
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จํากดั 

ครังที   

วันพฤหัสบดีที  กุมภาพนัธ์  

ณ บริเวณลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ไฟ การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลยีบ   

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

ผู้มาประชุม . นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

 . คณะกรรมการดาํเนินการ   ท่าน 

 . สมาชิกสหกรณ์    ,  ท่าน (จาํนวนสมาชิก ทงัหมด ,  ราย)  

ผู้เข้าร่วมประชุม . นางเทียมจนัทร์ ศรีคาํ ผูช่้วยผูว้่าการ (การเงิน)นกับริหาร  

 . นายชชัวาล เงินนาค ผูแ้ทน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

    บริษทั สามสิบสีออดิต จาํกดั 

 . นายวิสิทธิ ศิริเลิศ ตาํแหน่งนกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญ 

    สาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพพืนที  

 4. นางสาวณฐัชยา    ศรจนัทร์ เจา้หนา้ทีสาํนกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพพืนที  

 5. นางอภิรดี พิชยัศรทตั บลจ. MFC และทีมงาน 

 . นางมณีพร ดางมณี บลจ.กรุงไทย และทีมงาน 

 . นางสาวสรัญญา ใจกลา้ บลจ.UOB 

 5. นางสาววรวรรณ ส่องพลาย ผูจ้ดัการทวัไป 

เริมประชุมเวลา  เวลา  .   น. 

ประธานทีประชุม     นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์  

ระเบียบวาระที   เรืองทีประธานแจ้งให้ทราบ 

 นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค ์  ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ไดด้าํเนินการการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  พร้อม

ทงักล่าวรายงานในนามของประธานกรรมการดาํเนินการชุดที   ซึงกาํหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี    ในวนัที  กุมภาพนัธ์   เพือดาํเนินเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ แถลง

ผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา  พร้อมกบัเลือกตงักรรมการดาํเนินการ กรรมการดาํเนินการทีหมด

วาระ จาํนวน   ท่าน  และ เลือกผูต้รวจสอบกิจการ ประจาํปี   นนั 

 สหกรณ์ฯ ดาํเนินการด้วยความมนัคง ขอให้เชือมนัว่าสหกรณ์ฯ เดินไปด้วยความ

มนัคง  มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบจากผูต้รวจสอบทงัภายในและภายนอก  คณะกรรมการ

ดาํเนินการชุดปัจจุบัน  ได้ใช้ความรู้  ความสามารถ  อุทิศตนทุ่มเททาํงานด้วยความซือสัตย ์เสียสละ 

รับผิดชอบ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเป็นสําคญั ทาํให้สหกรณ์ฯ ประสบความสําเร็จใน

ทุก ๆ ดา้น ทาํใหผ้ลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัทีดีอีกปีหนึง  



 การเลือกตังในวนันีขอให้สมาชิกตัดสินใจเลือกผู ้แทนของท่านโดยพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถ ความซือสัตยสุ์จริต เขา้มาดูแลผลประโยชน์ของท่าน เพือพฒันาสหกรณ์ออมทรัพย์

ของเราให้เจริญกา้วหนา้ยงัยืนต่อไป  ในโอกาสนีขอขอบคุณหน่วยงานทีเกียวขอ้งทีมีส่วนร่วมกบัการจดั

งานในวนันี และไดข้อมติทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเพืออนุมติัจ่ายเงินเบียประชุม จาํนวนเงิน , .  

บาท / คน และจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก จาํนวนเงิน , .  บาท /คน    

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินค่าเบียประชุม เป็นเงิน , , .- บาท (สิบเอ็ดล้าน

แปดแสนแปดหมืนบาทถว้น) และจ่ายเงินสวสัดิการสมาชิก เป็นเงิน , , .- บาท (สามสิบหา้ลา้นหก

แสนสีหมืนบาทถว้น) 

  นางสิริพชนันท ์ ชิตญาติ พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี  นางเทียมจนัทร์    ศรีคาํ รอง

ผูช่้วยผูว้่าการ (การเงิน) นกับริหาร   กล่าวคาํปราศรัย และทาํพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก   

  ประธานในพิธีกล่าวคาํปราศรัยสรุปดงันี 

  วนันีเป็นวนัทีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั  จดัให้มีการประชุมใหญ่ประจาํปี   เพือแถลงผลงาน  เลือกตงักรรมการดาํเนินการทีครบวาระ  

และเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ  ซึงการดาํเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์  ทีผ่านมาตลอดระยะเวลา 

 ปี  ถือว่าประสพความสําเร็จและมีความมนัคง  ดว้ยความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกทุกท่าน  และ

ขอชืนชมคณะกรรมการดาํเนินการและเจา้หน้าทีสหกรณ์ทุกท่าน  ทีอุทิศแรงกาย  แรงใจ  ร่วมกนับริหาร 

และการดาํเนินการงานของสหกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ในวันนี  นอกจากเป็นการแสดงผลการ

ดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ในรอบปีทีผ่านมา  ยงันับเป็นโอกาสอนัดีทีสมาชิกจะได้พิจารณา

ทบทวน  ลงคะแนนเลือกตงัคณะกรรมการบริหารทีจะเขา้มาบริหารทีจะเขา้มาบริหารกิจการในวาระต่อไป  

ดังนนั จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณเลือกคนทีมีความรู้  ความสามารถ  มีความ

ซือสัตย์สุจริต  เขา้ไปเป็นคณะกรรมการดาํเนินการของพวกเราด้วยความรอบคอบ  เพือร่วมกันพฒันา

สหกรณ์ฯ  ให้เจริญเติบโตอยา่งมนัคง  ยงัยืน  และเป็นทีพึงเพืออนาคตทีดีของสมาชิกตอ่ไป 

 ในโอกาสนี  ดิฉันขอเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี    และขอให้การ

เลือกตงัในวนันีเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และบรรลุวตัถุประสงคท์ุกประการ 

  ประธานทีประชุม เสนอแนะว่า ก่อนพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  

2561  ไดน้นั  ตอ้งพิจารณาระเบียบวาระที  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  งบกาํไรขาดทุน และงบ

กระแสเงินสด  ประจาํปี   โดย นายชชัวาล  เงินนาค ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี  (บริษทั 

สามสิบสีออดิต จาํกดั)  งบการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม   ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับ

ปีสินสุดวนัเดียวกนั ตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที  เลือกตงักรรมการดําเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ประธานกรรมการดาํเนินการ รายงานว่า ตามขอ้บงัคบั “ขอ้  .  การเลือกตงัและการ

ดาํรงตาํแหน่ง  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการไม่เกินสิบห้าคน ซึงทีประชุมใหญ่เลือกตงัจากสมาชิก  การ



เลือกตงัคณะกรรมการดาํเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึงคน  และกรรมการอืนอีกไม่

เกินสิบสีคน ให้คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตงัระหว่างกนัเอง  เป็นรองประธานกรรมการหนึงคนหรือ

หลายคน  เลขานุการหนึงคนและอาจให้มีเหรัญญิกหนึงคนและจะให้มีผูช่้วยเลขานุการ  หรือผูช่้วย

เหรัญญิกดว้ยก็ได ้นอกนนัเป็นกรรมการ” 

 นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค์ ประธานกรรมการดําเนินการ ได้กล่าวชีแจงว่า  ตามที

คณะกรรมการดาํเนินการได้กาํหนดให้มีการเลือกตงักรรมการดาํเนินการ ตงัแต่เวลา .  – .  น.  

และไดป้ระกาศให้สมาชิกทราบแลว้นนั  จึงขอให้ทีประชุมรับรองให้สมาชิกลงทะเบียนใชสิ้ทธิเลือกตงั

กรรมการดาํเนินการ ตงัแต่เวลา .  น. และจะปิดการลงคะแนนเพือตรวจนบัคะแนนเวลา .  น.   

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่ง  / ทีอยู่ในตาํแหน่งอีก  ปี /  และทีตอ้งหยุด

พกั    ปี ( ก.พ. ) 

  รายชือกรรมการ สอฟ. ทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ    ท่าน 

1. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ (สมยัที  ปีที )  

2. นายประจวบ คงเป็นสุข (สมยัที  ปีที )  

3. นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย (สมยัที  ปีที )  

4. นางสาวจารุณี วงศป์ระยรู (สมยัที  ปีที )  

5. นายสุวรรณ กาเซ็ม (สมยัที  ปีที )  

6. นายไพศาล มะลิทอง (สมยัที  ปีที )  

7. นายเสนอ วิสุทธนะ (สมยัที  ปีที ) (หยดุพกั  ปี  ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. ) 

  รายชือกรรมการ สอฟ. ทีอยู่ในตาํแหน่งอีก  ปี  จาํนวน    ท่าน 

1. นายนิพทัธ ์ เหลืองดาํรงค ์ (สมยัที  ปีที ) 

2. นายธนิต วิวจันสิรินทร์ (สมยัที  ปีที ) 

3. นายวรยุทธ ปันสุข (สมยัที  ปีที ) 

4. นางทศันีย ์ ใหลสกุล (สมยัที  ปีที ) 

5. นายนิรันดร์ วงษส์นธิ (สมยัที  ปีที ) 

6. พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบตัิ (สมยัที  ปีที ) 

7. นายบุญ เถือนคาํ (สมยัที  ปีที ) 

8. นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ (สมยัที  ปีที ) 

 รายชือกรรมการ สอฟ. ทีตอ้งหยดุพกั    ปี  เนืองจากดาํรงตาํแหน่งครบ  วาระ  (  ปี)  

ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.  

 นายเสนอ    วสุิทธนะ  

 ในปีนีมีผูส้มัครกรรมการดําเนินการ จาํนวน  คน  เพือแทนกรรมการดาํเนินการทีครบวาระ 

จาํนวน  คน  และกรรมการดาํเนินการ ทีไดรั้บการเลือกตงัเขา้มาจะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ  ปี  จึงขอให้

ทีประชุมพิจารณา  

 



 

  ผูส้มคัรกรรมการดาํเนินการ  คน   

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

1 นายไพบลูย ์ แกว้เพทาย 502 คงสภาพ 

2 นายสิทธิพร มีเสถียร 10661 คงสภาพ 

3 นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร 6725 รผบ. 

4 นายมานตั บุญเขียว 4083 ฝอร. 

5 นางสาวศิริพร เปานิล 14733 ฝจห. 

6 นายสมบติั ภู่ไพโรจน์ 8998 ฟขต. 

7 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ 15783 ฝกง. 

8 นายชาํนาญ กิจพ่อคา้ 14105 ฝอจ. 

9 นายสมศกัดิ นอ้ยชม 11230 ฝอบ. 

10 นายกษิเดช บุญประเสริฐ 13722 ฝกส. 

11 นายธนพฒัน์ ดอกบวั 11585 ฟขป. 

12 นายนิตินยั สุนทรานุสร 14675 ฝบช. 

13 นายภษูิต ทิพยรั์กษา 13773 ฟขข. 

14 วา่ที ร.ต.ชาญนลิน โพธิประยรู 9525 ฝอจ. 

15 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ 2867 คงสภาพ 

16 นายประจวบ คงเป็นสุข 911 คงสภาพ 

17 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 10853 ฝคฟ. 

18 นายสุวรรณ กาเซ็ม 5853 ฝจย. 

19 นายไพศาล มะลิทอง 14223 ฟขล. 

20 นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์ 9503 ฟขต. 

21 นายดิชวฒัน์ จนัทร์อี 11659 สมส. 

22 นายพิชญตม ์ แสงอุทยั 20835 ฝบค. 
 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบ   และใหค้ณะกรรมการควบคุมการเลือกตงัดาํเนินการจนเสร็จสิน  

โดยขอรับรองผลการเลือกตงัตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั 

 ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ รายงานรายชือผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ 

จาํนวน  คน  เพอืแทนผูต้รวจสอบกิจการทีครบวาระ จาํนวน  คน  ผูต้รวจสอบกิจการทีไดรั้บการ

เลือกตงัเขา้มาจะอยูใ่นตาํแหน่งตามวาระ  ปี  จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา 

 ผูส้มคัรผูต้รวจสอบกิจการ จาํนวน   คน   

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

1 นายอดิศกัดิ ลาํถึง 11327 ฟขส. 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง 14061 ฟขพ. 



หมายเลข รายชือผู้สมัคร   เลขสมาชิก เขต 

3 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี 6832 ฝตส. 

4 นางวรรณวฒัน์ เจริญศิริมณี 17271 ฝตส. 

5 นางสาววนารี สินสกุล 19985 ฟขส. 

6 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ 19360 ฝบช. 

7 นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ 9597 ฝตพ. 

8 นายเพิมศกัดิ สวาย 13001 ฟขน. 

มติทีประชุม     ทีประชุมมีมติเห็นชอบ   และใหค้ณะกรรมการควบคุมการเลือกตงัดาํเนินการจนเสร็จสิน  

โดยขอรับรองผลการเลือกตงัตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั 

ระเบียบวาระที   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  

  นายสุวรรณ  กาเซ็ม  เลขานุการ  เสนอขอทีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี    

มติทีประชุม     ทีประ ชุมมีมติรับรอ งรายง านก ารประ ชุมให ญ่สามัญประ จํา ปี    ตาม

เอกสารรายงานกิจการประจาํปี  หน้า  ถึงหน้า    และได้มีการประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ

สหกรณ์ เพือพิจารณารับรอง โดยเอกฉนัท ์

ระเบียบวาระที   พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จํากดั 

 มติทีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวันที  

มกราคม   มีมติเห็นชอบแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ นาํเสนอต่อทีประชุมใหญส่ามญัประจาํปี 

 ตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี  หนา้  ถึงหนา้    ดงันี  

   

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

ข้อ  5.  การถือหุ้นสมาชิกทุกคนต้องชาํระค่าหุ้น

เป็นรายเดือน ตังแต่แรกทีเข้าเป็นสมาชิก  ตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงินรายได้ของตน  ตามที

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

     เ งิ นไ ด้รา ย เดื อนตา มค ว าม ใ นวร ร ค ห นึ ง 

หมายถึง เงินเดือน  และเงินทีจ่ายเป็นประจาํควบ

กับเงินเดือน ซึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้น

สังกดั 

     สมาชิกอาจจะชาํระค่าหุ้นรายเดือนในอัตราที

สูงกว่า  อตัราทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์

หรือจะขอซือหุ้นเพิมขึนอีกเมือ ใด  ก็อาจกระทาํ

ไ ด้   โ ด ย แ ส ด ง ค ว า ม จํา นง เ ป็ น ห นั ง สื อ ต่อ

ข้อ  5.  การถือหุ้นสมาชิกทุกคนต้องชาํระค่าหุ้น

เป็นรายเดือน ตังแต่แรกทีเข้าเป็นสมาชิกตาม

อตัราส่วนของจาํนวนเงินรายไดข้องตน  ตามที

กาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์ 

     เ งินได้ร าย เ ดือนต ามค วา มในวร รค ห นึง 

หมายถึง เงินเดือนและเงินทีจ่ายเป็นประจาํควบ

กับเงินเดือน ซึงสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้น

สังกดั 

     สมาชิกอาจจะชาํระค่าหุ้นรายเดือนในอตัราที

สูงกว่าอตัราทีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ์

หรือจะขอซือหุ้นเพิมขึนอีกเมือ ใด  ก็อาจกระทาํ

ไ ด้   โ ดย แ สด ง ค ว า ม จํา น ง เ ป็ น ห นั ง สื อ ต่ อ

เพือให้เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับ

เ กี ย ว กับ ส ม า ชิ ก

ส ม ท บ ข อ ง

สหกรณ์ พ.ศ.   

