใหญหรอืประชมุคณะกรรมการ 

ทุกครั้งตามที่สหกรณรองขอ 

 

 

 

 

3.  ประวัติการทำงานปจจุบัน 

 สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระรามเกา จำกัด 
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4.  ขอมูลอื่นๆ  

 -  ผูสอบบัญชีจะรายงานการตรวจสอบเสร็จสิ้นโดย

เร็วและถาเปนไปไดจะพยายามใหเสร็จภายในเดือน 

มกราคม 2562 หรือไมเกิน 5 วัน หลังจากปดบัญชี

เสร็จ  

 -  งานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปทางบัญชีเชนเดียว

กับสหกรณออมสินไมเกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณกำหนด 

 -  จำนวนผูชวยผูสอบบัญชี และผูสอบบัญชีซึ่งมี

คุณสมบัติ เปนหัวหนาสายสอบบัญชีตามที่กรม 

ตรวจสอบบัญชีสหกรณ จำนวนมากกวา 10 คน  

 บริษัท ธนาการบัญชี จำกัด บริษัท พีพลัสออดิทติ้ง จำกัด 

4.  ขอมูลอื่นๆ 

 -  รับงานสอบบัญชีสหกรณอื่นที่มีปทางบัญชี 

เชนเดียวกับสหกรณของทานไมเกินจำนวนที่กรม

ตรวจบัญชีสหกรณกำหนด 

 -  จำนวนผูชวยผูสอบบัญชี และผูสอบบัญชีซึ่งมี

คุณสมบัติ เปนหัวหนาสายสอบบัญชีตามที่กรม 

ตรวจสอบบัญชีสหกรณกำหนด จำนวน 4 คน 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจำป 2561 พิจารณาแลว มีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นควรวาจางบริษัท ธนาการบัญชี จำกัด โดยนางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต บช.บ (มธ) ทะเบียนเลขที่ 2444 เปนผูเสนอราคาที่มีคุณสมบัติแสดงรายละเอียดการตรวจสอบ

อยางชัดเจนครบถวน และเสนอราคาเหมาะสมที่จะเปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด ประจำป 2561 โดยบริษัทฯ เสนอราคาเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท (หนึ่งแสน 

หาหมื่นบาทถวน)   

 2. เห็นควรคัดเลือกบริษัท พีพลัสออดิทติ้ง จำกัด โดย นางปาริชาต ปรคนธรรพ ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10482 เปนผูสอบบัญชีสำรอง โดยบริษัทฯ เสนอราคาเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

150,000.- บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)  

 คณะกรรมการดำเนินการ ไดรวมกันพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณ ประจำป 2561 เสนอ 

 จึงขอเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจำป 2561 และกำหนด

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งตอไป และคัดเลือกผูสอบบัญชีสำรอง 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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 ตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ที่ฟอง

ดำเนินคดีไวเต็มจำนวนแลว และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 จึงขอเสนอรายชื่อลูกหนี้เพื่อขอตัดจำหนายหนี้สูญ ดังนี้ 

วาระที่  12  ขอตัดจำหน�ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ 

        ชื่อ-นามสกุล          สมาชิกเลขที่    ประเภท     จำนวนเงิน/บาท             เหตุผล 
 

 นายสมชาย  สาตรประเสริฐ 188083 ฉุกเฉิน 8,340.76 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ป 2560  

     เต็มจำนวน และไมมีหลักทรัพยอื่นใด 

     ชำระหนี้  

    8,340.76 (แปดพนัสามรอยสีส่บิบาทเจด็สบิหกสตางค) 

 ฝายจัดการไดพิจารณาลูกหนี้ดังกลาวแลว สหกรณฯ ไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ไดเปนที่

แนนอนแลว เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตัดจำหนายหนี้สูญจากบัญชี

ลูกหนี้ของสหกรณ และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2546 วิธีการตัดจำหนายหนี้สูญตามขอ 6. หนี้สูญที่จะตัด

จำหนายออกจากบัญชีลูกหนี้ได ตองเปนหนี้ที่มีลักษณะตาม (3) “ตองมีหลักฐานการติดตามทวงถามให

