
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

วันจันทร์ที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕60 
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม 

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

สมาชิกทั้งหมด   จ านวน  511 คน 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  430 คน ประกอบด้วย 
 สมาชิกสามัญ  จ านวน  394 คน 
 สมาชิกสมทบ  จ านวน   36 คน 
สมาชิกผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จ านวน   81 คน ประกอบด้วย 
 สมาชิกสามัญ  จ านวน   80 คน 
 สมาชิกสมทบ  จ านวน    - คน 
สมาชิกถึงแก่กรรม  จ านวน     1 คน ประกอบด้วย 
 สมาชิกสามัญ  จ านวน     1 คน 

คณะกรรมการเข้าประชุม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
1. นายชลอ คชรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    
2. นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการฯ 
3. นายสุธีระ อริยะวนกิจ รองประธานกรรมการฯ คนที่ 1 
4. นายสมศักดิ ์ ห่มม่วง รองประธานกรรมการฯ คนที่ 2 
5. นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการฯ 
6. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการฯ  
7. นางเครือวัลย์ รักอาชีพ กรรมการฯ 
8. นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการและเหรัญญิกฯ 

    9. นายพิษณ ุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการฯ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมภพ  ปัญญาไวย์ ที่ปรึกษา  (ติดราชการ) 
2. นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ  (ติดราชการ) 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสุกัญญา รูปสูง ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
 2. นางจงกลณ ี นิลสกุลวัฒน ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  
 3. นายกิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
 4. นางวิไลรัตน์ เทวะผลิน ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
 

เริ่มประชุมเวลา  14.0๐ น. 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ (ประธานกรรมการฯ) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้แทน
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายกิตติศักดิ์  จรินทร์รัตนากร),              
ผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (นางวิไลรัตน์ เทวะผลิน), ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน (นางสุกัญญา รูปสูง)           
และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
 ประธานกรรมการฯ กล่าวถึงผลการด าเนินงาน ปี 2559 คณะกรรมการด าเนินการฯ          
ได้ด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ  เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมาชิกผู้ถือหุ้น สมาชิกฝากเงิน และสมาชิกกู้เงินมีความมั่งคั่ง           
ทั้งนี้เพ่ือให้สหกรณ์ฯ และสมาชิกมีความยั่งยืนตลอดไป 
 การครบวาระของผู้ จั ดการฯ ซึ่ งได้ ปฏิบั ติ ราชการจนครบเกษียณอายุ ราชการแล้ว                   
ขณะนี้คณะกรรมการด าเนินการอยู่ระหว่างด าเนินการสรรหาผู้จัดการฯ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพ่ือให้
สหกรณ์สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านการท างานของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ท่ีได้รับการบรรจุใหม ่
 คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและให้
ความมั่นคงต่อไป  
 ในด้านการตอบแทนคืนแกส่ังคมได้ด าเนินการดังนี้ 

1. การร่วมกิจกรรมแจกอาหารว่างให้แก่ประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ  บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคม จ ากัด และ ณ จุดอ านวยความสะดวก
ประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง  

2. การจัดกิจกรรม การส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 นอกจากนี้ยังมีการปรับขนาดของหนังสือรายงานประจ าปีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องมาจากการ
ร้องขอของสมาชิกเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถอ่านข้อมูลง่ายขึ้น และได้ด าเนินการน าข้อมูลหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2559 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่สมาชิกได้
น าเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 
ต่อปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 และการลงทุนแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลงทุนแบบสหกรณ์
เครดิตตยูเนี่ยนคลองจั่น และสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ  แต่ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับจ านวนเงินของสมาชิก 
และคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ออกกฎระเบียบ เพ่ือความม่ันคงของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ตามแนวทางและ
ค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดผลการด าเนินการที่ผ่านมาจะได้น าเสนอในวาระต่างๆ ต่อไป 
  

 ที่ประชุม รับทราบและสมาชิกเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีการเสนอหนังสือ
รายงานประจ าปีในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เพ่ือให้และสมาชิกจะได้อ่านล่วงหน้าอย่างทั่วถึง 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 
 นายพิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) เสนอที่ประชุมรับรองรายงาน            
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม             
กระทรวงคมนาคม 
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ (ประธานกรรมการฯ) รายงานว่า การจัดหาระบบโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นเงิน 950,000.- บาท นั้น สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้มีการจัดหาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพ่ือลดรายจ่าย
ลงทุนของสหกรณ์และได้มอบให้กรรมการสหกรณ์ฯ ด าเนินการขอใช้โปรแกรมสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ 
ควบคู่ไปกับระบบโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพและเกิดความเสถียรภาพ 
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   ที่ประชุม มีมติดังนี้ 
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 

โดยไม่มีการแก้ไข  
2. ให้น ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยให้มีการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ให้เป็นที่สะดุดตา 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง รับทราบจ านวนสมาชิก (เข้า – ออก) ประจ าปี 2559 
 นายพิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ)  รายงานจ านวนสมาชิก         
เข้า – ออก ประจ าปี 2559 ดังนี้ 
 