ซึ ง กํ า ห น ด ใ ห้

สมาชิกสมทบตอ้ง

ถือหุ้นในสหกรณ์

อย่างน้อยหนึงหุ้น 

แต่ไม่เกินหนึงใน



ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

คณะกรรมการดาํเนินการ ทงันีให้เป็นไปตามที

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

     สมาชิกหนึงคน  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า

หนึงในห้าของจาํนวนหุน้ทงัหมดไม่ได ้

     . สมาชิกอาจขายหรือโอนหุ้นซึงตนถืออยู่ได้ 

แต่จะนาํหุ้นไปคาํประกนับุคคลอืนไม่ได้ และจะ

ขายหรือโอนหุ้นไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

   ( ) ตอ้งเป็นสมาชิกทีเกษียณอายุหรือสมาชิกทีมี

อายคุรบ  ปี 

  ( ) จะขายหรือโอนหุ้นได้ไม่เกินสีครัง รวมกัน

แลว้ต้องไม่เกินร้อยละ  ของหุ้นทงัหมด ทีมีอยู่

ในสหกรณ์ ก่อนการขายหรือโอนหุ้นครังแรก 

  ( ) กรณีทีมีหนีคา้งกบัสหกรณ์ เมือขายหรือโอน

หุ้นแลว้ จาํนวนหนีทีคา้งจะตอ้งไม่เกินร้อยละ  

ของหุ้นคงเหลือ 

  ( ) กรณีทีสมาชิกเสียชีวิต อาจโอนหุ้นไดต้ามที

กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการตังผู ้รับโอน

ประโยชน์หรืออาจโอนให้แก่คู่สมรส บุตร หรือ

บิดามารดา ทีเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบได ้

   ในการชาํระค่าหุ้น สมาชิกจะนาํค่าหุ้นหักกลบ

ลบหนีกบัสหกรณ์ไม่ได ้

    สมาชิกสมทบอาจชาํระค่าหุ้นในสหกรณ์ หรือ

ละเวน้การชาํระค่าหุน้ไดต้ามทีสหกรณ์กาํหนด 

 

 

คณะกรรมการดําเนินการ ทงันีให้เป็นไปตามที

คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด 

     สมาชิกหนึงคน  จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่า

หนึงในหา้ของจาํนวนหุ้นทงัหมดไม่ได ้

     . สมาชิกอาจขายหรือโอนหุ้นซึงตนถืออยู่ได ้

แต่จะนาํหุ้นไปคาํประกนับุคคลอืนไม่ได ้และจะ

ขายหรือโอนหุ้นไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี 

   ( ) ตอ้งเป็นสมาชิกทีเกษียณอายุหรือสมาชิกทีมี

อายคุรบ  ปี 

  ( ) จะขายหรือโอนหุ้นไดไ้ม่เกินสีครัง รวมกัน

แลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ  ของหุ้นทงัหมด ทีมีอยู่

ในสหกรณ์ ก่อนการขายหรือโอนหุน้ครังแรก 

  ( ) กรณีทีมีหนีคา้งกบัสหกรณ์ เมือขายหรือโอน

หุ้นแลว้ จาํนวนหนีทีคา้งจะตอ้งไม่เกินร้อยละ  

ของหุ้นคงเหลือ 

  ( ) กรณีทีสมาชิกเสียชีวิต อาจโอนหุ้นไดต้ามที

กําหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการตังผู ้รับโอน

ประโยชน์หรืออาจโอนให้แก่คู่สมรส บุตร หรือ

บิดามารดา ทีเป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบได ้

   ในการชาํระค่าหุ้น สมาชิกจะนาํค่าหุ้นหักกลบ

ลบหนีกบัสหกรณ์ไม่ได ้

     สมาชิกสมทบต้องถือหุ้นในสหกรณ์ไม่น้อย

กว่าหนึงหุ้น แต่ไม่จําต้องชําระค่าหุ้นเป็นราย

เดือน   สหกรณ์อาจกาํหนดวธีิชาํระค่าหุน้  จาํนวน

หุน้หรือมูลค่าหุ้นทีจะถือได ้ โดยออกเป็นระเบียบ

สหกรณ์แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าหนึงใน

หา้ของจาํนวนหุ้นทงัหมดไม่ได ้  

ห้าของหุ้นทีชําระ

หมดแลว้ทงัหมด 

ข้อ  31.  คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  

สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์  ต้องมี

คุณสมบติัดงันี 

      คุณสมบัติของสมาชิก 

      (1) เ ป็น ผู ้ เ ห็ นช อ บ ใ น วัต ถุ ปร ะ ส ง ค์ข อ ง

สหกรณ์นี 

      (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 

ข้อ  31.  คุณสมบัติของสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  

สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ ต้องมี

คุณสมบติัดงันี 

      คุณสมบัติของสมาชิก 

    (1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์

นี 

    (2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย 

เพือให้เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับ

เ กี ย ว กับ ส ม า ชิ ก

ส ม ท บ ข อ ง

สหกรณ์ พ.ศ.   



ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

      (3) เ ป็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ห ภ า พ แ ร ง ง า น

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง หรือพนกังานการ

ไฟฟ้านครหลวงทีเป็นผู ้สนับสนุนกิจการของ

สหภาพแรงงานตามขอ้บงัคบัของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง   หรือ 

      ( ) เป็นพนกังานของการไฟฟ้านครหลวงหรือ

พนักงานของนิติบุคคลทีการไฟฟ้านครหลวง

จัดตังขึน ซึงค ณะ กร ร มกา รดํา เ นินก าร มีมติ

เห็นชอบ หรือ 

   ( ) เป็นเจ้าหน้าทีประจําของสหกรณ์ในการ

ไฟฟ้านครหลวงหรือเจา้หน้าทีประจาํของสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง หรือ

เจา้หนา้ทีประจาํของมูลนิธิไพศาล ธวชัชยันนัท ์

   (6) เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

   (7) ไม่มีคุณสมบติัต้องห้ามตามพระราชบญัญติั

สหกรณ์ มาตรา 52  

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

    (1) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของ

สมาชิก หรือ 

 

    ( ) อดีตพนกังานของการไฟฟ้านครหลวง หรือ  

 

    ( ) นิติบุคคลหรือบุคคลอืนใดทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการ พจิารณาเห็นชอบ ใหรั้บเขา้เป็นสมาชิก

สมทบไดแ้ละ 

     ( ) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงค์ของสหกรณ์

นี 

     (5) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์

จะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ ์

     (6) ไม่ เ ป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั 

    (3) เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง หรือพนกังานการไฟฟ้านคร

หลวง ทีเ ป็นผู ้สนับสนุนกิจการขอ งสห ภ า พ

แ ร งงา นตา มข้อ บังคับข องสห ภา พแร งง าน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง   หรือ 

    ( ) เป็นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวงหรือ

พนักงานของนิติบุคคลทีการไฟฟ้านครหลวง

จัด ตังขึน ซึงค ณะ กรรมก าร ดํา เ นินการ มีมติ

เห็นชอบ หรือ 

  ( ) เป็นเจ้าหน้าทีประจําของสหกรณ์ในการ

ไฟฟ้านครหลวงหรือเจา้หน้าทีประจาํของสหภาพ

แรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง หรือ

เจา้หนา้ทีประจาํของมูลนิธิไพศาล ธวชัชยันนัท ์

  (6)  เป็นผูมี้ความประพฤติและนิสัยดีงาม 

  (7)  ไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติั

สหกรณ์ มาตรา 52  

   คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

    (1) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบ

ด้วยกฎหมายซึงบรรลุนิติภาวะแล้ว ของสมาชิก 

หรือ 

    ( ) เป็นอดีตพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง 

หรือ 

    ( ) เป็นบุคคลทีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างหรือ

ในองคก์รหรือหน่วยงานทีขาดคุณสมบติัจะสมคัร

เขา้เป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบั 

    ( ) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์

นี 

    (5) เป็นผูศ้รัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์

จะเขา้ร่วมกิจกรรมกบัสหกรณ์ 

    (6) ไม่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

จาํกดั  

ซึ ง ยิ น ย อ ม ใ ห้

ส ห ก ร ณ์ กํา หน ด

คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

สมาชิกสมทบได้

ไม่เกินหลักเกณฑ์

ข อ ง ร ะ เ บี ย บ

ดงักล่าว 

 

 

 

 

ข้อ  34. การได้สิทธิในฐานะสมาชิก  ผู ้เข้าเป็น

สมาชิกต้องลงลายมือชือของตนในทะเบียน

สมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และชาํระค่า

ข้อ  34.  การได้สิทธิในฐานะสมาชิกหรือสมาชิก

สมทบ  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งลงลายมือชือของตน

ในทะเบียนสมาชิกกบัชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 

เพือให้เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์



ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

หุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ให้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  เมือ

ได้ปฏิบัติดังนีแล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ

สมาชิก  

    สมาชิกตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และ

มติของสหกรณ์ทุกประการ 

     การไดสิ้ทธิในฐานะสมาชิกสมทบ  เมือสมาชิก

สมทบได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ใน

การเป็นสมาชิกสมทบแล้ว  สมาชิกสมทบไม่มี

สิทธิในการนับชือของสมาชิกสมทบเขา้เป็นองค์

ประชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียงใด ๆ  

หรือเป็นกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  

    สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคบั  ระเบียบและมติของสหกรณ์ทุกประการ 

และชาํระค่าหุ้นตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ให้เสร็จ

ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการดําเนินการ

กาํหนด  เมือไดป้ฏิบติัดงันีแลว้จึงจะถือว่าไดสิ้ทธิ

ในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบ 

      สมาชิกหรือสมาชิกสมทบต้องปฏิบัติตาม

ขอ้บงัคบัระเบียบ  และมติของสหกรณ์ทุกประการ 

     สมาชิกสมทบ มีสิทธิทีจะถือหุ้น กูเ้งิน ฝากเงิน 

โดยไดรั้บเงินปันผล เงินเฉลียคืนในอตัราเดียวกนั

กบัสมาชิก  และดอกเบียเงินฝาก ตามทีกาํหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์  แต่ไม่มีสิทธิในการนับชือ

ของสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมในการ

ประชุมใหญ่   การออกเสียงใด ๆ  หรือเ ป็น

กรรมการดาํเนินการสหกรณ์  

 

ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับ

เ กี ย ว กับ ส ม า ชิ ก

ส ม ท บ ข อ ง

สหกรณ์ พ.ศ.   

ซึงระบุให้สหกรณ์

ต้องกําหนดสิทธิ

ของสมาชิกสมทบ

ไดไ้วโ้ดยชดัเจน 

ข้อ  37.  การขาดจากสมาชิกภาพหรือสมาชิก

สมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอ่มขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตใุด ๆ  ดงัตอ่ไปนี 

 (1)  ตาย 

 (2) ลาออกจากสหกรณ์ 

 (3) คนไร้ความสามารถหรือเสมือน

ไร้ความสามารถ 

 (4) ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย 

 (5) ขาดคุณสมบตัิตามขอ้ 31  

 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์  

 

ข้อ  37.  การขาดจากสมาชิกภาพหรือสมาชิก

สมทบ  สมาชิกหรือสมาชิกสมทบยอ่มขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ  ดงัตอ่ไปนี 

         (1) ตาย 

         (2) ลาออกจากสหกรณ์ 

         (3) คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้

ความสามารถ 

         (4) ตอ้งคาํพิพากษาให้ลม้ละลาย 

         (5) ขาดคณุสมบติัตามขอ้ 31  

         (6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  สมาชิกสมทบ ซึงสมาชิกหลกัขาดจากสมาชิก

ภาพตามขอ้บงัคบั ยงัคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไป

ได ้ 

เพือให้เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับ

เ กี ย ว กับ ส ม า ชิ ก

ส ม ท บ ข อ ง

สหกรณ์ พ.ศ.   

ซึงระบุให้สหกรณ์

ต้องกําหนดไว้ใน

ขอ้บงัคบัใหช้ดัเจน

ว่าการพ้นสมาชิก

สภาพของสมาชิก

หลกัจะเป็นเหตุให้

สมาชิกสมทบตอ้ง

พ้ น ส ภ า พ ด้ ว ย

หรือไม่ 

ข้อ  52.  ห้ามมิให้บุคคลซึงมีลักษณะดงัต่อไปนี

เป็นหรือทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ 

      (1) เคยไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึง

ข้อ  52.  ห้ามมิให้บุคคลซึงมีลักษณะดงัต่อไปนี

เป็นหรือทําหน้าทีกรรมการดําเนินการ 

      (1) เคยไดร้ับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึง

ยกเลิกขอ้ห้ามตาม

ข้อ ( ) เดิม ซึง

กําหนดห้ามมิให้

บุ ค ค ล ที เ ป็ น



ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

ทีสุด  ใหจ้าํคุกในความผิดเกียวกบัทรัพยที์กระทาํ

โดยทุจริต 

      (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจาก

ราชการ  องคก์ร  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที 

      (3) เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมี

คาํวินิจฉยัเป็นทีสุดให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ

ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542   

      (4) เคยถูกทปีระชุมใหญ่มีมติใหถ้อดถอนออก

จากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที 

      (5) เป็นหรือเคยเป็นผูที้มีความประพฤติชวั

อยา่งร้ายแรง 

     (6) สมาชิกซึงเคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระ

หนี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบียในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชี ถึงวนัเลือกตงั  เวน้แต่การผิดนดันนัมิได้

เกิดขนึจากการกระทาํของตนเอง 

     (7) สมาชิกตามคุณสมบตัิขอ้ 41 เฉพาะบุคคลที

พน้จากการเป็นพนกังานการไฟฟ้านครหลวงก่อน

เกษียณตามขอ้บงัคบัของการไฟฟ้านครหลวง 

     (8) เจา้หนา้ทีประจาํของสหกรณ์ฯ หรือ

เจา้หนา้ทขีองสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการ

ไฟฟ้านครหลวง 

 

     ( )  สมาชิกที เ ป็นผู ้สนับสนุนกิจการของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

เวน้แต่ไดเ้ป็นสมาชิกและหรือผูส้นับสนุนกิจการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

ติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สิบปี 

ทีสุด  ใหจ้าํคุกในความผิดเกียวกบัทรัพยท์ีกระทาํ

โดยทุจริต 

      (2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจาก

ราชการ  องคก์ร  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือ

เอกชนฐานทุจริตต่อหนา้ที 

      (3) เคยถูกให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการหรือมี

คาํวินิจฉยัเป็นทีสุดให้พน้จากตาํแหน่งกรรมการ

ตามมาตรา 22 (4) แห่ง พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542   

      (4) เคยถูกทีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออก

จากตาํแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหนา้ที 

      (5) เป็นหรือเคยเป็นผูที้มีความประพฤติชวั

อยา่งร้ายแรง 

     (6) สมาชิกซึงเคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระ

หนี ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบียในระยะเวลาสองปี

ทางบญัชี ถึงวนัเลือกตงั  เวน้แต่การผิดนดันนัมิได้

เกิดขนึจากการกระทาํของตนเอง 

     (7) เจา้หนา้ทีประจาํของสหกรณ์ฯ หรือ

เจา้หนา้ทีของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟ้านครหลวง 

     ( )  สมาชิกที เ ป็นผู ้สนับสนุนกิจการของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

เวน้แต่ไดเ้ป็นสมาชิกและหรือผูส้นับสนุนกิจการ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง 

ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สิบปี 

ส ม า ชิ ก ต า ม

คุณสมบัติข้อ 41(

สมาชิกทีโอน หรือ

ย้าย หรือออกจาก

ง า น โ ด ย ไ ม่ มี

ความผิด ) เฉพาะ

บุ ค ค ล ที พ้น จ า ก

การเป็นพนักงาน

ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ค ร

หลวงก่อนเกษียณ

ตามข้อบังคับของ

ก า ร ไ ฟ ฟ้ า น ค ร

หลวง 

ทงันีเนืองจากขอ้

หา้มดงักล่าวขดักบั

หลกัสิทธิและ

เสรีภาพของปวง

ชนชาวไทยซึง

กาํหนดไวใ้น

รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย 

 

 

 

 

ใหเ้พิมความดงัต่อไปนีเป็นขอ้  ไวท้า้ยขอ้  

แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั เลข

ทะเบียนขอ้บงัคบัที อ.  

เพือให้เป็นไปตาม

ร ะ เ บี ย บ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์

ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับ



ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับทีขอแก้ไขใหม่ เหตุผล 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  88.  –ไม่มี- 

 

 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ  88. ใหบุ้คคลซึงเขา้เป็นสมาชิกสมทบ ตาม

ขอ้บงัคบัเดิมหรือก่อนทีขอ้บงัคบันีใชบ้งัคบั  

ยงัคงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได ้โดยมีสิทธิและ

หนา้ทีตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี 

เ กี ย ว กับ ส ม า ชิ ก

ส ม ท บ ข อ ง

สหกรณ์ พ.ศ.