ชำระหนี ้ตามสมควรแกกรณ ีหรอืมกีารฟองคดแีลว แตไมไดรบัการชำระหนีโ้ดยปรากฏตาม (ค) ไดดำเนนิการ 

ฟองลูกหนี้ในคดีแพง หรือไดยื่นคำขอเฉลี่ยหนี้ในคดีที่ลูกหนี้ถูกเจาหนี้รายอื่นฟองในคดีแพง และในกรณี 

นั้น ๆ ไดมีคำบังคับหรือคำสั่งของศาลแลวแตลูกหนี้ไมมีทรัพยสินใด ๆ จะชำระหนี้ได” และการตัดจำหนาย

หนี้สูญ ตามหลักเกณฑ ขอ 7. ใหกระทำไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตาม(1) “ตองเปนหนี้ที่มี

ลักษณะตามขอ 6 แตในกรณีที่ลูกหนี้แตละรายมีจำนวนหนี้รวมกันไมเกินสามหมื่นบาท การตัดจำหนาย

หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้แตละรายดังกลาวใหกระทำไดโดยไมตองปฏิบัติตาม ขอ 6(3) ก็ได ถาปรากฏวาไดมี

หลักฐานการติดตามทวงถามใหชำระหนี้ตามสมควรแกกรณีแลว แตไมไดชำระหนี้ และหากจะฟองลูกหนี้ก็

จะตองเสียคาใชจายไมคุมกับหนี้ที่จะไดรับชำระ” 

 ทั้งนี้กอนการขออนุมัติตัดจำหนายหนี้ ใหนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการและกำหนดวาระ

ประชุมใหญ เรื่องการตัดจำหนายหนี้สูญ เพื่อเสนอขอใหที่ประชุมใหญตัดจำหนายหนี้สูญตามขอ 7(5)  

“ถาที่ประชุมใหญพิจารณาแลวเห็นควรใหมีการตัดจำหนายหนี้สูญได จะตองมีมติอนุมัติโดยมีคะแนนเสียง

เกินกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม” หากที่ประชุมมีมติใหตัดจำหนายหนี้สูญไดตามขอ 7(6) “เมื่อที่

ประชุมใหญมีมติอนุมัติใหตัดจำหนายหนี้สูญได ใหบันทึกไวในรายงานการประชุมดวยวา การอนุมัติตัด

จำหนายหนี้สูญเปนเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเทานั้น มิไดเปนการระงับซึ่งสิทธิเรียกรองจากผูตองรับผิดชอบ

ตอสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรอยางใด” 
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 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ไดรวมกัน

พิจารณาแลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และใหนำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2561 พิจารณาตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 มติที่ประชุม……................................................................................................................................

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

......................................................................................................................................................................... 
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วาระที่  13  เรื่องอื่นๆ 
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มีนาคม  
¾Ä. 1 : ÇÑ¹ÁÒ¦ºÙªÒ 

เมษายน  

 È. 6 : ÇÑ¹¨Ñ¡ÃÕ 

 È. 13 : ÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ� 

 ¨. 16 : ËÂØ´ª´àªÂÇÑ¹Ê§¡ÃÒ¹µ� 

พฤษภาคม  
กรกฎาคม  

 Í. 1 : ÇÑ¹áÃ§§Ò¹ 
      áË‹§ªÒµÔ   
 Í. 29 : ÇÑ¹ÇÔÊÒ¢ºÙªÒ 

 È. 27 : ÇÑ¹ÍÒÊÒÌËºÙªÒ  
 ¨. 30 : ª´àªÂÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ  
     ÊÁà´ç¨¾ÃÐà̈ ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ 
          ÁËÒÇªÔÃÒÅ§¡Ã³�º´Ô¹·Ãà·¾ÇÃÒ§¡ÙÃ 

สิงหาคม  
 ¨. 13 : ËÂØ´ª´àªÂ 
          ÇÑ¹áÁ‹áË‹§ªÒµÔ 

 ตุลาคม  
 ¨. 15 : ª´àªÂÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹ÊÇÃÃ¤µ Ã.9  
 Í. 23 : ÇÑ¹»�ÂÁËÒÃÒª  