รายการ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกต้นปี ดังนี้ : 
สมาชิกสามัญ 149 331 480 
สมาชิกสมทบ 6 25 31 
รับสมาชิกเพิ่ม : 
สมาชิกสามัญ 1 20 21 
สมาชิกสมทบ 4 3 7 
สมาชิกลาออก 
สมาชิกสามัญ 6 21 27 
สมาชิกสมทบ - 3 3 
ขาดสมาชิกภาพ 
สมาชิกสามัญ - 1 1 
สมาชิกสมทบ - - - 
จ านวนสมาชิกเม่ือสิ้นปี 2559 
สมาชิกสามัญ 144 329 473 
สมาชิกสมทบ 10 25 35 

รวม 154 354 508 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานผลการด าเนินงาน           
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ประจ าปี 2559 มีดังนี ้
 1. คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ฯ 
  1.1 คณะกรรมการด าเนินการ 
   จากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด มีคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 23) จ านวน 9 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้ 
   1) นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการ 
   2) นายสุธีระ อริยะวนกิจ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
   3) นายสมศักดิ ์ ห่มม่วง รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
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   4) นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการ 
   5) นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ 
   6) นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการ 
   7) นางเครือวัลย์ รักอาชีพ กรรมการ 
   8) นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก 
   9) นายพิษณ ุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
  1.2 คณะกรรมการเงินกู้ 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายสมศักดิ ์ ห่มม่วง ประธานกรรมการ 
   2) นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการ 
   3) นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ 
   4) นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการ 
   5) นายพิษณ ุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ 
  1.3 คณะกรรมการศึกษา 
   คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1) นายสุธีระ อริยะวนกิจ ประธานกรรมการ 
   2) นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการ 
   3) นางเครือวัลย์ รักอาชีพ กรรมการ 
   4) นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการและเลขานุการ 
 1.4 คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
   1)  นายชลอ คชรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   2)  นายสมภพ ปัญญาไวย์ ที่ปรึกษา 
 2. ผลการด าเนินงาน 
  2.1 ด้านการบริหาร 
   2.1.1 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของส านักงาน              
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
มีผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 
   2.1.2 จัดท าแผนธุรกิจประจ าปี 2559 
     1) พัฒนารูปแบบการบริหารขององค์กรให้รองรับความก้าวหน้า และการ
เปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์ 
      - พัฒนาการให้บริการด้านการกู้เงินและการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้รวดเร็ว 
      - ทบทวนระเบียบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
      - พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือรองรับการใช้งานของสมาชิกที่อยู่ ตาม
หน่วยงานต่างๆ 
      - พัฒนาขีดความสามารถของกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ 
      - ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ให้เพ่ิมจ านวนสมาชิก 
      - พั ฒ น า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ส ห ก ร ณ์ ฯ  ให้ เป็ น ไป ต า ม ห ลั ก 
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ฯ 
      - เตรียมความพร้อมสหกรณ์ฯ เพ่ือให้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม AEC 
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     2) พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุน และการลงทุนที่เอ้ือต่อ
การสร้างมูลค่าเพ่ิม และคุณประโยชน์จากเงินออม 
      - ซื้อตั๋วสัญญาเงินฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
      - ฝากเงินกับสหกรณ์อ่ืนที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ 
      - ส่งเสริมรายไดโ้ดยจัดหาสปอนเซอร์ในการจัดพิมพ์หนังสือ 
      - ส่งเสริมระดมเงินฝากโครงการดังนี้ 
       (1) บัญชีเงินฝากประจ า 1 ปี 
       (2) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
       (3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล 2 ปี (ฝากเท่ากันทุกเดือน) 
       (4) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (13 เดือน) 
       (5) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (16 เดือน) 
       (6) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (19 เดือน) 
       (7) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (25 เดือน) 
       (8) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (36 เดือน) 
     3) พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ท่ีตอบสนองความต้องการ 
      - พัฒนาโครงการเงินกู้ต่างๆ เพ่ือสร้างคุณประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด ดังนี้ 
       (1) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือเทศกาลปีใหม่ 
       (2) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือให้สมาชิกได้
เดินทางกลับบ้านไปรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
       (3) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพ่ือเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
       (4) โครงการเงินกู้ เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิต เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับสมาชิก 
       (5) โครงการเงินกู้เพ่ือการทัศนศึกษาการประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งานและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ 
       (6) โค รงก ารกู้ เงิน พิ เศษ เพ่ื อก าร เค ห ะส ง เค ราะห์  (ก รณี 
ไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน ) เพ่ื อประโยชน์แก่สมาชิกผู้ มี รายได้น้ อย และสมาชิกซึ่ งมี ระยะเวลา  
ในการผ่อนช าระหนี้น้อยได้มีโอกาสในการกู้เงินพิเศษเพ่ิมมากข้ึน 
       (7) โค ร งก า ร เงิ น กู้ เ พ่ื อ ซื้ อ  Smart Phone Tablet Laptop             
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่สมาชิก 
       (8) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลวันแม่ 
       (9) โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อกองทุนรวม 
       (10) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพ่ือร่วมงานตลาดนัดชุมชน
คลองผดุงกรุงเกษม 
       (11) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล)  
       (12) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพ่ือเทศกาลปีใหม่)  
       (13) โครงการเงินกู้ เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 
       (14) โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาต่อ 