ซึงระบุให้สหกรณ์

ต้ อ ง กํ า ห น ด ใ น

ขอ้บงัคบัใหช้ดัเจน

ว่าสมาชิกสมทบ

ซึงมีคุณสมบัติไม่

เ ป็ น ไ ป ต า ม

ข้อบังคับทีแก้ไข

ใ ห ม่ นี  ต้อ ง ข า ด

สมาชิกภาพหรือ

ใ ห้ เ ป็ น ส ม า ชิ ก

สมทบต่อไปได ้

 

ระเบียบวาระที   แถลงรายงานกจิการประจําปี  

 นายนิพทัธ์  เหลืองดาํรงค ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ  และ นางสาววรวรรณ  ส่อง

พลาย ผูจ้ดัการทวัไป ไดร่้วมกนัแถลงรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี 

หนา้  ถึงหนา้  สรุปดงันี 

  จาํนวนสมาชิก 11,881 คน 

  ทุนเรือนหุ้น 8,289.35 ลา้นบาท 

  เงินรับฝาก 18,963.05 ลา้นบาท 

  ลูกหนีเงินกู ้(สมาชิก) 15,971.32 ลา้นบาท 

  รายได ้ 1,393.32 ลา้นบาท 

  ค่าใชจ่้าย 860.34 ลา้นบาท 

  กาํไรสุทธิ 532.98 ลา้นบาท 

มติทีประชุม ทีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําปี   

  นายชชัวาล  เงินนาค ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี  (บริษทั สามสิบสีออดิต 

จาํกดั)  สรุปรายงานของผูส้อบบญัชีโดยเห็นว่า  งบการเงิน ณ วนัที  ธนัวาคม   ผลการดาํเนินงาน

และกระแสเงินสดสําหรับปีสินสุดวนัเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ

ไฟฟ้านครหลวง จาํกดั  ถูกตอ้งตามทีควรในสาระสําคญัตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด หนา้ 

110 -  สรุปรายละเอียดดงันี 

 



 

 

  งบแสดงฐานะการเงิน 

              

 

 



 

 
 งบกาํไรขาดทุน 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 
 



   

 

 งบกระแสเงินสด 

 
 

 



   

 

 
 

 



   

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 
 

 



   

 

 

 



   

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



   

 

 

 

 

 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



   

 

 

 
มติทีประชุม   ทีประชุม  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจาํปี   ตามเสนอ 

ระเบียบวาระที   พิจารณาการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี  

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2561 

กาํไรสุทธิ = , , .  บาท 

ท ี รายการทีจดัสรร ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2561 (บาท) ร้อยละ 

1 ทุนสาํรองไมน่อ้ยกวา่ร้อยละ 10         

  ของกาํไรสุทธิ 44,616,115.52 10.00 53,297,791.35 10.00 

2 ค่าบาํรุงสันนิบาตฯ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3 เงินปันผลร้อยละ 5.00  แห่งค่าหุ้นทีชาํระแลว้ 342,170,106.00 76.69 406,331,013.25 76.23 

4 เงินเฉลียคืนร้อยละ 7.00 ของดอกเบีย 39,936,905.25 8.95 53,568,883.00 10.05 

  เงินกูที้สมาชิกชาํระระหวา่งปี         

5 เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที 8,169,688.33 1.83 9,742,700.00  1.83 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

6 ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 200,000.00 0.04 100,000.00  0.02 



   

 

ท ี รายการทีจดัสรร ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2561 (บาท) ร้อยละ 

  (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น)         

7 ทุนส่งเสริมการศึกษา 3,000,000.00 0.67 2,800,000.00 0.53 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

8 ทุนสาธารณประโยชน์ 6,000,000.00 1.34 5,600,000.00 1.05 

  (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ)         

9 ทุนสะสมเพอืขยายกิจการ         

  (ไม่เกินร้อยละ 13 ของกาํไรสุทธิ)         

10 ทุนเพือเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ 38,340.09 0.01 7,525.87 0.00 

  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ)         

11 เงินบริจาคช่วย 2,000,000.00 0.45 1,500,000.00 0.28 

   สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟน. ,         

   มูลนิธิไพศาล  ธวชัชยันนัท ์         

  (ไม่เกินร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ)         

  รวม 446,161,155.19 100.00 532,977,913.47 100.00 

 

  ปี 2560 (บาท) ร้อยละ ปี 2561 (บาท) ร้อยละ 

1 กลบัมาเป็นของสมาชิก (เงินปันผล&เงินเฉลียคืน) 382,107,011.25 85.64 459,899,896.25 86.28 

2 เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 55,854,455.61 12.52 63,305,317.22 11.88 

3 เป็นของกรรมการและเจา้หนา้ที 8,169,688.33  1.83            9,742,700.00  1.83 

4 เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01  

 รวม 446,161,155.19  100.00       532,977,913.47  100.00 

 

มติทีประชุม     ทีประชุม  มีมติอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  ตามเสนอ  

ระเบียบวาระที   เรืองพิจารณาเพือตัดจําหน่ายหนีสูญ 

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาเพือตดัจาํหน่ายหนีสูญ   

 ในปี  สหกรณ์ฯ มีลูกหนีตามคาํพิพากษาทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้คงเหลือ  , .  

บาท มูลหนีเกิดจากการกู ้ยืมเงิน  รวม    ราย  สหกรณ์ฯ  ได้ฟ้องบังคับชําระหนีต่อศาล  และศาลได้มีคํา

พิพากษาแล้ว  ซึงหนีตามคําพิพากษาดงักล่าวนันเป็นหนีทีระยะเวลาการบังคับคดีเกิน  ปี  นับวันทีศาลมีคํา

พิพากษาหรือคําสัง แล้ว  ทําให้สหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิบังคับคดีกับลูกหนีดังกล่าวได้อีกต่อไป  ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา   ทงันี สหกรณ์ฯ ไดต้ิดตามทรัพยสิ์นต่างๆ และสืบหาลูกหนีของ

ลูกหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํงานหรือการประกอบอาชีพหลงัจากลูกหนี

พน้โทษในคดีอาญาเพอืบงัคบัชาํระหนีตามคาํพิพากษา แต่ก็ไม่มีทรัพยสิ์นใด ๆ ทีอาจบงัคบัชาํระหนีได ้



   

 

 มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  เพือพิจารณาอนุมติัให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญของลูกหนี

ตามคาํพิพากษาดงักล่าว  ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที   ในการประชุมครังที /  เมือวนัที   

  พฤศจิกายน      ได้พิจารณาแลว้ว่าการตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญดังกล่าวนันไม่เกิดประโยชน์ต่อ

สหกรณ์ฯ จึงเห็นควรใหที้ประชุมใหญ่อนุมติัให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญของลูกหนีตามคาํพิพากษาดงักล่าว จํานวน

เงิน , .   บาท ซึงการตัดจําหน่ายหนีสูญดังกล่าวไม่กระทบต่องบการเงินใด ๆ ของสหกรณ์ฯ เพราะ

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ไดมี้หนังสือ ที กษ /  ลงวนัที  กนัยายน  ผ่อนผนัให้สหกรณ์ฯ ตงั    

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญได้  รอบบัญชี โดยให้เริมตงัแต่รอบปีบญัชี  กนัยายน  ถึง  กนัยายน   

เรียบร้อยแลว้ 

หลกัเกณฑ์ทีเกยีวข้องกบัการพจิารณาตัดจําหน่ายหนีสูญมีดังต่อไปนี  

 .ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การตัดจําหน่ายหนีสูญจากบัญชีลูกหนีของสหกรณ์ 

พ.ศ.   ข้อ  ตามระเบียบนี 

 “การตัดจําหน่ายหนีสูญ”หมายความว่าการโอนปรับปรุงทางบญัชีเพือตดัจาํหน่วยหนีสูญ

ออกจากบญัชีลูกหนี ในกรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บหนีจากลูกหนีรายดังกล่าวไดเ้ป็นทีแน่นอนแลว้ 

ทงันี ต่อเมือไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงือนไข และวิธีการในขอ้  เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

 ข้อ  หนีสูญทีจะตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีลูกหนีได ้ตอ้งเป็นหนีมีลกัษณะ ดงันี 

 ( ) ตอ้งเป็นหนีทีเกิดจากการประกอบกิจการ หรือเนืองจากการประกอบกิจการของสหกรณ์ 

 ( ) ตอ้งเป็นหนีทีมีหลกัฐานโดยชดัแจง้ทีสามารถฟ้องลูกหนีได ้

 ( ) ตอ้งมีหลกัฐานการติดตามทวงถามให้ชาํระหนีตามสมควรแก่กรณี หรือมีการฟ้องคดีแลว้ 

แต่ไม่ไดรั้บการชาํระหนีโดยปรากฏวา่ 

  (ก) ลูกหนีถึงแก่ความตายหรือเป็นคนสาบสูญหรือมีหลกัฐานว่าหายสาบสูญไปและไม่มี

ทรัพยสิ์นหรือสิทธิใดๆ จะเรียกร้องให้ชาํระหนีได ้หากฟ้องคดีไปก็ทาํให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิงขนึไม่คุม้กบัหนี

ทีจะไดรั้บชาํระ หรือ 

  (ข) ลูกหนีเลิกกิจการ และมีหนีของเจา้หนีรายอืนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นทงัหมดของ

ลูกหนีและอยูใ่นลาํดบัทีจะไดรั้บชาํระหนีก่อนเป็นจาํนวนมากกวา่ทรัพยสิ์นของลูกหนี หรือ 

  (ค) ได้ดําเนินการฟ้องลูกหนีในคดีแพ่ง  หรือได้ยืนคาํขอเฉลียหนีในคดีทีลูกหนีถูก

เจา้หนีรายอืนฟ้องในคดีแพ่ง และในกรณีนนัๆ ไดมี้คาํบงัคบัหรือคาํสังของศาลแลว้ แต่ลูกหนีไม่มีทรัพยใ์ดๆ 

จะชาํระหนีได ้

 ( ) หากเป็นหนีทีเกิดจากการทุจริต  หรือความบกพร่องในการดาํเนินการของกรรมการ

ดาํเนินการ หรืออดีตกรรมการดาํเนินการ หรือเจา้หนา้ทีของสหกรณ์หรือบุคคลทีมีส่วนเกียวขอ้งในสหกรณ์  

หนีดังกล่าวต้องมีการติดตามทวงถามตามสมควรแก่กรณีจนถึงทีสุดแล้ว หากจะฟ้องลูกหนีจะต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายไม่คุม้กบัหนีทีจะได้รับชาํระหนี หรือมีการฟ้องคดีแลว้แต่ไม่ได้รับชาํระหนีอนัเนืองมาจากกรณี

เช่นเดียวกบั ขอ้  ( ) 

    ข้อ    การตดัจาํหน่ายหนีสูญใหก้ระทาํไดต้ามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไข ดงันี 

           ( ) ต้องเป็นหนีทีมีลกัษณะตามข้อ  แต่ในกรณีทีลูกหนีที ลูกหนีแต่ละรายมีจํานวนหนี

รวมกนัไม่เกนิสามหมืนบาท การตดัจาํหน่ายหนีสูญจากบญัชีลูกหนีแต่ละรายดงักล่าวให้กระทาํไดโ้ดยไม่ตอ้ง



   

 

ปฏิบตัิตาม ขอ้  ( ) ก็ได ้ถา้ปรากฏว่าไดมี้หลกัฐานกรติดตามทวงถามใหช้าํระหนีตามสมควรแก่กรณีแลว้แต่

ไม่ไดรั้บการชาํระหนี และหากจะฟ้องลูกหนีก็จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายไม่คุม้กบัหนีทีจะไดรั้บชาํระ 

            ( ) ตอ้งเป็นหนีทีมีการตงัค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนหนีทีจะขอตดัจาํหน่ายแลว้ใน

คราวปิดบญัชีประจาํปี ก่อนการขออนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

              ( ) ในการเตรียมการเสนอทีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญ ใหส้หกรณ์จดัให้

มีขอ้มูลดงันี 

  ( . ) จาํนวนหนีทีขออนุมติัตดัจาํหน่ายจากบญัชี 

                     ( . ) คาํชีแจงสภาพหลกัฐานและการดาํเนินการติดตามทวงถามหนี 

                     ( . ) เหตุผลในการขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

                     ( . ) ความเห็นของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  ( ) คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งกาํหนดวาระการประชุมใหญ่เรืองการตดัจาํหน่ายหนีสูญ

พร้อมทงัสรุปเรืองโดยยอ่ แจง้เป็นหนงัสือให้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกทราบก่อนการประชุมใหญไ่ม่นอ้ยกว่า 

 วนั ซึงในหนงัสือแจง้สมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิกนนัตอ้งมีรายละเอียดตาม ( ) แนบทา้ยดว้ย 

              ( ) ถา้ทีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นควรให้มีการตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้จะตอ้งมีมติอนุมติั

โดยคะแนนเสียงเกินกวา่กึงหนึงของสมาชิกทีมาประชุม 

              ( ) เมือทีประชุมมีมติอนุมตัิให้ตดัจาํหน่ายหนีสูญได ้ใหบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย

ว่า การอนุมติัตดัจาํหน่ายหนีสูญเป็นเพียงการปฏิบตัิทางบญัชีเท่านนั มิไดเ้ป็นการระงบัซึงสิทธิเรียกร้องจากผู ้

ตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณ์ 

 . สรุปรายละเอยีดลูกหนีทีขอตัดจําหน่ายหนีสูญ  ดังนี 

 

รายท ี ชือลูกหนีทีขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ จาํนวนทีขอตดัจาํหน่ายหนีสูญ 

1 นายมานิตย ์ วิทยารัตน์  เลขสมาชิก     , .   บาท 

2 นายสมพงษ ์ จุ่นแพ       เลขสมาชิก  , .   บาท 

 รวม , .   บาท 

 

 รายที  นายมานิตย์  วิทยารัตน์  เลขสมาชิก  

ชือ-สกุล นายมานิตย ์ วทิยารัตน์   

ประเภทเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษ 

เลขทีสัญญาเงินกู ้ รบัเงินกูว้นัที  ธนัวาคม  

หลกัประกนั โฉนดทดีินเลขที ต.ทา้ยบา้น  อ.เมืองสมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ 

วงเงินกู ้ , .  บาท 

เงินตน้คงคา้ง , .   บาท 

จาํนวนทขีออนุมตัิตดัหนีสูญ , .   บาท 

หมายเลขคดี คดีหมายเลขดาํที /   คดีหมายเลขแดงที /  



   

 

การดาํเนินคดีและการชาํระหนี สหกรณ์ฯ (โจทก)์ ฟ้อง นายมานิตย ์ วิทยารัตน์ (จาํเลย)  เมือวนัที  สิงหาคม  

ฐานความผิดกูยื้ม , จาํนอง โดยโจทกข์อให้จาํเลยชาํระเงินจาํนวน , .  บาท 

พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ  ต่อปี ของตน้เงิน , .  บาท   

เมือวนัที  มีนาคม   ศาลพิพากษาให้จาํเลยชาํระหนีจาํนวน , .  บาท  

พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ  ต่อปี เมือจาํเลยผิดนดั สหกรณ์ฯ จึงขอศาลออก

หมายบงัคบัคดี   เพือยึดทรัพยข์องจาํเลยขายทอดตลาด จาํนวน , .- บาท  

เหตุผลในการเสนอตดัหนีสูญ . จากการสืบทรัพยย์งัไม่พบทรพัยสิ์นอนืใดทีเป็นของลูกหนีตามคาํพพิากษา 

. คดีหมดอายุความแลว้ (หมดอายคุวามวนัที  มีนาคม ) 

 รายที  นายสมพงษ์  จุ่นแพ  เลขสมาชิก  

ชือ-สกุล นายสมพงษ ์ จุ่นแพ   

ประเภทเงินกู ้ เงินกูพ้ิเศษ 

เลขทีสัญญาเงินกู ้ รบัเงินกูว้นัที  กรกฎาคม  

หลกัประกนั โฉนดทดีินเลขที ต.เสาธงหิน  อ.บางใหญ่  จ.นนทบุรี 

วงเงินกู ้ , .  บาท 

เงินตน้คงคา้ง , .   บาท 

จาํนวนทขีออนุมตัิตดัหนีสูญ , .   บาท 

หมายเลขคดี คดีหมายเลขดาํที /    คดหีมายเลขแดงที ย. /  

การดาํเนินคดีและการชาํระหนี สหกรณ์ฯ (โจทก)์ ฟ้อง นายสมพงษ ์ จุ่นแพ (จาํเลย)  เมือวนัที  มีนาคม  ฐาน

ความผิดกูย้ืม , จาํนอง โดยโจทกข์อให้จาํเลยชาํระเงินจาํนวน ,  บาท พร้อม

ดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี ของตน้เงิน , .  บาท   

เมือวนัที  พฤษภาคม   ศาลพิพากษาให้จาํเลยชาํระหนีจาํนวน , .  

บาท  พร้อมดอกเบียในอตัราร้อยละ .  ต่อปี เมือจาํเลยผิดนดั สหกรณ์ฯ จึงขอศาล

ออกหมายบงัคบัคดี   เพือยึดทรัพยข์องจาํเลยขายทอดตลาด จาํนวน , .- บาท  

เหตุผลในการเสนอตดัหนีสูญ . จากการสืบทรัพยย์งัไม่พบทรพัยสิ์นอนืใดทีเป็นของลูกหนีตามคาํพพิากษา 

. คดีหมดอายุความแลว้ (หมดอายคุวามวนัที  พฤษภาคม  ) 

 

มติทีประชุม ทีประชุม  มีมติอนุมตัิโดยเอกฉันท ์

ระเบียบวาระที   รับทราบจํานวนสมาชิกเข้า และออก ระหว่างปี  

  นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย  ผูจ้ดัการทวัไป รายงานสรุปยอดสมาชิกสมัครใหม่ และ

สมาชิกพน้สภาพ  ระหวา่งปี   ดงันี 

รายการ ชาย หญิง รวม 

ยอดยกมาสมาชิก ณ เดือนธนัวาคม 2560   8,771  3,154  11,925  

บวก สมาชิกสมคัรใหม่ เดือน มกราคม 32 24 56 

   กุมภาพนัธ ์ 40 16 56 

   มีนาคม 7 3 10 

   เมษายน 12 3 15 

   พฤษภาคม 7 2 9 



   

 

รายการ ชาย หญิง รวม 

   มิถุนายน 9   9 

   กรกฎาคม 2 2 4 

   สิงหาคม 1 1 2 

   กนัยายน 2 2 4 

   ตุลาคม 1   1 

   พฤศจิกายน 3   3 

   ธนัวาคม 2   2 

    118 53 171 

หกั สมาชิกสมาชิกพน้สภาพ เดือน มกราคม 46 7 53 

   กุมภาพนัธ ์ 13   13 

   มีนาคม 27 7 34 

   เมษายน 10 3 13 

   พฤษภาคม 11 1 12 

   มิถุนายน 9 2 11 

   กรกฎาคม 17 4 21 

   สิงหาคม 16 1 17 

   กนัยายน 11   11 

   ตุลาคม 3   3 

   พฤศจิกายน 8 2 10 

   ธนัวาคม 16 1 17 

    187 28 215 

คงเหลือยอดสมาชิก ณ เดือน ธนัวาคม  2561 8,702  3,179  11,881  

 

มติทีประชุม ทีประชุม  มีมติรับทราบ 

ระเบียบวาระที   พิจารณาวงเงนิกู้ยืมของสหกรณ์ สําหรับปี  

  ประธานกรรมการดาํเนินการ  เสนอขอทีประชุมพิจารณาวงเงินกูย้มืของสหกรณ์  

สาํหรับปี    

 สาํหรับในปี  เพือเป็นการสํารองเงินทุนและรักษาสภาพคล่องสําหรับการบริหารงาน

สหกรณ์  โดยมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวนัที  มกราคม   จึง

ขออนุมติัทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  กาํหนดวงเงินกูใ้นวงเงิน , .  ลา้นบาท (เกา้พนัลา้นบาทถว้น) 