มกราคม  
¨. 1 : ÇÑ¹¢Öé¹»‚ ãËÁ‹ 
Í. 2 : ËÂØ´ª´àªÂ 
       ÇÑ¹ÊÔé¹»‚ 

ธันวาคม  
 ¾. 5 : ÇÑ¹¤ÅŒÒÂÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ ¾ÃÐºÃÁÃÒªÊÁÀ¾ Ã.9 
         ÇÑ¹ªÒµÔ áÅÐÇÑ¹¾‹ÍáË‹§ªÒµÔ 
 ¨. 10 : ÇÑ¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ 
 ¨. 31 : ÇÑ¹ÊÔé¹»‚ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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ภาพกิ จ ก ร รม  ป  2560 

โครงการอุปสมบทหมูครั้งที่ 1 ถวายเปนพระราชกุศล  

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 : วันที่ 13 – 24 มกราคม 2560 ณ วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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พิธีทำบุญครบรอบ 34 ป วันกอตั้งสหกรณ 

: วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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สหกรณจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำหนวยงาน ครั้งที่ 1/2560 

ประกอบดวยระดับฝาย จำนวน 39 คน และระดับภาค จำนวน 39 คน รวมจำนวน 78 คน 

: เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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โครงการเยี่ยมเยียนผูประสบอุทกภัย ภาค 4 , 16 , 17 , 18 

สหกรณเดินทางเยี่ยมเยียนสมาชิกที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ดังกลาว 

และมอบเงินชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอน 

 : วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการสัมมนา คณะกรรมการดำเนินการ ผูตรวจสอบกิจการและเจาหนาที่สหกรณ  

เรื่อง “9 เพื่อ 9 พลังกาวที่มั่นคง ความซื่อตรงที่ยั่งยืน 

โดยคุณแทนคุณ จิตตอิสระ วิทยากร 

: วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ อนันตาริเวอรฮิลล รีสอรท อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  

และเรื่อง เกณฑการกำกับดูแลกิจการสหกรณออมทรัพยของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยคุณวุฒิพงษ ภิรมยาภรณ วิทยากร 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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สัมมนาสมาชิก โครงการ  “รู รักษ สหกรณ” 
 

ภาค 8 : วันที่ 8 เมษายน 2560 ณ  Park Hotel จ.เชียงใหม 

ภาค 9 : วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ ลักษวรรณ รีสอรทจ.เชียงราย 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการสัมมนา “รู รักษ สหกรณ” สมาชิกภาค 12 

: วันที่ 3 มิถุนายน  2560 ณ โรงแรมสุนียฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

โครงการสัมมนา “รู รักษ สหกรณ” สมาชิกภาค 7 

: วันที่ 15 กรกฎาคม  2560 ณ วังจันทน ริเวอรวิว  จ.พิษณุโลก 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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สัมมนาทางวิชาการไตรภาคี ครั้งที่ 13 

หัวขอ “ผลกระทบจากกฎหมายสหกรณ ฉบับใหม” 

: วันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 ณ สวนสนประดิพัทธ 2 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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พิธีมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำป 2560 

: วันจันทรที่ 3 กรกฎาคม 2560 

ณ ที่ทำการสหกรณ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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โครงการ “ปฏิบัติธรรมเจริญปญญาวันอาสาฬหบูชา”  

: วันที่ 8-9 กรกฏาคม 2560 

ณ วัดตาลเจ็ดยอด อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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พบปะสมาชิกเกษียณอายุงานประจำป 2560 

 : เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพฯ 

รายงานผลการดำเนินงานประจำป 2560 
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โครงการอุปสมบทหมู ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเปนพระราชกุศล  

แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 : ระหวางวันที่ 14 – 30 ตุลาคม 2560 ณ วัดตาลเจ็ดยอด  อ.สามรอยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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พิธีวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว รัชกาลที่ 6 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 

ณ พระบรมราชานุสาวรีย�พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล�าเจ�าอยู�หัว  
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ� 

 Web Application 
ÃÒÂáÃ¡¢Í§ “»ÃÐà·Èä·Â” ·ÕèÁÕ¼ÙŒãªŒ§Ò¹ “ÊÙ§ÊØ´”
         
Web Application 

www.isocare.co.th Tel:  02-158-1223,081-355-2557  
HOTLINE : 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888
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สนใจตดิต่อสอบถาม 
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แผนผังแบบแปลนบ้าน 
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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน  

  สหภาพแรงงานชุดปจจุบันไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  17 ก.พ. 2560 และไดเร่ิมตนทํางานทันที โดยไดพยายาม
ผลักดันงานตามนโยบายที่ไดหาเสียงไว เชน โครงสรางเงินเดือนพนักงาน โครงการเออรี่รีไทร การจายโบนัส (บวกกลับ) ป 2559 
การแกไขปญหาหนี้สินของพนักงาน เปนตน โดยในแตละเรื่องที่สหภาพฯ นําเสนอ ไดมีความกาวหนามาเปนลําดับ ตามที่สหภาพฯ 
ไดแจงใหสมาชิกทราบผานทางจดหมายขาว ทางเว็บไซต และทาง Facebook ของสหภาพฯ  และขอใหเชื่อมั่นสหภาพแรงงานฯ 
วาจะผลกัดันใหทุกนโยบายของเราใหสําเร็จโดยเร็วตอไป 

 ปจจุบันสหภาพแรงานฯ มีจํานวนสมาชิกกวา 12,000 คน ทําให
มองเห็นถึงศักยภาพ ความเข็มแข็ง ตลอดจนไดรับการยอมรับ และความ
นาเชื่อถือ  ในมวลหมูสมาชิกสหภาพฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก
ไมวาจะเปนการติวสอบทุกระดับชั้น ตั้งแตสอบลูกจางขึ้นเปนพนักงานและ
สอบเลื่อนตําแหนงพนักงาน เปนตน การเดินทางออกเยี่ยมเยียนสมาชิกตามภูมิภาค 
ที่ผานมาไดออกเดินทางเยี่ยมเยียนสมาชิก ณ สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน
ภาค 5 6 7 และ 8 ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี  
 เพื่อใหธนาคารออมสินที่รักยิ่งของพวกเรา เปนองคกรที่เจริญกาวหนา 

ตามปรัชญา “งานไดผล คนมีความสุข” ความรวมแรงใจ การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากสมาชิกทุกทาน จะทําใหสหภาพฯ  
มีความเขมแข็ง และสามารถผลักดันนโยบายตาง ๆ ไดออกมาเปนรูปธรรม เพื่อปกปองผลประโยชนของธนาคาร และ
ปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการจางใหดียิ่งขึ้นเทียบเทาองคกรชั้นนํา 

   
  ในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 กระผมและคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลก ตลอดจนพระบารมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
โปรดดลบันดาลประทานพรใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ และสมาชิก สร.อส.พรอมทั้งครอบครัว ประสบแตความสุข
ความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป  
 
 

           (ดร.ประพนธ  สุริวงษ) 
          ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 

 
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือประเดน็คําถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับงานสหภาพแรงงานฯ สามารถสอบถามเพิ�มเตมิได้ที�  

  E-mail : uniongsb@gsb.or.th    สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิธนาคารออมสิน - สร.อส.    โทร. 0 2299 9194  
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  สหภาพแรงงานชุดปจจุบันไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  17 ก.พ. 2560 และไดเร่ิมตนทํางานทันที โดยไดพยายาม
ผลักดันงานตามนโยบายที่ไดหาเสียงไว เชน โครงสรางเงินเดือนพนักงาน โครงการเออรี่รีไทร การจายโบนัส (บวกกลับ) ป 2559 
การแกไขปญหาหนี้สินของพนักงาน เปนตน โดยในแตละเรื่องที่สหภาพฯ นําเสนอ ไดมีความกาวหนามาเปนลําดับ ตามที่สหภาพฯ 
ไดแจงใหสมาชิกทราบผานทางจดหมายขาว ทางเว็บไซต และทาง Facebook ของสหภาพฯ  และขอใหเชื่อมั่นสหภาพแรงงานฯ 
วาจะผลกัดันใหทุกนโยบายของเราใหสําเร็จโดยเร็วตอไป 