http://www.shopat7.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-IT/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C/tablet
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     4) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างชุมชนสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มีความ
แข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์ รวมทั้งในกิจการสหกรณ์ 
      - จัดท าบอร์ดติดประกาศ เพ่ือให้สมาชิกทราบความเคลื่อนไหวและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ฯ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์อ่ืนๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 
      - พัฒนาเว็บไซต์ เพ่ิมเติมองค์ความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิก 
      - จัดท า Facebook เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
สหกรณ์ฯ กับสมาชิก 
      - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ SMS เพ่ือให้สมาชิก
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
      - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนาใน
โครงการต่างๆ 
      - จัดท าโครงการ “ไหว้พระอ่ิมบุญ พักผ่อนอ่ิมใจ” เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนและส่งเสริมจริยธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามแก่สมาชิก 
      - จัดโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิก ในโครงการจัดท าผ้ามัดย้อม 
      - เข้าร่วมโครงการตั้ งปณิ ธานความดีกับกรมส่ งเสริมสหกรณ์                   
ในโครงการ “ท าดีเริ่มท่ีใจเรา” 
      - ส ารวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในการให้บริการของ
สหกรณ์ฯ หรือการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความพึงพอใจให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น 
   2.1.3 สหกรณ์ฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก Coop Plus เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้
และเพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผ่านทางเครือข่าย Internet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2.1.4 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ดังนี้ 
     1) แก้ ไขระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับต าแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้ 
      (1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านสินเชื่อ 
      (2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านบัญชี 
      (3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน 
      (4) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านบริหารงานทั่วไป 
     2) แก้ ไขระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2558 
      (1) เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 
        กรณีถึงแก่กรรม 
        ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ จ านวน 
5,000.-บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ 
      (2) ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ดังนี้ 
        ก. กรณีถึงแก่กรรม ให้ยื่นเอกสารภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม 
        ข. กรณีสมาชิกได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ให้ยื่นเอกสารภายใน 
90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล 
        ค. กรณี ส ม าชิ กป ระสบ อัค คี ภั ย  ให้ ยื่ น เอ กส ารภ าย ใน  
45 วัน นับจากวันที่แจ้งความ 



7 
 

 