เพือนาํเสนอนายทะเบียนให้ความเห็นชอบ  ถือใชเ้ป็นวงเงินกูย้มืสูงสุดต่อไป 

มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมติัเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์กาํหนดวงเงินกูย้ืมในวงเงิน , .   ลา้น

บาท (เกา้พนัลา้นบาทถว้น) ตามทีเสนอ 



   

 

ระเบียบวาระที   พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ - รายจ่ายประจําปี  

  นางสาววรวรรณ  ส่องพลาย  ผูจ้ดัการทวัไป เสนอทีประชุมพิจารณาอนุมติัแผนงานและ

ประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจาํปี  ตามเอกสารประกอบรายงานกิจการประจาํปี    หนา้   ถึง

หนา้   สรุปดงันี 

 - ประมาณการรายจ่าย 

 . ค่าใชจ่้ายเกียวกบัเจา้หนา้ที 44,864,000.00 บาท 

 . ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 717,220,000.00 บาท 

 . ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 79,005,100.00 บาท 

 . ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 62,462,500.00 บาท 

 . งบลงทนุ 9,379,000.00 บาท 

 . ครุภณัฑ ์ 5,600,000.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่ายทงัสิน 918,530,600.00 บาท 

  รวมประมาณการรายจ่าย(ไม่รวมครุภณัฑ)์ 903,551,600.00 บาท 

 - ประมาณการรายได้ 

  . รายไดด้อกเบียรับ 905,000,000.00 บาท 

  . รายไดอื้นๆ 562,860,000.00 บาท 

 รวมประมาณการรายได ้ 1,467,860,000.00 บาท 

 ประมาณการรายได ้> ประมาณการรายจ่าย 564,308,400.00 บาท  

มติทีประชุม      ทีประชุม  มีมติอนุมติั 

ระเบียบวาระที   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ 

  นางสาววนารี สินสกุล  และ นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ    ผูแ้ทนคณะผูต้รวจสอบกิจการ 

รายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารรายงานกิจการประจาํปี  หนา้  ถึง หนา้  สรุปดงันี 

  ตามที ทีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง จาํกัด เมือวนัที  กุมภาพนัธ์   ไดมี้มติเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการประจาํปี   ซึงคณะผู ้

ตรวจสอบกิจการไดด้าํเนินการตรวจสอบในเรืองต่างๆ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นประจาํทุกเดือนแลว้  และขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี  สรุปไดด้งัต่อไปนี 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพือตรวจสอบการปฏิบัติ งานของสหกรณ์ใ ห้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. และ

พระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที ) พ.ศ.  ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ตลอดจนมติทีประชุมใหญ่

และทีประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ 

1.2 เพอืตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการจดัทาํบญัชีและเอกสารประกอบรายการบญัชี ใหถู้กตอ้งตรงตาม

หลกัการบญัชีทีรับรองทวัไปและตามระเบียบทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมถึงระเบียบและคาํแนะนาํที

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์กาํหนดขึน 

1.3 เพอืตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพือใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ ในการ

ปรับปรุงเพือเพมิประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของสหกรณ์ 

 



   

 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานบญัชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนทรัพยสิ์นหนีสินทงัปวงของสหกรณ์เพือ

ทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ทีเป็นอยูจ่ริง 

2.2 ตรวจสอบหลกัฐานและความถูกตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพือประเมินผลและอาจ

ให้ขอ้แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ ผูจ้ดัการ และเจา้หน้าทีอืน ๆ  ของสหกรณ์ทงัทางวิชาการและทาง

ปฏิบติัในกิจการนนั ๆ 

2.3 ตรวจสอบการประเมินการควบคุมทางดา้นคอมพิวเตอร์  

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 

รวมทงัใหข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ซึงสามารถปฏิบติัไดจ้ากทีประชุมใหญ่ 

2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และคาํสังของสหกรณ์ 

2.6 ติดตามผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการเพือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนงาน ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ 

และคาํสงัต่าง  ๆ

2.7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ศูนยป์ระสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์ สอฟ.) 

3. การบริหารงานทัวไป 

3.1 สหกรณ์ไดก้าํหนดนโยบายแผนการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไวช้ดัเจน เป็นไป

ตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลกั 

3.2 สหกรณ์มีการแบ่งโครงสร้างออกเป็น  ฝ่าย สังกดัสํานกังานส่วนกลาง  ฝ่าย สังกดัสํานกังานวดัเลียบ  

ฝ่าย และสังกดัสํานักงานเพลินจิต  ฝ่าย มีพนักงานทงัหมด  คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที สอฟ.  คน

ลูกจา้งประจาํ คนพนกังาน สบฟ.  คน มีผูบ้ริหาร  คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการทวัไป  คน รองผูจ้ดัการทวัไป คน 

ผูจ้ดัการสาํนกังาน  คน และผูช่้วยผูจ้ดัการ  คน 

 

. การบัญชี 

4.1 สหกรณ์ใชร้ะบบบญัชีเป็นไปตามแบบทีทางราชการกาํหนดซึงเหมาะสมและเพียงพอกบัปริมาณธุรกิจ 

4.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและมีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอทีจะใช้เป็น

หลกัฐานทางบญัชีได ้

4.3 สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบทาํให้รายการบญัชี ทะเบียนงบการเงินและ

รายงานต่าง ๆ  ถูกตอ้ง สมบูรณ์ รวดเร็วและสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

. การเงนิ 

. สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เงินสด 2,480,400.00 1,490,400.00 990,000.00 66.43 
เงินฝากธนาคาร     
กระแสรายวนั (  บญัชี) 1,071,686.88 1,093,543.94 (21,857.06) (2.00) 
ออมทรัพย ์   (  บญัชี) 
เงินฝากกองทุนส่วนบุคคล 
บลจ.เอม็ เอฟ ซี   (MFC) 
บลจ.กรุงไทย   (KTAM) 
บลจ.ยโูอบี (UOBAM) 

137,391,161.36 
 

730,645.53 
4,635,782.13 

145,721,369.82 

304,731,600.95 
 

- 
- 
- 

(167,340,439.59) 
 

730,645.53 
4,635,782.13 

145,721,369.82 

(54.91) 

รวม 292,031,045.72 307,315,544.89 (15,284,499.17) (4.97) 



   

 

. เงินฝากสหกรณ์อืน ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ชุมนุมสหกรณ ์ 1,850,000,000.00 1,050,000,000.00 800,000,000.00 76.19 
สหกรณ์บริการ กฟน. 155,000,000.00 160,000,000.00 (5,000,000.00) (3.13) 
สหกรณ์รพ.ตาํรวจ 200,000,000.00 200,000,000.00 - - 
สอ.สาธารณสุข จ.ขอนแก่น 
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 

250,000,000.00 
21,013,796.49 

166,896,346.64 
- 

83,103,653.36 
21,013,796.49 

49.79 
100.00 

รวม 2,476,013,796.49 1,576,896,346.64 899,117,449.85 57.02 

. การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคารเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยรัดกุมและปลอดภยั

ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝากและใบแจง้ยอดของธนาคารตรวจสอบยอดแลว้ปรากฏว่ามียอดคงเหลือ

ตรงตามบญัชีของสหกรณ์มีการควบคุมและการจดัเก็บรักษาเงินสดอย่างเพียงพอ  

การตรวจสอบในปี  มีการดาํเนินงานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และทีมผูต้รวจสอบฯ ไดใ้ห้

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ กับคณะกรรมการดาํเนินการ เจา้หน้าที ไวใ้นรายงานผลการตรวจสอบเป็น

ประจาํทุกเดือน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 การตรวจสอบระบบการบันทึกบัญชีตรวจสอบการปรับปรุงและการบันทึกบัญชีของวนัที 31 

ธนัวาคม 2560 ตามรายงานประจาํวนั (ใบรายวนั JV) ประจาํวนัที 31 ธนัวาคม 2560 มีรายการปรับปรุงทงัสิน 

จาํนวน 59 รายการ มีบางรายการทีมีขอ้สงัเกตดงันี 

1. บญัชีดอกเบียคา้งรับ ดอกเบียคา้งจ่าย และค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทีได้ปรับปรุงไวเ้มือตอน

ปลายปี เมือถึงตน้ปี สอฟ. ควรบนัทึกกลบัรายการเพือให้สะดวกในการปฏิบติัการรับจ่ายเงิน และป้องกัน

การหลงลืมของเจา้หนา้ที และทาํใหง้บการเงินมีความถูกตอ้ง 

2. ลูกหนีทีไม่ใช่สมาชิก เมือ สอฟ.ได้ดําเนินการฟ้องร้องแล้ว  ควรโอนไปอยู่บัญชีลูกหนี

ระหว่างดาํเนินคดี และเมือดาํเนินคดีเสร็จก็ควรจะโอนไปเป็นลูกหนีตามคาํพพิากษา สอฟ. ควรปรับปรุงรายการ

ลูกหนีใหเ้ป็นปัจจุบนัและใหอ้ยูใ่นบญัชีทีถูกตอ้ง 

3. สอฟ. ควรควบคุมค่าใชจ่้าย ค่าบาํรุงรักษาอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ และควรทาํสัญญากบัผู ้

รับจา้งให้ชดัเจน อีกทงัควรหาบริษทัผูรั้บจา้งอืนมาพิจารณาเปรียบเทียบดว้ย เพอืให้เกิดการแข่งขนั โปร่งใส 

และประหยดัค่าใชจ้่ายให้กบัสหกรณ์ 

4. ในปัจจุบนั สหกรณ์ยงัมีลูกหนีทีคา้งชาํระนานกว่า 3 เดือน แต่ยงัไม่ไดน้าํมาพิจารณาตงัค่าเผอืหนี

สงสัยจะสูญ เช่น ลูกหนีคงสภาพคา้งนาน เนืองจากไม่มีระบบการแจง้หนีเหมือนกบัสมาชิกปกติ ทาํใหไ้ม่มีขอ้มูล

ของสมาชิกประเภทดงักล่าวทีคา้งนาน สหกรณ์ควรรีบดาํเนินการเพอืจะไดน้าํมาบริหารจดัการก่อน  หากภายหนา้

ตอ้งถูกนาํมาตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเพิมเติมสอฟ. รับทราบและดาํเนินการ ตรวจสอบตามรายละเอียด ดงันี 

- ณ วนัที 31 กรกฎาคม 2561  สอฟ. มีลูกหนีคงคงสภาพ คา้งชาํระตงัแต่ 3 เดือนขึนไป 

จาํนวน 124 สญัญา เป็นจาํนวนเงิน 29,379,368.58 บาท  

- การตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ฝ่ายเร่งรัดติดตามหนีและฝ่ายกฎหมาย มีหน้าทีรวบรวม

ขอ้มูล ให้ผูต้รวจสอบบญัชี จาก 34 ออดิต ดาํเนินการตรวจสอบลูกหนีคา้งชาํระและตงัค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ช่วง

สินปี 

- สมาชิกคงสภาพทีคา้งชาํระตงัแต่ 2 เดือนขนึไป ฝ่ายเร่งรัดฯ จะมีออกจดหมายแจง้ให้

ชาํระหนีทุกเดือนและในรายทีมีการคา้งชาํระ จะมีการบนัทึกเดือนทีคา้งชาํระไวใ้นสถานะพิเศษขอ้คงสภาพคา้ง

ชาํระ  ซึงสามารถตรวจสอบไดว้า่สมาชิกคา้งชาํระกีเดือน  

ทังนี สอฟ.ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและดําเนินการแล้ว 

 การตรวจนับเงินสดมีการควบคุมและการจัดเก็บรักษาเงินสดอย่างเพียงพอทังนีในระหว่างปี 

เหรัญญิกและรองเหรัญญิกมีการตรวจนบัเงินสดของสํานกังานวดัเลียบและเพลินจิตเป็นครังคราว 



   

 

 การตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีตรวจสอบเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี รายงาน

รายรับ-รายจ่าย ประจาํวนัที 2, 9, 16, 23 และ 30 พฤษภาคม 2561 พบว่า การบนัทึกรายการทางบัญชีเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ และระเบียบ มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีถูกตอ้ง ตรงตามรอบระยะเวลาบญัชี เอกสารการ

บนัทึกบญัชีส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารเกียวกบัการรับฝาก-ถอนเงิน  มีการลงลายมือชือตามตวัอย่างลายมือชือ  มีการ

รายงานการทาํธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์ต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีการจ่ายค่าใชจ่้าย

เกียวกบักิจการของ สอฟ. เช่น ค่าเบียเลียงพาหนะ ค่าสวสัดิการพนักงาน  ค่ารับรอง เป็นตน้ การลงนามของผูอ้าํนาจ

อนุมติัถูกตอ้ง 

6. การดาํเนินงาน  

6.1 จาํนวนสมาชิก  
          

  หน่วย : คน 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  เพิมขึน (ลดลง) 

สมาชิก 7,941 8,378 (437) 

สมาชิกคงสภาพ 3,940 3,603 337 

รวม 11,881 11,981 (100) 

สมาชิกสมทบ 3,089 3,003 86 

ในปี  มีการดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ มีการสอบทานยอดสมาชิกระหว่างฝ่าย

ธุรการกบัฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเป็นประจาํทุกเดือน เพือให้มีขอ้มลูทีถูกตอ้ง ตรงกนัการรับเขา้และให้

ออกจากการเป็นสมาชิกไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการดาํเนินการ และเป็นไปตามทีกาํหนดในขอ้บังคับ

สหกรณ์ ทงันี ไดเ้สนอแนะให้มีการกาํหนด ระเบียบ หลกัเกณฑ ์ขนัตอน หรือ แนวทางการปฏิบตัิ ในการรับ

สมคัรสมาชิก และการพน้สภาพสมาชิก เพือให้มีการควบคุมสมาชิกและการติดตามหนี ทีมีประสิทธิภาพ

มากขึนแต่มีขอ้สังเกต คือ 

 การตรวจสอบการรับสมัครสมาชิกสมทบตรวจสอบรายการสมาชิกสมทบสมคัรใหม่ในช่วงเดือน 

มกราคม – มีนาคม 2561 พบว่า สมาชิกสมทบทีสมคัรใหม่มีคุณสมบติั และถือหุ้นใน สอฟ. เป็นไปตาม

ระเบียบทีกาํหนดและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาํเนินการให้เขา้เป็นสมาชิกสมทบของ สอฟ. 

รวมถึงบนัทึกรายการเขา้สู่ระบบทะเบียนสมาชิกสมทบ สอฟ. โดยถูกตอ้ง ครบถว้นแต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. สอฟ. ควรแจง้หลกัฐานประกอบการสมคัรสมาชิกสมทบในใบสมคัรสมาชิกสมทบ เพือให้

ผูรั้บสมคัรตรวจสอบหลกัฐานเอกสารใหถู้กตอ้ง ครบถว้น มีหลกัฐานทีเพียงพอทีจะพิสูจน์สายสัมพนัธ ์ก่อน

บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ หากสมาชิกสมทบไดรั้บเลขสมาชิกแลว้ (ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ มีมติ

อนุมติัในหลกัการใหรั้บเป็นสมาชิก และดาํเนินการตามขนัตอน) จะซือหุ้น  และเปิดบญัชีเงินฝากได ้  

2. สอฟ. ได้กําหนดให้ฝ่ายธุรการ มีหน้าทีรวบรวมใบสมัครสมาชิกสมทบพร้อมเอกสาร

ประกอบให้ครบถว้น (สํานกัวดัเลียบ  เพลินจิต และรถบริการเคลือนที) และควรตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้ง

ตามระบบทะเบียน ก่อนรายงานต่อคณะกรรมการดาํเนินการ  

3. สอฟ. ควรตรวจสอบการลงนามในใบสมคัรสมาชิกสมทบของเจา้หนา้ทีให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

ตามหลกัการควบคุมภายในทีดี 

4. สอฟ. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิก และเจา้หน้าที สอฟ. รับทราบเกียวกบัระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจดทะเบียนขอ้บงัคบัเกียวกบัสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ใหส้มาชิก

ทราบก่อนที สอฟ. จะมีการปรับปรุงและประกาศใช ้สอฟ. รับทราบ และมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นหน้าเวป็ไซต ์

ทังนี สอฟ. ดําเนินการแจ้งผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบและดําเนนิการแล้ว 

. ลูกหนีใหกู้ย้มื  

. . ลูกหนีเงินใหส้มาชิกกูย้มื 
 หน่วย : บาท 



   

 

รายการ  ธันวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

(จาํนวน) (ร้อยละ) 

ลูกหนีเงินใหส้มาชิก
กูย้มื 
    - ฉุกเฉิน 

 
1,580,122,668.52 

 
1,597,302,315.57 

 
(17,179,647.05) 

 
(1.08) 

- สามญั 9,501,242,569.18 10,435,598,151.35 (934,355,582.17) (8.95) 

- พิเศษ 5,133,415,046.29 5,528,031,961.60 (394,616,915.31) (7.14) 

รวมลูกหนีเงินใหส้มาชิก
กูย้มื 

16,214,780,283.99 17,560,932,428.52 (1,346,152,144.53) (7.67) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
      -ฉุกเฉิน 
      -สามญั 
      -พิเศษ 
รวมค่าเผอืหนีสงสยัจะ
สูญ 

 
(5,283,015.62) 

(100,735,038.60) 
(27,113,361.17) 

(133,131,415.39) 

 
(1,653,533.22) 

(37,486,756.10) 
(11,370,442.60) 
(50,510,731.92) 