 ปจจุบันสหภาพแรงานฯ มีจํานวนสมาชิกกวา 12,000 คน ทําให
มองเห็นถึงศักยภาพ ความเข็มแข็ง ตลอดจนไดรับการยอมรับ และความ
นาเชื่อถือ  ในมวลหมูสมาชิกสหภาพฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก
ไมวาจะเปนการติวสอบทุกระดับชั้น ตั้งแตสอบลูกจางขึ้นเปนพนักงานและ
สอบเลื่อนตําแหนงพนักงาน เปนตน การเดินทางออกเยี่ยมเยียนสมาชิกตามภูมิภาค 
ที่ผานมาไดออกเดินทางเยี่ยมเยียนสมาชิก ณ สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน
ภาค 5 6 7 และ 8 ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี  
 เพื่อใหธนาคารออมสินที่รักยิ่งของพวกเรา เปนองคกรที่เจริญกาวหนา 

ตามปรัชญา “งานไดผล คนมีความสุข” ความรวมแรงใจ การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากสมาชิกทุกทาน จะทําใหสหภาพฯ  
มีความเขมแข็ง และสามารถผลักดันนโยบายตาง ๆ ไดออกมาเปนรูปธรรม เพื่อปกปองผลประโยชนของธนาคาร และ
ปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการจางใหดียิ่งขึ้นเทียบเทาองคกรชั้นนํา 

   
  ในวาระดิถีขึ้นปใหม พุทธศักราช 2561 กระผมและคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลก ตลอดจนพระบารมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
โปรดดลบันดาลประทานพรใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ และสมาชิก สร.อส.พรอมทั้งครอบครัว ประสบแตความสุข
ความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป  
 
 

           (ดร.ประพนธ  สุริวงษ) 
          ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน 

 
สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรือประเดน็คําถามต่าง ๆ ที�เกี�ยวกับงานสหภาพแรงงานฯ สามารถสอบถามเพิ�มเตมิได้ที�  
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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารออมสิน  

  สหภาพแรงงานชุดปจจุบันไดรับการจดทะเบียนเมื่อวันที่  17 ก.พ. 2560 และไดเร่ิมตนทํางานทันที โดยไดพยายาม
ผลักดันงานตามนโยบายที่ไดหาเสียงไว เชน โครงสรางเงินเดือนพนักงาน โครงการเออรี่รีไทร การจายโบนัส (บวกกลับ) ป 2559 
การแกไขปญหาหนี้สินของพนักงาน เปนตน โดยในแตละเรื่องที่สหภาพฯ นําเสนอ ไดมีความกาวหนามาเปนลําดับ ตามที่สหภาพฯ 
ไดแจงใหสมาชิกทราบผานทางจดหมายขาว ทางเว็บไซต และทาง Facebook ของสหภาพฯ  และขอใหเชื่อมั่นสหภาพแรงงานฯ 
วาจะผลกัดันใหทุกนโยบายของเราใหสําเร็จโดยเร็วตอไป 

 ปจจุบันสหภาพแรงานฯ มีจํานวนสมาชิกกวา 12,000 คน ทําให
มองเห็นถึงศักยภาพ ความเข็มแข็ง ตลอดจนไดรับการยอมรับ และความ
นาเชื่อถือ  ในมวลหมูสมาชิกสหภาพฯ ไดดําเนินการจัดกิจกรรมใหกับสมาชิก
ไมวาจะเปนการติวสอบทุกระดับชั้น ตั้งแตสอบลูกจางขึ้นเปนพนักงานและ
สอบเลื่อนตําแหนงพนักงาน เปนตน การเดินทางออกเยี่ยมเยียนสมาชิกตามภูมิภาค 
ที่ผานมาไดออกเดินทางเยี่ยมเยียนสมาชิก ณ สาขาในสังกัดธนาคารออมสิน
ภาค 5 6 7 และ 8 ซึ่งไดรับการตอบรับจากสมาชิกเปนอยางดี  
 เพื่อใหธนาคารออมสินที่รักยิ่งของพวกเรา เปนองคกรที่เจริญกาวหนา 

ตามปรัชญา “งานไดผล คนมีความสุข” ความรวมแรงใจ การมีสวนรวม และการสนับสนุนจากสมาชิกทุกทาน จะทําใหสหภาพฯ  
มีความเขมแข็ง และสามารถผลักดันนโยบายตาง ๆ ไดออกมาเปนรูปธรรม เพื่อปกปองผลประโยชนของธนาคาร และ
ปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการจางใหดียิ่งขึ้นเทียบเทาองคกรชั้นนํา 
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ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วทั้งสากลโลก ตลอดจนพระบารมีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  
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