        ง. กรณีสมาชิกคลอดบุตร ให้ยื่นเอกสารภายใน 120 วัน นับ
จากวันที่สมาชิกคลอดบุตร 
     3) แก้ไขประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เรื่อง 
ห ลั ก เกณ ฑ์ ก ารขอกู้ เงิ น ต าม ระ เบี ยบ ส ห ก รณ์ ออม ท รัพ ย์ ก ระท รว งค ม น าค ม  จ ากั ด  ว่ าด้ ว ย  
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 
      (1) มูลค่าหุ้นสะสม 
        ผู้กู้เงินสามัญจะต้องมีมูลค่าหุ้นสะสม ร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินกู้
หากมมีูลค่าหุ้นสะสม ร้อยละ 20 ให้หักเงินกู้สมทบ 
      (2) อายุของผู้ค้ าประกันจะต้องครอบคลุมระยะเวลาการช าระเงินกู้ของผู้
กู ้
      (3) กู้เงินสามัญ ภายใน 6 เดือน นับแต่วันประกาศ (วันที่ 1 ตุลาคม 
2559) ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือ เป็นเงิน 2,400.-บาท กู้เงินสามัญหลังจาก 6 เดือน ไม่เกิน 12 เดือน ผู้กู้ต้องมี
เงินคงเหลือ เป็นเงิน 2,800.-บาท และกู้สามัญหลังจาก 12 เดือน นับแต่วันประกาศ ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลือ 
เป็นเงิน 3,200.-บาท 
     4) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2558 
      (1) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2558 ข้ อ  7  ให้ ลู ก จ้ า งป ร ะ จ า ที่ เก ษี ย ณ อ ายุ ร า ช ก า ร โด ย ไม่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น บ า เห น็ จ 
รายเดือน สามารถช าระค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี้เงินกู้เป็นเงินสดหรือช าระเงินผ่านธนาคารได้  
    (2) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2558 ข้อ 18 ดังนี้ 
        ข้อ 18 คณะกรรมการด าเนินการต้องตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
           ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่า
ประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยไม่ต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้
และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
           (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
           (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น า
เงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
              (3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
           (4) เมื่อสมาชิกค้างช าระเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
           กรณีผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน
อาจช าระหนี้ครั้งเดียวทั้งหมดหรืออาจช าระเป็นงวดตามท่ีผู้กู้ท าหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้ 
           กรณีที่ผู้ค้ าประกันไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามที่กล่าวใน
วรรคก่อน เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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      (3) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2558 ข้อ 33 โดยยกเลิกการให้ผู้บังคับบัญชารับรองการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
        ข้อ 33 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้หรือสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
           เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณา
ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็น
สมาชิกได้  แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
           ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอให้คณะกรรมการด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด 
มติแห่ง ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจ านวน
สมาชิกท่ีมาประชุม 
      (4) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2558 ข้อ 57 (21) ดังนี้ 
        คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของสหกรณ์และตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ กับทั้ง
ในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
        (21) พิจารณากรณีผู้จ านองมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ด าเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สหกรณ์รับจ านองไว้เป็นประกันหนี้ เพ่ือให้สหกรณ์ด าเนินการขายทอดตลาดโดยมิ
ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
      (5) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด (ฉบับที่ 9) 
พ.ศ. 2558 ข้อ 60 เรื่องการเพิ่มเติมเรื่องการด าเนินการในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ดังนี้ 
        ข้อ 60 ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติ
เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้ 
            (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
            (2) ตรวจสอบควบคุมให้ เงินกู้มีหลักประกันตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้
กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี 
            (3) ดูแลการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ ให้ เป็นไปตามที่
ก าหนดในสัญญา 
            (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้
ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  เพ่ือเสนอความเห็นให้
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
            (5) ด าเนินการเรื่องการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ า
ประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด 
            (6) ด าเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอน
ทรัพย์ที่จ านองไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ช าระหนี้ก่อนการบังคับจ านองไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีบุคคล
อ่ืนเป็นผู้จ านองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้นั้น จะต้องบอกกล่าวไปยังผู้จ านองภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ 
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            (7) พิจารณาเรื่องการลดจ านวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้ าประกันด้วย 
เสนอให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
      6) แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 ข้อ 10 เรื่องการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ในกรณีดังนี้ 
        (1) หนังสือที่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จ านองการถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอ่ืนๆ ต้องลงลายมือชื่อประธานกรรมการและ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวม 2 คน หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
รวม 2 คน หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ร่วมกับผู้จัดการ รวม 2 คน 
         (2) ใบรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง นอกจาก 1) 
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
      7) ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด         
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) พ.ศ. 2559 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงินของศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
   2.1.5 คณะกรรมการด าเนินการฯ อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ด าเนินโครงการต่างๆ 
เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 
     1) โครงการเงินกู้เพ่ือช าระหนี้บัตรเครดิตก าหนดให้สมาชิกกู้เงินในวงเงิน
ไม่เกิน 100,000.-บาท ผ่อนช าระภายใน 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี เพ่ือเป็นการลด
ภาระหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านการเงินในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ 
     2) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพ่ือเทศกาลสงกรานต์ ) ในวงเงินไม่ เกิน 
20,000.-บาท ผ่อนช าระ 10 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     3) โครงการเงินกู้เพ่ือการทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
และฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ฯ                
ให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านการท างาน การพักผ่อนและการมีประสบการณ์ด้วยตนเอง รวมถึงการพาครอบครัว
ไปทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้สมาชิกกู้เงินในวงเงิน ดังนี้ 
      (1) การทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานและฝึกอบรม
ภายในประเทศ ในวงเงินไม่เงิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระภายใน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ย 6.50 ต่อปี 
      (2) การทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา ศึกษางานและการฝึกอบรม
ต่างประเทศในวงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท ผ่อนช าระภายใน 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี 
     4) โครงการกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงิน) โดยก าหนดวงเงินกู้ไม่เกินยอดหนี้เงินต้นคงเหลือ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน และ
จ านวนเงินไม่เกิน 4,000,000.-บาท ระยะเวลาผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) เพ่ือประโยชน์แก่
สมาชิกผู้มีรายได้น้อยและสมาชิกซึ่งมีระยะเวลาในการผ่อนช าระหนี้น้อย มีโอกาสในการกู้เงินพิเศษเพ่ิมมากข้ึน 
รายละเอียด ดังนี้ 
      - ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.25 % (6.25-2.00) ต่อปี 
      - ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
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     5) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพ่ือเทศกาลเข้าพรรษา) ในวงเงินไม่เกิ น 
50,000.-บาท ผ่อนช าระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     6) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล) วงเงินกู้ยืมไม่เกินยอดเงินปันผล 
ร้อยละ 5 ของเงินที่ค านวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และช าระเงินคืนในวันรับเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     7) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพ่ือเทศกาลปีใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 50,000.-
บาท ผ่อนช าระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     8) โครงการเงินกู้เพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานของสมาชิกสหกรณ์ฯ วงเงินกู้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100,000.-บาท ผ่อนช าระ
ภายใน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี 
     9) โครงการเงินกู้ เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกและคงสมาชิกภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) กู้ได้ในวงเงินไม่เกินกว่าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย เรียกเก็บ ผ่อนช าระไม่เกิน 10 
งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี 
     10) โครงการเงินกู้ เพ่ือการศึกษาต่อ ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่ต่ ากว่า 
20,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.-บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 36 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.25 ต่อปี 
     11) โครงการเงินกู้ เพ่ื อซื้ อกองทุนรวม ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ฯ              
อย่างน้อย 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนช าระไม่เกิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     12) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณี พิเศษ เพ่ือร่วมงานตลาดนัดชุมชน           
คลองผดุงกรุงเกษม วงเงินกูไ้ม่เกิน 30,000.-บาท ผ่อนช าระ 12 งวด  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     13) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณี พิ เศษ เพ่ือเทศกาลวันแม่แห่งชาติ             
วงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนช าระ 12 งวด  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
     14) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพ่ือส่งเสริมนโยบายภาครัฐให้เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (วันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน) วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000.-บาท ผ่อนช าระ           
12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี 
   2.1.6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ได้แก่ 
     1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (คงเดิม) 