 
(3,629,482.40) 

(63,248,282.50) 
(15,742,918.57) 
(82,620,683.47) 

 
219.50 
168.72 
138.45 
163.57 

รวม 16,081,648,868.60 17,510,421,696.60 (1,428,772,828.00) (8.16) 

ณ วนัที  ธันวาคม สหกรณ์มียอดลูกหนีเงินให้สมาชิกกู้ยืมสุทธิ , . ล้านบาท ลดลง

, .  ลา้นบาท และในปี  มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอแต่มี

ขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบเงินกู้สามัญสุ่มตรวจสอบเอกสารแบบคาํขอและพิจารณาเงินกู้สามญัและหลกัฐาน

ประกอบการให้เงินกูส้ามญัจากสาํนกังานวดัเลียบ และเพลินจิต ประจาํเดือน เมษายน 2561 จาํนวน  30 สัญญา 

และเดือนสิงหาคม 2561 จาํนวน 66 สัญญา สอฟ. มีการคาํนวณรายไดค้งเหลือสุทธิเพือนาํเสนอขออนุมติัจากผู ้

มีอาํนาจ มีการกาํหนดแนวทางในการคิดคาํนวณยอดเงินตามวิธีการหักออก  การควรคาํนวณยอดเงินคงเหลือ

ควรมีการคาํนวณไปในแนวทางเดียวกนั เช่น สลิปเงินเดือนมียอดติดลบ  และควรแจงรายละเอียดการบวก

กลบั (ดอกเบียคา้ง กรณีมีการคืนเงินปันผลสมาชิก) ใหช้ดัเจน เพือการตรวจสอบทีถูกตอ้ง 

ทังนีสอฟ. ได้ดาํเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และดําเนินการแล้ว 

 การตรวจสอบเงินกู้พิเศษ  สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้พิเศษและหลกัฐานประกอบการขอกู้เงินฯ 

พร้อมทงัพิจารณาเอกสารรายละเอียดสัญญาฯ ทีจดจาํนองในเดือน พฤษภาคม 2561 จาํนวน 20 สัญญา และ

สัญญาเงินกูพ้ิเศษและหลกัฐานประกอบการขอกู้เงินฯ ทีมีวตัถุประสงคเ์พือซือทีดินเปล่าและสร้างอาคารตงัแต่

เดือนมกราคม –  มิถุนายน 2561 จาํนวน 17 สัญญาแต่มีขอ้สังเกตดงันี  

1. การคาํนวณความสามารถในการชาํระหนีควรประมวลผลออกมาจากระบบ เพือป้องกันความ

ผิดพลาดในการคาํนวณ 

2. การคาํนวณฐานเงินไดไ้ม่ควรนาํรายการทีนอกเหนือจากเงินเดือนและสวสัดิการมารวมคาํนวณ

เป็นฐานเงินได ้เนืองจากมีความไม่แน่นอน และมีความเสียงต่อการเรียกเก็บหนีในระยะยาว เช่น เงินทดแทน

จกัรยานยนตน์าํมาใชใ้นงาน ทงันี สอฟ. ควรมีการระบุหลกัเกณฑ์ในการคาํนวณเงินไดข้องสมาชิกให้ชดัเจน 

เพือให้ง่ายต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที สอฟ. และเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

3. สอฟ. ควรตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบการขอกู้เ งินให้ครบถ้วนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้และติดตามเอกสารทียงัไม่ครบถว้นของสัญญาเลขที036100117 และ036100106 

4. สอฟ. ควรติดตามสมาชิกทีขอกูเ้งินเพือซือทีดินและปลูกสร้างบา้น แต่ยงัไม่ได้เบิกเงินงวด

สุดท้ายทีค้างอยู่เป็นเวลานานว่าเกิดจากสาเหตุใด หากไม่ได้ดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ควรปฏิบัติตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัทีกาํหนดไว ้

5. สอฟ. ควรพจิารณากรณีสมาชิกกูซื้อทีดินพร้อมปลูกบา้น ควรแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนทีซือ

ทีดินเปล่า การอนุมัติตามระเบียบกําหนดให้ไม่เกิน 1 เท่า ส่วนที 2 ปลูกสร้างอาคาร ระเบียบกําหนดให้



   

 

ประเมินไดไ้ม่เกิน 2 เท่า และไม่ควรอนุมติัพร้อมกนั เนืองจากหากอนุมตัิแลว้สมาชิกไม่ปลูกสร้างบา้น จะทาํ

ให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย หรือหลกัทรัพยบ์กพร่อง เนืองจากสหกรณ์ประเมินราคาหลกัประกนัล่วงหน้า

โดยทียงัไม่มีหลกัประกนั 

6. การประเมินหลกัทรัพย ์กรณีทีตอ้งประเมินราคาสูงกวา่ทีระเบียบ หรือประกาศของสหกรณ์

กาํหนดไว ้สหกรณ์ควรใช้ราคาประเมินจากบริษทัทีได้รับอนุญาตให้รับประเมินราคาทีดินและหลักทรัพย์

ประกอบการพิจารณาอนุมตัิเพือเป็นสร้างความน่าเชือถือใหก้บัสหกรณ์ 

7. สอฟ. ควรพฒันารูปแบบของเอกสารและการจดัเก็บเอกสารใหด้ียิงขึน เช่น ปรับปรุงให้เป็น

กระดาษ A4 ทงัหมด และจดัเก็บใส่แฟ้มเป็นราย ๆ ไม่ควรเจาะรูใส่แฟ้มสีดาํ 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และดําเนินการในข้อ2 และ3 แล้วข้อ 4-7 

อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุง ส่วนข้อ 1 ยังไม่มีการดาํเนินการ 

 การตรวจสอบเงนิกู้ฉุกเฉินหมุนเวียนตรวจสอบเอกสารแบบคาํขอและเอกสารประกอบสัญญาเงินกูฯ้ ที

มีการพิจารณาวงเงินอนุมตัิตังแต่ 300,000.00 บาท ขึนไป ในเดือนสิงหาคม 2561 มีจาํนวน 34 สัญญาพบว่า 

คุณสมบตัิผูกู้ ้เอกสารหลกัฐานการใหเ้งินกู ้และหลกัประกนั การคาํนวณเงินไดค้งเหลือและการอนุมติัวงเงินกู้

เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ คาํสังทีกาํหนดอยา่งเพียงพอ แต่มีขอ้สังเกต ดงันี 

1. สอฟ. ควรมีการสอบทานความครบถว้นของเอกสาร การคาํนวณวงเงินกูแ้ละหลกัประกนัให้

ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนพิจารณาการอนุมติั  สอฟ. ดาํเนินการโดยฝ่ายเงินกู้สามญัได้ปฏิบติัตาม

ขอ้เสนอแนะเพือความถูกตอ้งและเป็นไปตามระเบียบฯ ก่อนพจิารณาอนุมติัเสมอมา 

2. กรณีกู้โดยใช้หุ้นคาํประกัน  สอฟ. ควรแนบเอกสารจากระบบโปรแกรมของ สอฟ. แสดง

จาํนวนหุ้นคงเหลือ ณ ปัจจุบนัทีสามารถคาํประกนัได ้หรือยอดหุ้นทีไม่สามารถคาํประกันได้ เป็นเอกสาร

ประกอบการคาํนวณการอนุมติั เพือป้องกันความผิดพลาดทีอาจเกิดขึนได้ปัจจุบนัไดพ้ิมพเ์อกสารสถานะ

พิเศษประกอบเรืองการกูทุ้กประเภทแลว้ 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และดําเนินการแล้ว 

 การตรวจสอบเงินกู้ฉุกเฉินหมุนเวียน – สมาชิกคงสภาพ ตรวจสอบขอ้มูลเงินกูฉุ้กเฉินของสมาชิกคง

สภาพ ทีมียอดหนีคงเหลือ ณ วนัที 28 กนัยายน 2561 พบวา่ สมาชิกคงสภาพทีมีหนีเงินกูฉุ้กเฉินทีเกษียณอายุปี 

2558-2561 และ ลาออกปี 2561 จาํนวนรวมทงัหมด 86 ราย  มีการติดตามหนีโดยส่งใบแจง้หนีเพือให้ชําระ

ยอดหนีตามสัญญาทีมีหนีคงเหลือเป็นประจาํทุกเดือน แต่สมาชิกส่วนใหญ่จะชาํระไดเ้พียงดอกเบียเท่านนั แต่

มีขอ้สงัเกต ดงันี 

1. สอฟ. ควรมีการติดตามหนีเงินกูฉุ้กเฉินหมุนเวียนทีคา้งชาํระนาน(สมาชิกเกษียณอายุปี2558 - 

2560) เงินตน้ไม่ลดลง(ชาํระแต่ดอกเบีย)สอฟ. ดาํเนินการและชีแจงว่า ในวนัทีสมาชิกเกษียณอายุ สมาชิกไม่

สามารถปิดภาระหนีไดห้มด ทาํให้มีภาระหนีทีตอ้งส่งต่อ และไม่สามารถส่งชาํระไดต้ามงวดชาํระเดิม ทาํให้

สหกรณ์ไดรั้บชาํระเพียงดอกเบีย และไดรั้บชาํระเงินตน้เพียงเล็กน้อย ทงันี ฝ่ายเร่งรัดฯมีการติดตามและควบคุม

การชาํระของสมาชิก โดยการแจง้จดหมายในกรณีทีขาดชาํระ และเจรจาขอให้สมาชิกนาํเงินมาชาํระเพิมเติม แต่

สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีรายได ้

2. สอฟ. ควรมีระบบควบคุมการกูเ้งินฉุกเฉินหมุนเวียน เมืออายุงานคงเหลือของสมาชิก เหลือ

นอ้ยกวา่84 เดือน หากสมาชิกตอ้งการกูเ้งิน ควรใหย้ืนเอกสารประกอบการกูย้มืใหม ่และใหผ้อ่นชาํระตามงวด

ของอายงุานคงเหลือ เพือให้สามารถชาํระหนีเงินกูฉุ้กเฉินไดค้รบก่อนการเกษียณอายงุาน 

3. ควรปรับปรุงการทาํงานของโปรแกรมให้ครอบคลุมกบัสมาชิกทีทาํสัญญาก่อนหน้า วนัที 3

มิถุนายน 2557เพอืให้จาํนวนยอดเงินและงวดการผ่อนชาํระ มีความถูกตอ้งสามารถชาํระหนีไดค้รบก่อนการ

เกษียณอายงุาน 

ทังน ีสอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการแล้ว 

. . ลูกหนีอืน 
 หน่วย : บาท 



   

 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ลูกหนอีืน 
     -ลูกหนีตวัแทนหกัเงินส่ง 
     -ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ     
     -ลูกหนีระหวา่งดาํเนินคดี 
     -ลูกหนีตามคาํพพิากษา 
     -ลูกหนีพิพากษาผูค้าํ
รับภาระ 
     -ลูกหนีกองทุน( )รับภาระ 
     -ลูกหนีเงินสดขาดบญัชี      
     -ลูกหนีอืน 
             รวม 

 
230,949,888.76 
161,398,428.66 
38,655,156.48 

235,042,574.28 
173,294,378.46 
219,674,384.66 

3,227,130.00 
- 

1,062,241,941.30 

235,420,435.31 
125,445,580.45 
36,392,078.61 

215,238,238.68 
171,149,692.98 
197,976,205.26 

3,227,130.00 
1,258.52 

984,850,619.81 

 
(4.470.546.55) 
35,952,848.21 
2,263,077.87 

19,804,335.60 
2,114,685.48 

21,698,179.40 
- 

(1,258.52) 
77.391.321.49 

 
(1.90) 
28.66 
6.22 
9.20 
1.25 

10.96 
- 

(100.00) 
7.86 

ค่าเผือหนสีงสัยจะสูญ 
     -ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ 
     -ลูกหนีระหวา่งดาํเนินคดี 
     -ลูกหนี-ตามคาํพพิากษา 
     -ลูกหนีพิพากษาผูค้าํ
รับภาระ 
     -ลูกหนีเงินสดขาดบญัชี 
รวมค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

 
(65,407,852.90) 
(12,375,605.44) 

(106,016,533.14) 
(38,488,749.66) 
(3,227,130.00) 

(225,515,871.14) 

 
(36,358,688.89) 
(15,355,839.20) 

(135,256,041.37) 
(46,212,492.29) 

(3,227,130.00) 
(236,410,191.75) 

(29,049,164.01) 
2,980,233.76 

29,239,508.23 
7,723,742.63 

- 
10,894,320.61 

 
79.90 

(19.41) 
(21.62) 
(16.71) 

- 
(4.61) 

รวมลูกหน-ีสุทธิ 836,726,070.16 748,440,428.06 88,285,642.10 11.80 

ในปี มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบลูกหนีตามคําพิพากษาจากการสุ่มตรวจสอบลูกหนีทีมีคาํพิพากษาปี  จาํนวน  ราย 

มีขอ้สงัเกตดงันี 

i. สอฟ. ควรปฏิบติัตามคาํสังที 5/2560  เรืองหลกัปฏิบติัในการติดตามหนี และการนาํเงินไดช้าํระหนี

สมาชิก ควรกาํหนดนโยบายในการฟ้องให้ชดัเจน ว่าสมาชิกคา้งชาํระตงัแต่กีเดือน จะส่งให้ฝ่ายกฎหมายฟ้อง 

และจะฟ้องทุกสัญญา หรือฟ้องเฉพาะสัญญาเงินกูพ้ิเศษ การฟ้องสัญญาเงินกูส้ามญัควรฟ้องทงัผูกู้แ้ละผูค้าํ

ประกนัทุกคน เนืองจาก ในอนาคตผูค้าํประกนับางรายทีรับภาระแทนในตอนแรกอาจไม่ชาํระหนีในอนาคต 

ทาํให้ สอฟ.ไม่สามารถบงัคบัหนีได ้เพราะไมไ่ดฟ้้องไวต้งัแต่แรก ถา้จะฟ้องก็ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการฟ้องเพิม

มากขึน  ทาํใหปั้จจุบนัมีลูกหนีภาระแทนที สอฟ.ไม่ไดฟ้้องพร้อมกบัผูกู้เ้ป็นจาํนวนมาก และ สอฟ.มีนโยบายไม่

ฟ้องลูกหนีภาระแทน 

ii. ฝ่ายกฎหมายกบัฝ่ายเร่งรัดและปรับปรุงคุณภาพหนี ควรมีขอ้มูลลูกหนีตามคาํพิพากษาชุดเดียวกนั

เพือประโยชน์ในการบริหารจดัการและติดตามหนีจากสมาชิก 

iii. สอฟ. ควรจัดทาํรายงานการฟ้องคดีแยกเป็นรายปี ว่าในแต่ละปีมีการฟ้องคดีทงัหมดกีราย มีคาํ

พิพากษาแลว้กีราย  ยึดทรัพยแ์ลว้กีราย และนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน ดาํเนินการ

เรียบร้อยโดย สอฟ. รับทราบ และดาํเนินการรายงานแฟ้มลูกหนีทงั 18 ราย ชีแจงสาเหตุทียงัไม่ฟ้อง 

iv. สอฟ. ควรดาํเนินการตามขนัตอนของกฎหมายให้ครบถว้น เช่น การทาํคาํบงัคบั การออกหมายตงั

เจ้าพนักงาน การสืบทรัพย์ และการยึดทรัพย์ ดําเนินการเรียบร้อยโดย  สอฟ.ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าที

ผูป้ฏิบตัิงาน ใหรั้บทราบ 

 ทังน ีสอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไข 

. .  ลูกหนีเงินใหส้หกรณ์อืนกูย้มื 
          
 หน่วย : บาท 



   

 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

สอ.ครูอุบลราชธานี 172,222,000.00 - 172,222,000.00 100.00 
สอ.ครูขอนแก่น 466,666,400.00 - 466,666,400.00 100.00 
สอ.ครูบุรีรัมย ์ 188,888,800.00 - 188,888,800.00 100.00 
สอ.ครูสกลนคร 
สอ.ครูยะลา 

176,666,200.00 
83,333,100.00 

- 
- 

176,666,200.00 
83,333,100.00 

100.00 
100.00 

รวม 1,087,776,500.00 - 1,087,776,500.00 100.00 

ในปี มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอแต่มีขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบลูกหนีให้สหกรณ์อืนกู้ ยืมเงินจากการตรวจสอบการให้เงินสหกรณ์อืนกูย้ืมเงิน ณ 

วนัที 4 กนัยายน 2561 และวนัที 10 ตุลาคม 2561 มีจาํนวน 4 ราย คือ สอ.ครูยะลา จาํกดั,  สอ.สกลนคร จาํกดั, 

สอ.ครูอุบลราชธานี จาํกดัและ สอ.ครูขอนแก่น จาํกดัมีขอ้สังเกตดงันี 

1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ  ในการอนุมติัการใหส้หกรณ์กูย้ืมเงินแต่ละ

สหกรณ์ควรมี ควรระบุจาํนวนเงิน ดอกเบีย และระยะเวลาการการใหกู้ย้มืตลอดจนการสังการให้ครบถว้น 

2. แบบฟอร์มสัญญาคาํประกนัเงินกู ้ทีส่งใหส้หกรณ์อืนเพือดาํเนินการใหผู้ค้าํประกนัจดัทาํ 

ควรส่งเป็นไฟล ์PDF เพอืป้องกนัการแกไ้ข และใหเ้ป็นไปตามรูปแบบที สอฟ.กาํหนด 

3. การลงนามในสัญญาคาํประกนัเงินกู ้หากไม่ประสงคจ์ะลงนามควรให้ใส่เครืองหมาย “  “ 

เพือให้ทราบวา่ช่องนีไม่ประสงคท์ีจะลงนาม เพอืป้องกนัการเกิดกรณีพพิาทขึน  อาจทาํให ้สอฟ. เกิดความ

เสียหาย 

4. สอฟ. ควรติดตามฐานะการดาํรงตาํแหน่งและการเปลียนแปลงของคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ทีเป็นผูค้าํประกนั หากท่านใดพน้จากตาํแหน่งก่อนทีสหกรณ์ผูข้อกูจ้ะชาํระหนีเสร็จสิน ใหส้หกรณ์ผู ้

ขอกูจ้ดัให้กรรมการดาํเนินการคนใหม่เป็นผูค้าํประกนัแทนคนเดิมทีลงนามในสัญญาฯ อยา่งสมาํเสมอ 

5. สอฟ. ควรจดัทาํแผนการรับชาํระเงินให้ครบถว้นตามจาํนวนงวดเวลาการชาํระเงินของแต่

ละสหกรณ์ตามทีไดรั้บอนุมติั 

6.  สอฟ. ยงัมิไดมี้การกาํหนดการจ่ายเงินเฉลียคืน ว่าจะตอ้งจ่ายให้สหกรณ์อืนกูห้รือไม่ สอฟ.