ตั้งแต่ 
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน เงินกู้พิเศษ 

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี 
เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

4 มกราคม 2553 7.25 7.25 6.25 6.25 คงเดิม 
    2.1.7 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ ได้แก่ 
     1) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (คงเดิม) 
      - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
      - ฝากขั้นต่ า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี 
      - ในกรณีเงินเหลือในบัญชีต่ ากว่า 1,000.-บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให ้
     2) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (1ปี) คงเดิม 
      - วงเงินรับฝากโดยให้รวมเงินฝากเดิมแล้ว ไม่เกิน 150 ล้านบาท 
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      - วงเงินฝากข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.25 ต่อปี 
     3) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล (คงเดิม) 
      - ฝากขั้นต่ า 500.-บาทตอ่เดือน แต่ไม่เกิน 10,000.-บาทต่อเดือน 
      - อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี(เก่า) และ 2.75 ต่อปี (ใหม่) ก าหนด
ระยะเวลาในการฝาก 2 ปี 
     4) โครงการเงินฝากประจ า 1 ปี (คงเดิม) ปิดโครงการเมื่อวันที่  1 
เมษายน 2559 
      - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 10 ล้านบาท 
      - ฝากขั้นต่ า 10,000.-บาทต่อครั้ง อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี  
      - ในกรณีถอนเงินฝากก่อนครบก าหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง 
      - เสียภาษีเงินได้ในอัตรา 15% ของดอกเบี้ย 
     5) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (19 เดือน) 
      - วงเงินรับฝากข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท 
      - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2.90 ต่อปี 
      - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
      - กรณีถอนก่อนก าหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 
     6) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (25 เดือน) 
      - วงเงินรับฝากข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท 
      - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2.75 ต่อปี 
      - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
      - กรณีถอนก่อนก าหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 
     7) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 (36 เดือน) 
      - วงเงินรับฝากข้ันต่ าไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท 
      - อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3 ต่อปี 
      - วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท 
      - กรณีถอนก่อนก าหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี 
   2.1.8 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ประจ าปี 2559 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
สมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัก ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็น
สวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้ 
     1) กรณีบิดา/มารดาถึงแก่กรรม จ านวน 11 ราย เป็นเงิน 11,000.-บาท 
     2) กรณีได้รับอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย จ านวน 12 ราย เป็นเงิน 24,000.-บาท 
     3) กรณีจดทะเบียนสมรส จ านวน 7 ราย เป็นเงิน 7,000.-บาท 
     4) กรณีคลอดบุตร จ านวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000.-บาท 
     5) กรณีครบรอบวันเกิด จ านวน 465 ราย เป็นเงิน 23,250.-บาท 
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   2.1.9 จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2559 
     สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้า-ออก ประจ าปี 2559  ดังนี้ 

 

รายการ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) 
สมาชิกเมื่อต้นปี 2559    
สมาชิกสามัญ 149 331 480 
สมาชิกสมทบ 6 25 31 
รับสมาชิกเพิ่ม    
สมาชิกสามัญ 1 20 21 
สมาชิกสมทบ 4 3 7 
สมาชิกลาออก(สามัญ) 6 21 27 
สมาชิกลาออก (สมทบ) - 3 3 
ขาดสมาชิกภาพ (สามัญ) - 1 1 
จ านวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2559    
สมาชิกสามัญ 144 329 473 
สมาชิกสมทบ 10 25 35 
รวม 154 354 508 

   2.1.10 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สหกรณ์ฯ 
ในเว็บไซต์ www.mot.go.th ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
   2.1.11 สหกรณ์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม เพ่ือแจกจ่ายอาหาร
ว่างให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ จุดอ านวยความสะดวกประชาชน สนามหลวง ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 
   2.1.12 สหกรณ์ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยส่งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ดังนี้ 
ที ่ เรื่อง วันที่อบรม สถานที/่ผู้จัด ผู้เข้าอบรม 
1 กิจกรรมการส่งเสรมิสหกรณ ์