แจง้วา่ ตามระเบียบวา่ดว้ยการให้กูส้หกรณ์อืนไม่มีการจ่ายเงินเฉลียคืนใหแ้ก่สหกรณ์อืนทีกูเ้งิน 

7.  สอฟ. ควรมีประกาศหลกัเกณฑ์ในการกาํหนดอตัราดอกเบียเงินให้กูย้ืมสหกรณ์อืนอย่าง

เป็นทางการ  สอฟ.ไม่ มีนโยบายเปิดให้สหกรณ์ทัวไปมากู้ยืม แต่หากสหกรณ์ มีสภาพคล่องสูงจะ

ประชาสัมพนัธ์ในเครือข่าย 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ 1-3 และข้อ 5แล้ว 

ข้อ 4 และข้อ 6อยู่ระหว่างดําเนินการ ส่วนข้อ 7 สอฟ. ไม่มีนโยบายเปิดให้สหกรณ์ทัวไปกู้ยืม แต่หาก สอฟ. มีสภาพ

คล่องสูง จะประชาสัมพนัธ์ในเครือข่าย 

 การตรวจนับโฉนดทีดินทีใช้เป็นหลักทรัพย์คําประกันตามสัญญาเงินกู้พิเศษจากการตรวจนับ

โฉนดทีดินทีใชเ้ป็นหลกัทรัพยฯ์ ปี 2551-2554 จาํนวน 847 สัญญา มีขอ้สังเกตดงันี 

1. ไม่พบโฉนดทีดิน 8 สัญญา  สอฟ. ควรติดตามโฉนดทีดินทีหาไม่พบ มาจดัเก็บให้ถูกต้อง 

ครบถว้น และควรจดัให้มีการตรวจนบัโฉนดทีดินอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง เพือตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น 

2. สัญญาเงินกูพ้ิเศษทีชาํระหนีครบแลว้ และสมาชิกไถ่ถอนโฉนดแลว้ ไม่ควรมีขอ้มูลในฐาน

ระบบ ควรปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั 

3.  สอฟ.ควรกาํหนดให้มีระบบการแจง้เตือนสมาชิกและฝ่ายเงินกู้พิเศษ เพือให้ทราบว่าหาก

สมาชิกชาํระหนีใกล้หมดแล้ว อาจกาํหนดให้ก่อนครบกําหนดอย่างน้อย 3 เดือนเพือทําให้สมาชิกทราบ

ล่วงหน้า และฝ่ายเงินกูพ้ิเศษไดต้รวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นอีกครัง ก่อนนาํเสนอให้ผูจ้ดัการเพือทราบ 

และจดัเตรียมใหส้มาชิกรอมาไถ่ถอน 



   

 

4. สอฟ. ควรตรวจสอบระบบทีไดพ้ฒันาแลว้วา่มีขอ้มูลของทะเบียนหลกัทรัพยค์าํประกนัเงินกู ้

ฯ ถูกตอ้ง ครบถว้น นาํไปใชง้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่ หากระบบยงัไม่สามารถอพัโหลดขอ้มูลได้

ครบถ้วน ถูกตอ้ง สอฟ. ควรแจง้ให้บริษทัดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงโปรแกรมให้แล้วเสร็จ ก่อนทีจะใช้งาน

ระบบจริง (Go Live) 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ 1 พบ

โฉนดทัง 8 สัญญาแล้ว ส่วนเรืองการตรวจนับโฉนดทีดินและข้อ2 และ 3 อยู่ระหว่างดําเนินการ  ส่วนข้อ 4 ยัง

ไม่มีการดําเนินการ 

 

6.3 เงินลงทุน (ราคาทุน) 
หน่วย : บาท 

โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  มาตรา  ( ) และประกาศ

คณะกรรมการ พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติเรืองข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ การ

คาํนวณผลตอบแทนถูกตอ้งครบถว้นและในปี  มีการดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยา่งเพียงพอแต่มีขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบเงินลงทุนของ สอฟ.ตรวจสอบการลงทุนของ สอฟ. ทีมียอดคงเหลือตามบญัชีเงิน

ฝากธนาคารและเงินลงทุน ณ 28 กุมภาพนัธ์ และ31 พฤษภาคม 2561 และรายงานคุมยอดเงินลงทุน สอฟ.มีการ

ดาํเนินการตามกรอบการลงทุนภายใต้ขอบเขตของ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือง ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ขอ้3(7) โดยมี

คณะกรรมเงินลงทุน เป็นผูก้าํหนดนโยบายในการลงทุนสอฟ.พบว่า ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 สอฟ. มีการ

ลงทุน เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์  มีการคาํนวณดอกเบียรับและการบนัทึกบญัชีถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นไปตาม

ระยะเวลาทีกาํหนด และ ณ วนัที 31พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบยอดตามบญัชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน มี

หลกัฐานตรงตามบญัชีของ สอฟ. มีการบนัทึกบญัชีเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนถูกตอ้ง ครบถว้น ตรงตาม

เอกสารประกอบการลงบญัชี  แต่มีขอ้สังเกต ดงันี 

1. สอฟ.ควรมีการจดัทาํบทวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มอตัราดอกเบีย และกาํหนดสัดส่วนการ

ลงทุนระยะสันและระยะยาวให้ชดัเจน เพือควบคุมความเสียงจากการลงทุนทีไดรั้บผลตอบแทนตาํกว่าตน้ทุนทาง

การเงินของ สอฟ. ดาํเนินการเรียบร้อยโดย สอฟ.รับทราบ และมีการนาํ “ผลการดาํเนินงานหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

กรุงไทย” มาใชป้ระกอบการทาํงาน ซึงมีการปรับปรุงเป็นประจาํทุกเดือนดาํเนินการจดัทาํ นอกจากนีมีการจดัทาํ

รายงานสัดส่วนเงินลงทุนเพือประกอบ การปฏิบติังาน 

2. การบนัทึกบญัชีรายได้จากเงินลงทุนของ สอฟ. เป็นไปตามเกณฑ์เงินสด โดยจะบันทึกเมือ

ไดรั้บเงิน ไม่ไดมี้การบนัทึกบญัชีรายไดค้า้งรับในแต่ละเดือน เพือสะทอ้นให้เห็นถึงผลดาํเนินงานทีสมาํเสมอ

และมีประสิทธิภาพ 

3. สอฟ. ควรมีการพฒันาบุคลากรและสร้างผูเ้ชียวชาญทางดา้นการลงทุนอยา่งมืออาชีพ  

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

เงินลงทุน    
หุน้กู ้

    พนัธบตัรรัฐบาล 
    เงินลงทุนในบลจ. 

6,462,330,060.08 
315,907,988.00 

1,211,875,384.05 

7,089,857,269.59 
1,258,393,745.65 

- 

(627,500,209.51) 
(942,485,757.65) 
1,211,875,384.05 

(8.85) 
(74.90) 
100.00 

ตวัสัญญาใชเ้งิน - 99,645,453.00 (99.645.453.00) (100.00) 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
หุน้บริษทั สหประกนัชีวิต 

    หุ้นบริษทันมไทย-เดนมาร์ค 

581,000,000.00 
200,000.00 
100,000.00 

570,000,000.00 
200,000.00 
100,000.00 

11,000,000.00 
- 
- 

1.93 
- 
- 

รวมเงนิลงทุน 8,571,413,432.13 9,018,196,468.24 (446,756,036.11) (4.95) 



   

 

4. สอฟ. ควรพิจารณาตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ตน้ทุนดอกเบียจ่ายเงินปันผล และค่าใชจ่้ายในการ

ดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัผลตอบแทนจากการลงทุน  และดอกเบียรับจากการใหกู้ ้หากมีตน้ทุนทางการเงินสูง

กว่าอตัราผลตอบแทนทีได้รับควรพิจารณาหาแนวทางลดตน้ทุนทางการเงิน เช่น กาํหนดวงเงินรับฝากของ

สมาชิก การถือหุน้ของสมาชิก เป็นตน้ 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ 1 ข้อ3และ 4 

แล้ว  นอกจากนี สอฟ. ได้จัดส่งเจ้าหน้าทีไปศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เมือเดือนสิงหาคม 2561 ส่วนข้อ 2 ยังไม่มีการดําเนินการ 

. เงินรับฝาก 

. . เงินรับฝากจากสมาชิก 
           หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์ 530,212,378.08 522,307,767.15 7,904,610.93 1.51 
ประจาํ 1,695,254.42 4,038,122.58 (2,342,868.16) (58.02) 
สะสมทรัพย ์ 48,380,930.00 48,462,244.86 (81.314.86) (0.17) 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  224,824,342.39 1,674,521,329.87 (1,449,696,987.48) (86.57) 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  20,047,162.67 115,714,926.76 (95.667.764.09) (82.68) 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  1,229,949,387.58 2,936,711,969.42 (1.706.762.581.84) (58.12) 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  7,698,149,062.11 12,505,537,757.98 (4.807.388.695.87) (38.44) 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  2,733,712,112.22 698,748,495.87 2.034.963.616.35 291.23 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  315,521,213.45 - 315.521.213.45 100.00 
ออมทรัพยเ์พมิพูน  534,019,201.27 - 534.019.201.27 100.00 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  1,201,656,009.68 - 1.201.656.009.68 100.00 
ออมทรัพยเ์พิมพูน  4,320,284,289.59 - 4.320.284.289.59 100.00 
เงินฝากกองทุนผูค้าํ  
(กองทุน ) 

3,438,400.00 - 3.438.400.00 100.00 

รวม 18,861,889,743.46 18,506,042,614.49 355.847.128.97 1.92 

เงินรับฝาก ณ วนัที ธนัวาคม  จาํนวน ,  ลา้นบาทประกอบดว้ย เงินรับฝากจากสมาชิกปกติ 

,  ลา้นบาท  สมาชิกคงสภาพ ,  ลา้นบาท และสมาชิกสมทบ ,  ลา้นบาท และ อืนๆ (ลาออก/ไม่มี

เลขทีสมาชิก)  ลา้นบาท 

และในปี  มีการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอแต่มีขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ปปง.)สุ่มตรวจสอบขอ้มูลรายการเงินฝากสมาชิกสมทบของบญัชีทุกประเภททีมีทาํธุรกรรมเกิน 2 ลา้น

บาทขึนไประยะเวลา 5 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 -มีนาคม 2561 และเอกสารแบบรายงานการการ

ทาํธุรกรรมทีเกียวกบัทรัพยสิ์นพร้อมเอกสารประกอบพบวา่ ส่วนใหญ่ สอฟ. มีการรายงานการทาํธุรกรรมของ

สมาชิกฯ ถูกตอ้ง เป็นไปตาม พรบ. ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. สอฟ. ควรมีการปรับปรุง ประกาศ เรืองการรายงานการทาํธุรกรรมของสมาชิกสหกรณ์ต่อ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นปัจจุบนั ตามกฏกระทรวงกาํหนดจาํนวนเงินสดและ

มูลค่าทรัพยสิ์น ในการทาํธุรกรรมทีสถาบนัการเงินตอ้งรายงานต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. 2559 ลงวนัที 18 พฤศจิกายน 2559 โดยมีแนวปฏิบตัิตามตวัอย่างของสถาบนัการเงินแห่งหนึงอฟ. 

ควรให้โปรแกรมการฝาก – ถอน เงินฝาก มีระบบการแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที กรณีทีมีการธุรกรรมทีต้อง

รายงานต่อสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เช่น ฝาก-ถอน เงินสดหน้าเคาน์เตอร์ โดย

ระบบจะแจง้เตือนใหเ้จา้หนา้ทีแจง้สมาชิกตอ้งทาํแบบรายงานการทาํธุรกรรม เป็นตน้ 



   

 

2. สอฟ. ควรทบทวนขนัตอนการปฏิบตัิงานให้เจ้าหน้าทีเกิดความเขา้ใจในรายงานการธุรกรรม

ของสมาชิกสหกรณ์ต่อสาํนกังาน ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน   

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ  3 แล้ว  ส่วนข้อ 1และ 

2อยู่ระหว่างดําเนนิการ 

 

 . . เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน  ดงันี 
          หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ออมทรัพย ์  161,572.43 5,064,139.40 (4,902,566.97) (96.81) 
ออมทรัพยเ์พมิพูน  - 22,445,781.62 (22,445,781.62) (100.00) 
ออมทรัพยเ์พมิพูน  - 152,494,000.00 (152,494,000.00) (100.00) 
ออมทรัพยเ์พมิพูน  101,000,000.00 163,015,313.92 (62,015,313.92) (38.04) 

รวม 101,161,572.43 343,019,234.94 (241,857,662.51) (70.51) 

. สหกรณ์มีเงินกูย้ืม ดงันี 

สหกรณ์ไม่มีการกูย้ืมเงินในรูปของตวัสัญญาใชเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์

. สหกรณ์มีทุนเรือนหุน้ ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน (ร้อยละ) 

ทุนเรือนหุ้น 8,289,352,380.00 8,158,766,220.00 130,586,160.00 1.60 

ทุนเรือนหุน้ในบญัชีมีจาํนวนถูกตอ้ง ตรงกบัทะเบียนผูถื้อหุ้นรายตวั  

 

 

.  สหกรณ์มีทุนสาํรองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอืน ๆ ดงันี 

           หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพมิขึน (ลดลง) 

(จาํนวน) (ร้อยละ) 

ทุนสาํรอง 1,008,410,810.29 962,831,621.02 45,579,189.27 4.73 

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และอืน  ๆ

    

- ทนุรักษาระดบัอตัรา เงินปันผล 713,878.31 513,878.31 200,000.00 38.92 
- ทุนสะสมเพอืขยาย

สาํนกังาน 
12,154,485.50 14,409,499.25 (2,255,013.75) (15.65) 

- กองทนุส่วนของสหกรณ์( ) 47,268,311.65 48,511,396.93 (1.243.085.28) (2.56) 
- ทุนสาธารณประโยชน ์ - 2,138,100.00 (2,138,100.00) (100.00) 
- ทุนส่งเสริมการศึกษา 815,714.67 1,302,093.00 (486,378.33) (37.35) 

รวม 1,069,363,200.42 1,029,706,588.51 39,656,611.91 3.85 



   

 

ณ  ธันวาคม  มียอดทุนสํารองและทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ,  ลา้นบาท เพิมขึน .  ลา้น

บาทและในปี  การดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งเพียงพอ แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

 การตรวจสอบทุนขยายสํานักงาน - ลิฟท์สํานักงานวัดเลียบ  ตรวจสอบการใชทุ้นขยายสํานกังาน 

ในปี 2561โดยสุ่มตรวจสอบการจดัทาํลิฟทโ์ดยสารขึนลงระหว่างชนัอาคารสหกรณ์ สํานกังานวดัเลียบซึงได้

จ่ายเป็นเงิน 1,258,000.00 บาท การดาํเนินการโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย ทุนสะสมเพือขยาย

กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2538 และระเบียบการจดัซือและจา้งทาํพสัดุ พ.ศ. 2547  แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. ไม่พบรายงานโครงการพร้อมหลกัการ ของผูจ้ัดการ สอฟ. ทีจะเสนอโครงการขอจัดทาํลิฟท์ เพือ

นาํเสนอคณะกรรมอาํนวยการ พิจารณาก่อนนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการอนุมติัขอใชทุ้นสะสมเพอืขยายกิจการ

ของสหกรณ์ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบ สอฟ. วา่ดว้ย ทุนสะสมเพือขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2538ขอ้ 6 

2. ผูรั้บจา้งสร้างบ่อลิฟท ์แจง้ขอรบัเงิน  โดยวนัทีทีลงในเอกสารล่าชา้กวา่ขอ้ตกลงในสัญญา  และ สอฟ. 

ได้จ่ายเงินโดยไม่เรียกค่าปรับ  สอฟ. ควรตรวจสอบการส่งมอบงานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษร  หากบริษทัผูรั้บจา้ง

ดาํเนินการไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา  ควรดาํเนินการเรียกเก็บเงินค่าปรับ 

3. สอฟ. ควรกาํชับให้ผูที้เกียวขอ้งกับการจัดซือ จัดจ้าง ควบคุมการบริหารสัญญาฯ ให้เป็นไปตาม

ขอ้ตกลง 

มติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที 4/2562วนัที 31 มกราคม 2562 ดงันี  

1) การใชง้บทุนขยายกิจการ ในแนวปฏิบติัเดิม จะมีมติแต่งตงัคณะทาํงานเฉพาะ พจิารณาถึงความ

จาํเป็น  กรณีเร่งด่วน เพือประโยชน์ในการให้บริการสมาชิก  โดยการพิจารณาการจัดซือ หรือจัดจ้าง จะ

พิจารณาภายใตก้รอบระเบียบ วา่ดว้ย การจดัซือหรือจา้งทาํพสัดุฯ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ทงันี ในการ

ใชทุ้นสะสมเพอืขยายกิจการ จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ตอ่ไป 

2) ประธานคณะกรรมการดาํเนินการชีแจงว่า  หลงัจากเซ็นสัญญาลงนามแลว้ จึงพบปัญหาและ

อุปสรรคดา้นก่อสร้างบ่อลิฟต ์ ดงันี 

ก. บริษทัฯ สามารถดาํเนินการก่อสร้างบ่อลิฟต์  ตามสัญญาระบุวนัทาํงานตามปกติ แต่งานส่วน

ใหญท่าํบริเวณชนั  ซึงเป็นส่วนใหบ้ริการสมาชิก และฝ่ายการเงิน จึงไม่สามารถดาํเนินการได ้ บริษทัฯ ทาํไดเ้ฉพาะ

วนัเสาร์และอาทิตยเ์ท่านนั เนืองจาก การก่อสร้างทาํงานโครงสร้างหลกั ๆ ได ้เช่น งานพืน, ตดัผนงั,สกดัผนงั,เจาะ

สวา่น ทาํใหเ้กิดเสียงดงั  การดาํเนินการวนัปกติ เป็นบางวนัเท่านนั 

ข.บริษทัฯ ต้องหยุดชงักการทาํงาน เนืองจากต้องมีการปรับปรุงสายไฟและสายโทรศพัท์ 

ภายในโครงสร้างปล่องลิฟท ์  

บริษทัผูรั้บจา้งสร้างบ่อลิฟท ์ไดท้าํหนงัสือ ที / /  ลว.  มกราคม  (สอฟ.รับที /  ลว.

/ / ) เรือง อุปสรรคงานก่อสร้างบ่อลิฟต ์ตามทีบริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจใหเ้ป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างบ่อลิฟต์

ในอาคาร สอฟ. และทางบริษัทฯ ได้ดําเนินการก่อสร้างบ่อลิฟต์แล้วเสร็จเมือวนัที  สิงหาคม  ซึงเลย

กาํหนดการประมาณ  วนันนั สาเหตุทีทาํใหง้านล่าชา้เนืองมาจากในวนัทาํงานปกติ วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ทางบริษทั

ฯ ไม่สามารถทาํงานโครงสร้างหลกั ๆ  ได ้เช่นงานพืน, ตดัผนัง, สกดัผนัง, เจาะสว่าน ซึงงานส่วนนีจะทาํให้เกิดเสียง

ดงั และ รบกวนการทาํงานของเจา้หนา้ที ซึงผูดู้แลประสานงานของ สอฟ. ไดแ้จง้ใหท้างบริษทัฯ ปรับแผนใหท้าํงาน

ส่วนนีในวนัเสาร์ และวนัอาทิตยแ์ทน ซึงงานส่วนดงักล่าวเป็นหัวใจหลกัของงานก่อสร้างแต่ทาํไดเ้ฉพาะวนัเสาร์ 

อาทิตย ์จึงเป็นสาเหตุหลกัทีทาํให้งานเลยกาํหนดการมา ส่วนการทาํงานในวนัปกติ ทาํงานไดใ้นส่วนทีไม่ก่อให้เกิด

เสียงดงั เช่น งานก่ออิฐฉาบปูน งานทาสี งานปูกระเบือง และ งานเก็บเศษวสัดุก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน ทาง

บริษทัฯ จึงเรียนมาใหท่้านทราบเพอืขอความอนุเคราะห์ จึงเรียนมาเพือโปรดพจิารณา 

บริษทัฯ ทาํหนงัสือชีแจงใหส้หกรณ์ฯ ทราบแลว้ จึงเห็นควรอนุโลมค่าปรับ ใหก้บับริษทัผูรั้บจา้งฯ 

) สหกรณ์ฯ จะมอบหมายใหมี้การกาํกบัดูแล และบริหารสัญญาต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งครบถว้นต่อไป 

. ผลการดําเนินงาน  

. สหกรณ์มีรายได ้ดงันี 
หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

ดอกเบียรับจากเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  879,632,866.53  945,595,089.13  (65,962,222.60)  (0.07) 



   

 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

ดอกเบียรับจากลูกหนีอืน  51,391,088.17  21,284,353.91  30,106,734.26   1.41  

ดอกเบียรับเงินฝากสหกรณ์อืน  321,361,677.21  109,311,375.05  212,050,302.16   1.94  

ดอกเบียรับเงินฝากธนาคาร  2,657,726.89  2,996,658.18  (338,931.29)  (0.11) 

ดอกเบียรับจากการลงทุน  91,352,064.61  263,217,122.40  
(171,865,057.79) 

 (0.65) 

รายไดอื้น  46,920,665.70  3,416,789.21  43,503,876.49   12.73  

รวม  1,393,316,089.11  1,345,821,387.88  47,494,701.23   0.04  

รายไดต้่าง ๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การคาํนวณและการบนัทึกบญัชีรายไดถู้กตอ้งและครบถว้น 

. สหกรณ์มีรายจ่าย ดงันี 
           หน่วย : บาท 

รายการ  ธนัวาคม   ธนัวาคม  
เพิมขึน (ลดลง) 

จาํนวน ร้อยละ 

ค่าใชจ่้ายดอกเบียและการลงทุน     689,421,127.17  696,390,006.65     (6,968,879.48)  (0.01) 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน     170,917,048.47  203,270,226.04   (32,353,177.57)  (0.16) 

รวม     860,338,175.64  899,660,232.69   (39,322,057.05)  (0.04) 

รายจ่ายต่างๆของ สอฟ. ได้จ่ายไปเพือกิจการของสหกรณ์เป็นไปตามมติทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการมีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถว้นเพยีงพอทีจะใชเ้ป็นหลกัฐานทางบญัชีได ้

ในปี  สอฟ.ไดรั้บอนุมตัิวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นจาํนวนเงินรวม , , .  บาท สอฟ. 

ใชจ้่ายเงินตามงบประมาณไปรวม , , .  บาท (ร้อยละ . )  

รายจ่ายต่าง ๆ ของ สอฟ. เป็นไปตามมติของทีประชุมวา่ดว้ยรายจ่ายนัน และส่วนใหญ่อยูภ่ายในวงเงิน

งบประมาณทีกาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม มีรายการค่าใชจ่้ายทีสูงกวา่งบประมาณอยา่งมีนยัสําคญั ไดแ้ก่ 

ชือบญัชี งบประมาณ ค่าใชจ้่ายจริง ร้อยละ 

1) ค่ารับรอง 500,000.00 782,276.22 156.46 

2) ค่าใชจ่้ายทวัไป 300,000.00 992,776.51 330.93 

3) โครงการแกปั้ญหาสมาชิก 500,000.00 998,475.50 199.70 

บญัชีค่ารับรอง ส่วนใหญ่เป็นค่ารับรองการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของ สอฟ., ค่ารับรองมุมกาแฟ 

สมาชิกสํานกังานวดัเลียบและเพลินจิต, ค่ากระเชา้ของขวญัปีใหม่, ค่ารับรองกรรมการเซ็นเช็ค และค่ารับรอง

การประชุมเจา้หนา้ที สอฟ. 

บญัชีค่าใชจ่้ายทวัไป ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่เกิดจากการบนัทึกรายการคืนเงินประกนัความเสียหายให้กบั

สมาชิก ซึง สอฟ. เคยรับรู้เป็นรายไดท้างบญัชี 

และบญัชีโครงการแกปั้ญหาสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นค่าล่วงเวลาของเจา้หน้าทีสอฟ. ทีทาํงานล่วงเวลา

ใหก้บัโครงการแกปั้ญหาสมาชิก 

ทงันีรายจ่ายทีเกินงบประมาณ สอฟ. สามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวดโดยทีประชุมใหญ่ได้มีมติอนุมัติให้

คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจถวัจ่ายไดทุ้กประเภทยกเวน้หมวดค่าครุภณัฑ์และหมวดเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่าง 

 ๆเป็นรายการปกติของการดาํเนินงานเพือก่อให้เกิดรายได ้ 

 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ ประจําปี 2561สุ่มตรวจสอบบญัชีค่าใชจ่้ายที

เกิดขึนระหว่างปี 2561เปรียบเทียบกบังบประมาณทีไดรั้บอนุมติัประจาํปี 2561 สําหรับรอบ 7 เดือนสินสุดวนัที 



   

 

31 กรกฎาคม 2561 พบวา่ ค่าใชจ่้ายทีสุ่มตรวจสอบเป็นค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง มีหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชี

ถูกตอ้งและ ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายการค่าใชจ่้ายตามงบประมาณทีสหกรณ์กาํหนดไว ้แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. สอฟ. ควรตรวจสอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายตาม

งบประมาณทีสหกรณ์กาํหนดไว ้

2. แบบขออนุมติัค่าใช้จ่ายของ สอฟ. ควรมีการลงรายละเอียดค่าใชจ้่ายให้เป็นไปตามหวัขอ้งบประมาณ

ทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมใหญ่  และควรควบคุมการใชจ้่ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณ 

3. สอฟ. ควรรับรู้กรณีทีมีการวางเงินประกนัความเสียหายจากลูกหนี เป็นหนีสินของกิจการไวก้่อน เมือ

การดาํเนินการอย่างใดอยา่งหนึงแลว้ สอฟ.ไม่เกิดความเสียหายก็คืนเงินประกนัให้ลา้งรายการนี หากแต่พสูิจนไ์ดว้า่

เงินประกันทีได้วางไวมี้การผิดสัญญาหรือเป็นเงินทีชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถโอนเป็นรายได้ของกิจการได้ 

(รายไดที้เกิดจากการละเมิด) สอฟ. รับทราบ กรณีดงักล่าว ฝ่ายบญัชีมีการตงัรอการจ่ายคืน(หนีสิน) เมือ7 กนัยายน,6

ธันวาคม2559 และ 27 มีนาคม 2560 ต่อมา มีมติทีประชุมดําเนินการ 17/2561 ให้โอนเงินดังกล่าวเขา้รายได้ของ

สหกรณ์ 

4. ควรพิจารณารายจ่ายทีเกิดเป็นประจาํแต่มิไดจ้ดัหมวดหมู่ไว ้เช่น ค่าของทีระลึก ค่ากระเชา้แสดงความ

ยนิดีเป็นตน้ รายจ่ายเหล่านี สอฟ.ควรจดัอยูใ่นบญัชีค่ารับรอง 

5. ค่ารับรองทีจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืม ของคณะทาํงาน แกปั้ญหาหนีสมาชิก (NPL) ทีมาประชุมควร

บนัทึกอยู่ในบญัชีโครงการแกปั้ญหาสมาชิก เพือแสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ 1-3และข้อ 5 แล้ว 

ส่วนข้อ 4 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

. อืนๆ 

 การตรวจสอบการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลยีคืนปี 2560สุ่มทดสอบการคาํนวณเฉลียคืน  เงินปันผล  และ

สอบทานเอกสารการยินยอมให้หักเฉลียปันผลและเฉลียคืน การขอคืนเงินปันผล ของสมาชิกกลุ่มทีเงินได้ติดลบ

เดือน มิถุนายน 2560 จาํนวน 20 ราย พบว่า มีการคาํนวณเงินปันผลถูกต้องเป็นไปตามคู่มือฯทีกําหนด  แต่มี

ขอ้สังเกต คือ สอฟ. ควรออกแบบโปรแกรมให้สามารถรองรับการทาํงานในรูปแบบตา่ง ๆ ใหม้ากยิงขึน เช่น  การ 

Export file ขอ้มูลออกจากระบบในรูปแบบต่าง ๆ สามารถนาํขอ้มูลมาสอบทานความครบถว้น ถูกตอ้ง  เพือเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงานไดม้ากยงิขึน   

ทังนี สอฟ. ได้ดาํเนนิการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และอยู่ระหว่างดาํเนินการ 

 การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการลงบญัชี

ค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ในวันที 21-23 กุมภาพนัธ์ 2561 พบว่า ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม

งบประมาณทีขออนุมตัิและเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัและมติทีประชุม แต่มีขอ้สังเกตดงันี 

1. สอฟ. ควรตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินและลงบญัชีใหถู้กตอ้ง ครบถว้น 

2. สอฟ. ควรกาํหนดผูรั้บผิดชอบ ควบคุมการค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ ให้เป็นไปตามงบประมาณ

ทีตงัไว ้โดยอาจพิจารณาตามหนา้ทีของแต่ละฝ่าย และใหแ้ต่ละฝ่ายขออนุมติัเงินสาํรองค่าใชจ้่าย ตามแบบฟอร์มที 

สอฟ.กาํหนด และนาํเอกสารหลกัฐานการเบิกจ่ายมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายภายใน 7 วนั เพือให้เป็นไปตามระเบียบที

กาํหนดไว ้และควรติดตามหลกัฐานเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 

3. ควรให้ผูมี้อาํนาจลงนามกาํกับเอกสารทีมีการแก้ไข ขีดฆ่า แก้ไข ทุกฉบบั และตรวจสอบการ

ประทบัตรายาง “จ่ายเงิน” ใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง 

4. การจ่ายเงินควรจ่ายเงินให้ถูกตอ้งตามรายการทีได้ตงังบประมาณไว ้หากจ่ายเงินไม่เป็นไปตาม

รายการทีกาํหนดควรนาํเสนอผูมี้อาํนาจอนุมติัก่อนการจ่ายเงิน 

5. ควรกาํชบัให้พนกังานตรวจสอบเอกสารหลกัฐานให้ถูกตอ้ง ครบถว้น ก่อนการจ่ายเงินและบนัทึก

บญัชีใหถู้กตอ้งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพิมเติม 

ทังนี สอฟ. ได้ดาํเนนิการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการแล้ว 

 การตรวจสอบการจัดจ้างพัฒนาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์บน WEB APPLICATIONตามที สอฟ. ไดมี้

การจัดจ้างพัฒนาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์บน WEB APPLICATION(สัญญาเลขที  SO-AT-DE570302)



   

 

กําหนดการเริมงานและการสินสุดงานอยู่ระหว่างวันที 1 เมษายน 2557–30 กันยายน 2558 ปัจจุบันการพัฒนา

ระบบงาน สอฟ. มีการตรวจรับงานถึงส่วนสุดท้าย (ส่วนที ) แต่ยงัไม่สามารถใช้งานได้จริงทงัระบบและมี

ขอ้สังเกต ดงันี 

1. สอฟ. ควรจัดตงัผูดู้แลโครงการจัดพฒันาระบบงานสหกรณ์ออมทรัพยอ์ย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ

ติดตามการดาํเนินงานอย่างต่อเนืองและบริหารสัญญาฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญา และตามระยะเวลาทีกาํหนด 

2. สอฟ. ควรตงัคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทุกครัง ตามทีไดก้าํหนดไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ว่าด้วยการจดัซือและจา้งทาํพสัดุ พ.ศ. 2547 สําหรับการ

ตรวจรับงานในส่วนที 1-3 และ ส่วนที 4 งวดที 1  สอฟ. ควรดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามระเบียบฯ 

3. ควรแจง้บริษทัใหจ้ดัทาํแผนการฝึกอบรมโปรแกรมระบบงาน สอฟ. 