สู่ความเขม้แข็ง ตามเกณฑ์  การ
คัดเลือกสหกรณ์ดเีด่นแห่งชาติ 

 1 ก.พ. 2559 ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม
ส่วนกลาง  
ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร 

นายสุรชัย  ศรีกล่ า 

2 หลักสตูร “ก้าวทันมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์และภาษีท่ีเกีย่วข้อง
กับสหกรณ์ออมทรัพย ์

3-4 มี.ค. 2559 รร.ริชมอนด ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์         
แห่งประเทศไทย 

น.ส. ดวงสมร บัวพ่ึง 
 

3 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ของสหกรณ ์

15 มี.ค. 2559 โรงแรม เคยู โฮม 
ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ 
10 

นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ ์
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด 

4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ช านาญ  
รุ่นที่ 17 

28 มี.ค.2559 
ถึงวันท่ี 2 เม.ย. 
2559 

โรงแรม เคยู โฮม 
ภาควิชาสหกรณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

นางจงกลนี นิลสกุลวัฒน์ 

5 ประชุมใหญส่ามญัประจ า 2559 
ของชุมนุมสหกรณ์  ออมทรัพย์แหง่
ประเทศไทย 

4 มิ.ย. 2559 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี นายศุภกร ภัทรวิเชียร 
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6 ประชุมใหญส่ามญัประจ า2559 
ของ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์  ออมทรัพยร์าชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

4 มี.ค.2559 อาคารอิมแพคฟอรั่ม  
เมืองทองธาน ี

น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด 
นางจิตราวรรณ ม่วงดี 

7 กระทรวงการคลังและกองทุนรักษา
เสถึยรภาพ  

15 ส.ค.2559 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร 

น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด 

8 การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งท่ี 2 16-18 ก.ย.
2559 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด ์ นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ ์
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด 

9 การประเมินเกณฑ์คณุภาพ การ
ก ากับดูแลความมั่นคง  ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

5-6 ก.ย.2559 ส านักงานชุมนุมสหกรณ์            
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด 
น.ส. รุ่งทิพย์ ด้วงรักษา 

10 การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม ่ 9 ต.ค. 2559 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภมูิ  
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์          
แห่งประเทศไทย 

นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์  
นางเครือวัลย์ รักอาชีพ 

11 การบริหารสินเชื่อและการจัดท านติิ
กรรมสัญญา 

14-15 พ.ย.
2559 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย น.ส. รุ่งทิพย์ ด้วงรักษา 

12 ประชุมใหญส่ามญัประจ า 2559 
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย 

17 ธ.ค.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายศุภกร ภัทรวิเชียร 

  2.2 ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์ 
   2.2.1 การลงทุนและเงินฝาก  
     สหกรณ์ฯ ได้น าเงินฝากท่ีสถาบันการเงินและชุมนุมสหกรณ์ฯ 
   2.2.2 เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
   2.2.3 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รายการ ปี 2558 (บาท) ปี 2559 (บาท) +เพิ่ม/-ลด 
ทุนเรือนหุ้น 161,400,530.00 172,969,490.00 +11,568,960.00 
ทุนส ารอง 8,632,385.75 9,861,331.61 +1,228,945.88 
รวมหนี้สิน 105,571,548.89 116,317,020.02 +10,745,471.13 
รวมสินทรัพย ์ 288,001,620.84 312,711,559.07 +24,709,938.23 
เงินรับฝาก 100,259,240.50 111,687,188.11 +11,427,947.61 
เงินให้กู้แก่สมาชิก 145,548,700.00 135,141,800.00 -10,406,900.00 
ก าไรสุทธิ 11,791,822.58 12,758,559.58 +966,737.00 

   2.2.4 จ านวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมเงินปี 2559 เป็นเงิน135,141,800.00  
บาท แยกเป็น 

ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน(บาท) 
เงินกู้ฉุกเฉิน 351 14,111,500.00 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รรท.) 21 81,500.00 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลสงกรานต์ 45 860,400.00 
เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือส่งเสริมนโยบายภาครัฐให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

24 595,000.00 

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลเข้าพรรษา 38 1,137,000.00 
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เงินกู้ฉุกเฉินเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 23 699,000.00 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อร่วมงานตลาดนัดชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม 22 500,000.00 
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่ 2560 29 844,100.00 
เงินกู้ฉุกเฉิน (ปันผลประจ าปี 2559) 64 736,100.00 

 

ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน(บาท) 
เงินกู้สามัญ 123 107,940,900.00 
เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 3 76,300.00 
เงินกู้สามัญเพ่ือทัศนศึกษาต่างประเทศ 1 200,000.00 
เงนิกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 6 7,360,000.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,141,800.00 
   2.2.5 ดอกเบี้ยรับ จ านวน 17,962,516.13 บาท แยกเป็น 
     - ดอกเบี้ยรับเงินกู้ จ านวน 15,524,933.30 บาท 
     - ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ จ านวน 2,425,499.74 บาท 
     - ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร จ านวน 12,083.09 บาท 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง รับทราบรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจ

 สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ตอบรับการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นศูนยประสานงานในการรับสมัคร
สมาชิกของสมาคมฯ และได้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่ อบัญชี “สสอ.รรท.ศูนย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด” เพ่ือด าเนินการน าส่งเงินเพ่ือคงสมาชิกภาพของ
สมาชิกให้กับสมาคมฯ เป็นประจ าทุกปี  
 การสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวถือเป็นการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ประเภทหนึ่งซึ่ง
จะสามารถช่วยเหลือผู้ค้ าประกันให้มีภาระลดลงในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้
ครอบครัวและสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตให้กับทายาท โดยมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่ต่ ากว่ากิจกรรมอ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน   
 สหกรณ์ฯ ขอรายงานผลการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ประจ าปี 2559 ดังนี้  

รายการ สามัญ สมทบ จ านวนสมาชิก 

สมาชิกเม่ือวันที่ 1 ม.ค. 2559 84 6 90 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559 10 - 10 
รับโอนจากชุมนุมสหกรณ์ฯ - - - 
สมาชิกลาออก 2 - 2 

รวมสมาชิก 92 6 98 
  

 ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เลือกตั้งนางจงกลณี  นิลสกุลวัฒน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงขอให้
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 
  

 นางจงกลณี  นิลสกุลวัฒน์ (ผู้ตรวจสอบกิจการ) รายงานว่า ได้ท าการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจ าปี โดยสรุป ดังนี้ 
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 ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ าปี 

2559 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ          
งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว             
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังแนบ 

 จึงเสนอที่ ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน  
งบกระแสเงินสดประจ าปี 2559 

 นางสุกัญญา รูปสูง ผู้ตรวจบัญชีภาคเอกชนได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจ าปี 2559 ดังนี้ 
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 มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 
2559 ตามที่ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ได้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจ าปี 2559 
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ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 

 นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม  (ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) รายงานว่า ในปี 2559 สหกรณ์  
ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ด าเนินกิจการด้วยหลักการบริหารเงินทุนอย่างละเอียด รอบคอบ มั่นคง 
เพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งผลก าไรสุทธิประจ าปี  2559 เป็นเงินจ านวน 12,758,559.58 บาท          
(สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับฯ ข้อ 24 ดังนี้ 

รายการ 

อัตราปี 2558 
เงินปันผล 6.25 % 

เฉลี่ยคืนเงินกู้สามัญ+ฉุกเฉิน 
5.00 % 

เฉลี่ยคืนเงินกู้พิเศษ 3.00 % 

อัตราปี 2559 
เงินปันผล 6.20 % 

เฉลี่ยคืนเงินกู้สามัญ+ฉุกเฉิน 
5.00 % 

เฉลี่ยคืนเงินกู้พิเศษ 3.00 % 
1. เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 1,228,945.88 10.42 1,275,855.96 10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิ แตไ่ม่เกิน 10,000.- บาท 

10,000.00 0.08 10,000.00 0.08 

3. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ของสมาชิก  แต่ละคน
โดยคดิไดต้ามส่วนระยะเวลา 

9,398,376.87 79.71 10,104,777.32 79.20 

4. เงินเฉลีย่คืนของดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภท 697,425.61 5.92 907,452.68 7.11 
5. เงินโบนัสกรรมการและพนักงานไม่เกินร้อยละ 10 182,000.00 1.54 182,000.00 1.43 
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ในวันสิ้นปีนั้น 

25,074.22 0.21 28,473.62 0.22 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินรอ้ยละ 10     ของ
ก าไรสุทธิ 

100,000.00 0.85 100,000.00 0.78 

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 150,000.00 1.27 150,000.00 1.18 
ก าไรสุทธิ 11,791,822.58 100.00 12,758,559.58 100.00 

  

 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 ตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องพิจารณาประมาณการรายได้ รายจ่ายและก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 
 นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม  (ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย และประมาณการก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประมาณการรายได้ปี 2559 
- ตั้งไว้ 18,858,000 บาท 
- รับจริง 18,045,706.73 บาท 
- ขอตั้งประมาณการรายได้ ประจ าปี 2559 ไว้จ านวน 19,743,550 บาท 

2. ประมาณการรายจ่ายปี 2559 
- ตั้งไว้ 6,353,900 บาท 
- รับจริง 5,287,147.15 บาท 
- ขอตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2559 ไว้จ านวน 6,489,380 บาท 

3. ประมาณการก าไรขาดทุน ในปี 2559 
- ตั้งไว้ 12,504,100 บาท 
- รับจริง 12,758,559.58 บาท 
- ขอตั้งประมาณการรายได้ ประจ าปี 2559 ไว้จ านวน 13,254,170 บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