4. การแก้ไข  เปลียนแปลงสัญญา  ควรดําเนินการตามข้อกําหนดในสัญญา ข้อที 9 กําหนด “การแก้ไข

เปลียนแปลงสัญญาจะกระทาํมิได ้เวน้แต่คู่สัญญาทงัสองฝ่ายจะตกลงร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการขอเปลียนแปลง

สัญญา”  สอฟ. ควรจัดทาํสัญญาฉบบัแกไ้ขหรือสัญญาแนบทา้ย เนืองจากมีการเปลียนแปลงรายละเอียดตามสัญญาเดิม มี

การลงนามร่วมกัน เพือให้เป็นไปตามสัญญาฯ  และป้องกันการฟ้องร้องกรณีเกิดข้อพิพาท สอฟ. ได้ดําเนินการ

เปลียนแปลงรายละเอียด สัญญาพฒันาระบบโปรแกรมสหกรณ์ในส่วนงานที2 ตามมติคณะกรรมการดาํเนินการครังที 

2/2557 เมือวนัที 12พฤศจิกายน2557 การขอขยายเวลาการปฏิบตัิงาน ควรดาํเนินการก่อนทีสัญญาทีครบกาํหนด 

5. สอฟ. ควรรายงานความกา้วหนา้ของการปฏิบติัต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน 

6. สอฟ. ควรทดสอบการทาํงานทงัระบบและกําหนดการใช้งานจริง เนืองจากปัจจุบันการพฒันา

ระบบงาน สอฟ.มีการตรวจรับงานถึงส่วนสุดทา้ย (ส่วนที 4) แต่ยงัไม่สามารถใชง้านไดจ้ริงทงัระบบ 

7. สอฟ. ควรกําหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน งวดที 6 ระบบกฏหมาย ระบบผูดู้แลระบบ ระบบ

เวบ็ไซตท์ะเบียนสมาชิก เนืองจากผา่นพน้กาํหนดวนัที 31 สิงหาคม 2561 มาแลว้ 

8. สอฟ. ควรดาํเนินการตามขอ้ตกลงตามสัญญา ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงขอ้ตกลง ควรทาํเป็น

บนัทึกแนบท้ายสัญญา หากปฏิบติัไม่เป็นไปตามสัญญาควรดาํเนินการคิดค่าปรับกบัทางบริษทัโซแอทฯ และไม่

ควรนําการจ้างงานส่วนเพิมมารวมเป็นเงือนไขการขยายสัญญา ควรส่งมอบงานตามสัญญาให้ครบถ้วน และ

สามารถทาํงานแทนระบบเก่าไดก่้อน 

ทังนี สอฟ. ได้ดําเนินการแจ้งเจ้าหน้าทีผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบ และได้ดําเนินการในข้อ 2,4-6 แล้ว ข้อ 3 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ  ส่วนข้อ 1,7 และ 8 ยังไม่ดาํเนนิการ 

 ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติังานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทงัให้คาํแนะนาํและ

ขอ้เสนอแนะต่อกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือน ซึงบางเรือง สอฟ.ได้ดาํเนินการแกไ้ขแลว้ และบางเรืองอยู่

ระหว่างการดาํเนินการ โดยคณะผูต้รวจสอบกิจการขอขอบคุณ คณะกรรมการดาํเนินการ  ทีปรึกษา และเจ้าหน้าทีของ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ทุกท่านทีให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน

เป็นอยา่งดี 

 พิจารณาค่าตรวจสอบกิจการระยะเวลา  เดือน เป็นเงินจาํนวน , .- บาท  (สองแสนเจ็ดหมืน

หกพนับาทถว้น) 

มติทีประชุม    ทีประชุม มีมติอนุมติัค่าใชจ่้าย , .  บาท  (สองแสนเจ็ดหมืนหกพนับาทถว้น)  

ระเบียบวาระที   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี   และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

  ประธานฯ  เสนอต่อทีประชุม พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี    โดยที

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวนัที  มกราคม   ได้พิจารณา

รายละเอียดขอ้มูลเกียวกบัคุณสมบติัของบริษทั สาํนกังานสอบบญัชี และขอบเขต วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ

แลว้ มีผูส้อบบญัชีภาคเอกชน เสนอบริการ ทงัสิน  ราย คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเบืองตน้แลว้เห็น

ควรนาํเสนอทีประชุมใหญ่  ราย 

  จึงเสนอทีประชุมใหญ่ พจิารณาคัดเลือก  ราย โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงันี 



   

 

 สํานักงานสามสิบสีออดิต สนง.สอบบัญชี เอส.พี.  

.ชือผูเ้สนอและเลขทะเบียน นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน ์

4119 

นายวโิรจน์ นริศวรานนท ์

3748 

น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม 

1928 

.เขา้ปฏิบติังานการสอบบญัชี (ครัง/ปี)  ครัง/ปี  ครัง/ปี 

.จาํนวนผูเ้ขา้สอบบญัชีแต่ละครัง  

ระยะเวลาในการเขา้ตรวจสอบ 

-  คน/วนั 

-  วนั/ครงั 

ไม่นอ้ยกว่า  คน/วนั 

-  วนั/ครงั 

.ตรวจสอบบญัชีรายตวัเจา้หนา้ที-ลูกหนี ทุกเดือน

(ตามวิธีของผูส้อบบญัชี) 

ตามกาํหนด ตามกาํหนด 

.จดัทาํรายงานผลเสร็จสินนบัจากวนัที สหกรณ์ฯ  

ส่งมอบงบการเงินทีแลว้เสร็จให้แก่ ผูส้อบบญัชี 

 วนั 

(ม.ค. ) 

 

. คุณสมบตัิ เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนฯ 

ผูส้อบบญัชีคนหนึง ๆ จะตรวจสอบและรับรองงบ

การเงินสหกรณ์เดิมเป็นเวลาติดตอ่กนัเกิน ปี ไม่ไดฯ้ 

  

.ค่าธรรมเนียม ,  บาท 

(ปี - , ) 

,  บาท 

.ผลงานการสอบบญัชีสหกรณ์ (ปี )  สหกรณ์  สหกรณ์ 
 

 

 

ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  สํานักงานสามสิบสีออดิต  (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์) 

สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั 

.พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค 

.การสือสารแห่งประเทศไทย 

.กระทรวงมหาดไทย 

.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

.ทีโอที 

.กรมการปกครอง 

.กรมป่าไม ้

 

ผลงานการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์  สนง.สอบบัญชี เอส.พ.ี (น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม) 

สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั สหกรณ์ออมทรัพย.์................จาํกดั 

.กระทรวงมหาดไทย 

.เคหสถานราชนาว ี

.กรมการปกครอง 

.การประชาส่วนภมิูภาค 

.สหยเูนียนเขตบางปะกง 

.สหยเูนียน 

 

มติทีประชุม    ทีประชุมมีมติเลือก นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน์ ( )  บริษัทสามสิบสีออดิต จํากัด  เป็นผูส้อบ

บญัชีของสหกรณ์ และกาํหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชี จาํนวนเงิน , .  บาท (สองแสนสาม

หมืนหา้พนับาทถว้น) 

 



   

 

ระเบียบวาระที   พจิารณาอนุมัตกิารลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.    

เรือง ข้อกาํหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ ข้อ  (7)  

 ประธานฯ เสนอต่อทีประชุมใหญ่  เสนอพิจารณาอนุมติัการฝากหรือลงทุนอืนใด  เพือให้เป็นไปตาม

ขอ้ กาํหนด การฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์  ตามความในมาตรา  ( )  แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ 

พ.ศ.   และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  เรือง  ขอ้กาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืน

ของสหกรณ์ พ.ศ.  ตามขอ้  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีรัฐวิสาหกิจจดัตงั โดยไดรั้บความเห็นชอบ

ของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการนาํ

เงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ้  ( )  รวมกนัตอ้งไม่เกินทุนสํารองของสหกรณ์  และตอ้งผ่านการอนุมติัจากที

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาํเนินการได ้

  ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครังที /  (วาระพิเศษ) เมือวนัที  มกราคม  จึงมีมติ

เห็นควรให้นาํเสนอต่อทีประชุมใหญ่ เพือพิจารณากาํหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอืนของสหกรณ์ พ.ศ.  

ตามขอ้  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมทีรัฐวิสาหกิจจดัตงั โดยไดรั้บความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่

ในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยการนาํเงินไปฝากหรือลงทุนตาม

ขอ้  ( )  รวมกนัตอ้งไม่เกินทุนสาํรองของสหกรณ์   
มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมตัิตามทีประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที  พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล  (PRIVATE FUND) 

เพอืบริหารเงนิลงทุนสหกรณ์ 

 เนืองจากปัจจุบนั สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั มีปริมาณ

การรับฝากเงินของสมาชิกและมีแนวโนม้ทีจะมีสภาพคล่องสูง สหกรณ์ฯ จึงหาแนวทางการลงทุนทีจะทาํให้

สหกรณ์ฯ ได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเพือสมาชิก โดยการลงทุนเป็นไปตาม มาตรา  62 แห่ง

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เรือง ขอ้กาํหนดการฝาก

หรือลงทุนอยา่งอนืของสหกรณ์ พ.ศ.2558 เสนอต่อทีประชุมใหญ่เพือขออนุมตัิ จดัจา้ง 

 ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ครังที 1/2562 (วาระพิเศษ) เมือวนัที 16 มกราคม 2562 จึงมีมติ

เห็นควรให้นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่ เพือพิจารณาจดัจ้าง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนส่วนบุคคล ทีมี

ความรู้ ความเชียวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านการลงทุน ทาํหน้าทีในการนําเงินหรือทรัพย์สินของ

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จาํกดั ไปจดัการลงทุน ตามทีกฎหมาย

กาํหนด เพือเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 

มติทีประชุม    ทีประชุม  มีมติอนุมตัิตามทีประธานเสนอ 

ระเบียบวาระที   เรืองอืนๆ (ถ้ามี)          

 นายประสิทธิ  โภคสวสัดิ ประธานคณะกรรมการควบคุมการเลือกตงั ได้ประกาศผลการ

ลงคะแนนเลือกตงักรรมการดาํเนินการ และผลการลงคะแนนเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ สรุปไดด้งันี 

 

 

 

 



   

 

  .  ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตงักรรมการดาํเนินการ และลงทะเบียนเลือกตงักรรมการดาํเนินการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  11,312 คน 

   บตัรดี 10,627 ใบ 

   บตัรเสีย 685 ใบ 

           ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน    คน  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร  รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายไพบลูย ์ แกว้เพทาย 4,130 1 

2 นายสิทธิพร มีเสถียร 3,895 4 

3 นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร 3,995 3 

4 นายมานตั บุญเขียว 3,455 7 

5 นางสาวศิริพร เปานิล 3,554 6 

6 นายสมบติั ภู่ไพโรจน์ 3,447 8 

7 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ 3,997 2 

8 นายชาํนาญ กิจพ่อคา้ 3,205 12 

9 นายสมศกัดิ นอ้ยชม 2,942 16 

10 นายกษิเดช บุญประเสริฐ 2,927 17 

11 นายธนพฒัน์ ดอกบวั 2,743 19 

12 นายนิตินยั สุนทรานุสร 2,778 18 

13 นายภูษิต ทิพยรั์กษา 2,608 21 

14 วา่ท ีร.ต.ชาญนลิน โพธิประยรู 2,742 20 

15 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ 3,677 5 

16 นายประจวบ คงเป็นสุข 3,433 9 

17 นายยทุธพงษ ์ สอาดบวั 3,290 10 

18 นายสุวรรณ กาเซ็ม 3,151 13 

19 นายไพศาล มะลิทอง 3,132 14 

20 นายดาํรงค ์ ปันสมพงษ ์ 2,963 15 

21 นายดิชวฒัน์ จนัทร์อี 3,255 11 

22 นายพิชญตม ์ แสงอุทยั 520 22 
 

 

  

 

 

 

 

 



   

 

  ผูท้ีไดรั้บการเลือกตงัเป็นกรรมการดาํเนินการ  จาํนวน    คน ตามลาํดบั  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย 4,130 1 

7 นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ 3,997 2 

3 นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร 3,995 3 

2 นายสิทธิพร มีเสถียร 3,895 4 

15 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ ์ 3,677 5 

5 นางสาวศิริพร เปานิล 3,554 6 

4 นายมานตั บุญเขียว 3,455 7 
 

 กรรมการดาํเนินการ ทีไดรั้บการเลือกตงั  ลาํดบัที -   ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ   ปี  ทงันีเริม

ตงัแต่วนัที    กุมภาพนัธ์  พ.ศ.    เป็นตน้ไป 

มติทีประชุม     ทีประชุม  รับทราบ 

  สรุปรายชือคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที    จึงมีดงันี 

 .  นายนิพทัธ์ เหลืองดาํรงค ์ ประธานกรรมการดาํเนินการ 

  .  นายเรวตัร ขาวสาํอางค ์ กรรมการ 

  .  นายธนิต วิวจันสิรินทร์ กรรมการ 

  .  นายนิรันดร์ วงษส์นธิ กรรมการ 

  .  นายวรยุทธ ปันสุข กรรมการ 

  .  นายบุญ เถือนคาํ กรรมการ 

  7.   นางทศันีย ์  ใหลสกุล กรรมการ 

  8.   พ.จ.อ.บุญมี  นุชสมบติั กรรมการ 

  .  นายไพบูลย ์ แกว้เพทาย กรรมการ 

  . นายประเสริฐ เดชไชยยาศกัดิ กรรมการ 

  . นางสาวสุดา หลาํวิไลเกษร กรรมการ 

  . นายสิทธิพร มีเสถียร กรรมการ 

  . ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพนัธ์ กรรมการ 

  . นางสาวศิริพร เปานิล กรรมการ 

  . นายมานตั บญุเขียว กรรมการ 

มติทีประชุม ทีประชุม มีมติรับรองตามผลการเลือกตงัคณะกรรมการชุดที   

  .  ผูม้าใชสิ้ทธิเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ และลงทะเบียนเลือกตงัผูต้รวจสอบกิจการ 

   จาํนวนผูล้งทะเบียนเลือกตงั  11,312 คน 

   บตัรดี 9,931 ใบ 

   บตัรเสีย 1,378 ใบ 

 บตัรหาย 3 ใบ 



   

 

  ผลคะแนนกรรมการดาํเนินการ ตามหมายเลขผูส้มคัร จาํนวน    คน  ดงันี 
 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร   รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

1 นายอดิศกัดิ ลาํถึง         4,509  4 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง         4,186  5 

3 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี         6,302  2 

4 นางวรรณวฒัน์ เจริญศิริมณี         6,397  1 

5 นางสาววนารี สินสกุล         5,845  3 

6 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ         3,982  6 

7 นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ         3,701  7 

8 นายเพมิศกัดิ สวาย         2,384  8 
 

  ผูท้ีไดรั้บการเลือกตงัเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  จาํนวน    คน ตามลาํดบั  ดงันี 

หมายเลข รายชือผู้สมัคร  รวมคะแนน ลาํดับทีได้ 

4 นางวรรณวฒัน์ เจริญศิริมณี         6,397  1 

3 นางสาวนนัทภคั กลบัเจริญดี         6,302  2 

5 นางสาววนารี สินสกุล         5,845 3 

1 นายอดิศกัดิ ลาํถึง         4,509  4 

2 นายเชาวลิต สีเหลือง         4,186  5 

6 นายอชัรันต ์ ขจรเกียรติพิสิฐ         3,982  6 

7 นายอดุลย ์ คุณาอคัรวุฒิ         3,701  7 

8 นายเพิมศกัดิ สวาย         2,384  8 

  ผูต้รวจสอบกิจการ ลาํดบัที -  ดาํรงตาํแหน่งตามวาระ  ปี  ส่วนในลาํดบัที  –  สหกรณ์ฯ จะขึน

ทะเบียนสาํรองไว ้ เป็นเวลา      ปี    

มติทีประชุม     ทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  รับทราบ 

  17.3 นายคมสัน  ทองศิริ  ประธานสหภาพแรงงานฯ ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ฯ ควร

ดาํเนินงานตามอุดมการณ์สหกรณ์ ตามหลกัการและแนวการดาํเนินชีวิตแบบพอเพียง ยึดถือธรรมาภิบาลใน

การบริหารงานที “เป็นธรรม  สุจริต และ โปร่งใส” ยึดถือหลกัความสามคัคี องค์กรรวมเป็นหนึงเดียวกนั เพือ

สิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสาํคญั 

  17.4 ข้อซักถามของสมาชิก  ไดส้อบถามประธานกรรมการดาํเนินการ   ใน    ประเด็น  ดงันี 

  ) สมาชิก นายเศรษฐภทัร์ หรรษาจกัรตรี สมาชิกเลข  –คงสภาพ สอบถาม ขนัตอน

การปฏิบตัิงานของสหกรณ์ เรืองการติดตามหนีสิน โดยทีสหกรณ์ฯ มีหนังสือทวงถามให้สมาชิกชาํระหนี 

ภายในระยะเวลาทีกาํหนด ซึง สมาชิกได้ชาํระหนีให้สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแลว้  แต่สมาชิกยงัได้รับหนังสือ

หมายศาล ทวงถามให้ชาํระหนี จึงสอบถามมายงัสหกรณ์ฯ ให้ตรวจสอบขนัตอนการปฎิบติังาน ระหว่างการ

ติดตามหนีสิน และการดาํเนินการขนัตอนทางกฎหมาย 



   

 

  ) สมาชิก นายทองแดง  อ่อนจาด  สมาชิกเลข -ฟขป. สอบถามเรืองเงินปันผล และ

เงินเฉลียคืน เนืองจากสมาชิกเป็นผูค้าํประกนัรับภาระแทนผูกู้ ้โดยสหกรณ์ฯ นาํเงินดงักล่าวทีไดม้าชาํระหนี

ภาระแทน ซึงเป็นหนีทีสมาชิกไม่ไดก้่อ โดยหลกัความเป็นจริง สมาชิกควรจะไดเ้งินดงักล่าว มาชาํระหนีของ

สมาชิกเอง  

  3) สมาชิกไม่ประสงค์ออกนาม บนัทึกขอ้ความ สอบถามว่า สหกรณ์ฯ ควรกาํหนดลด

วงเงิน หรือหยุดขยายวงเงินกู ้ควรอยู่แบบพอเพียง สหกรณ์ฯ อยู่ได ้และสมาชิกไม่เดือดร้อน บริหารแบบไม่

หวงักาํไร และไม่ควรปล่อยกูเ้กินอายุงาน 

มติทีประชุม ทีประชุมรับทราบ มอบคณะกรรมการดาํเนินการชุดใหม่ พิจารณากาํหนดหาแนวทางแกไ้ข

ต่อไป 

เลกิประชุมเวลา เวลา .   น. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

นายนิพทัธ์   เหลืองดาํรงค ์

(นายนิพทัธ์   เหลืองดาํรงค)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

ประธานทีประชุม    

นายสุวรรณ  กาเซ็ม 

(นายสุวรรณ กาเซ็ม) 

เลขานุการ 

 

นางสาวเบญญาภา  พงึนอ้ย  

(นางสาวเบญญาภา  พงึนอ้ย)     

หวัหนา้ฝ่ายธุรการ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 