ประมาณการรายได้ ประจ าปี 2560 

รายการ 
ปี  2559  ปี 2560  

หมายเหตุ  ขอตั้ง
งบประมาณ   รายรับ  

 ขอตั้ง
งบประมาณ  

ดอกเบี้ยรับเงินกู้ยืม 17,570,000.00  15,524,933.30  17,380,450.00  ดอกเบี้ยรับซึ่งไดร้ับจากการให้
สมาชิกกู้เงิน 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ธนาคาร 

15,000.00  12,083.09  10,000.00  ดอกเบี้ยรับซึ่งไดร้ับจาการน าเงิน
ฝากธนาคาร 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ชุมนุมสหกรณ์ 

1,200,000.00  2,408,104.25  2,237,600.00  ดอกเบี้ยรับซึ่งไดร้ับจากการน า
เงินฝากชุมนุมสหกรณ ์

เงินปันผลตามหุ้น
ชุมนุมสหกรณ์ 

7,000.00  8,279.07  25,000.00  เงินปันผลจากการซื้อหุ้นชุมนมุ
สหกรณ ์

ค่าธรรมเนียมแรก
เข้า 

500.00  560.00  500.00  คาดว่าจะรับสมัครสมาชิกจ านวน 
25 ราย ๆ ละ 20.- บาท 

รายได้ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

65,000.00  60,000.00  80,000.00  รายได้จากค่าโฆษณาในการจดัท า
หนังสือรายงานประจ าป ี

รายได้อ่ืน ๆ 500.00  31,747.02 10,000.00    

 
18,858,000.00  18,045,706.73  19,743,550.00  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

ประมาณการรายจ่าย  ประจ าปี 2560 

รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย         

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 3,547,500.00   3,211,151.08   3,564,000.00   

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     247,500.00  418,767.38  675,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ อัตราร้อยละ 2.25 ต่อป ี 

- เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ
ทวีผล 

45,000.00  24,671.15  35,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษทวีผล อัตราร้อยละ 3.0 ต่อ
ปี  

- เงินฝากประจ า 140,000.00  260,571.67  196,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจ า อัตรา
ร้อยละ 3.5 ต่อป ี 

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
1 ปี 

650,000.00  349,383.65  -   

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
13 เดือน 

75,000.00  102,229.88  375,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 13 เดือน อัตราร้อยละ 2.5    
ต่อป ี 

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
16 เดือน 

- 81,362.76  208,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 16 เดือน อัตราร้อยละ 2.6     
ต่อป ี 

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
18 เดือน 

1,830,000.00  1,018,716.07  -   

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
19 เดือน 

560,000.00  622,105.54  700,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 19 เดือน อัตราร้อยละ  
3.3/3.4/3.5 ต่อป ี 

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
25 เดือน 

- 333,342.98  1,375,000.00  ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 25 เดือน อัตราร้อยละ 
2.75    ต่อปี  

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 70,000.00  67,500.00  70,000.00    

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,617,500.00  3,278,651.08  3,634,000.00    
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รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

        

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ 

        

เงินเดือน 626,940.00  396,331.61  642,480.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา จ านวน 3 ราย อัตราเดือนละ 
53,570.- บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 642,840.- บาท  

ค่าตอบแทน 656,600.00  564,200.00  836,600.00  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบตัิงาน 
จ านวน 8 ราย ประกอบด้วย 
1. ผู้จัดการ อัตราเดือนละ 40,000.- 
บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 
480,000.- บาท 
2. รองผู้จัดการ อัตราเดือนละ 
15,000.- บาท จ านวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 180,000.- บาท 
3. เจ้าหน้าท่ีช่วยปฏิบัติงาน เป็นเงิน 
176,600.- บาท 
- อัตราเดือนละ 6,000.- บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.- 
บาท 
- อัตราเดือนละ 5,000.- บาท 
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000.- 
บาท 
- เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ช่วย
ปฏิบัติงาน อัตราปีละ 5,000.- บาท 
- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานสมาชิกช่วย
ปฏิบัติงาน รวม 3 หน่วย อัตรา
เดือนละ 3,000.- บาท ระยะเวลา 
12 เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท 
- ค่าจ้างแม่บ้านท าความสะอาด
อัตราเดือนละ 300.- บาท 
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน 
3,600.- บาท 
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รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

เงินตอบแทนค่าครองชีพ 152,100.00  4,000.00  - เงินตอบแทนค่าครองชีพเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งต่ ากว่าวุฒิปรญิญาตร ี

ค่าล่วงเวลา 20,000.00  25,380.00  20,000.00  เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาปฏิบตัิงาน 

บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 110,460.00  24,384.33  75,000.00  เพื่อจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จให้แก่
เจ้าหน้าท่ีเมื่อลาออกจากการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีความผิด 

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 18,000.00  5,219.00  18,000.00  เพื่อเป็นค่าตัดเครื่องแบบและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

เงินสมทบทุนกองทุน
ทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม 

27,700.00  18,487.00  28,000.00    

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ 

1,611,800.00  1,038,001.94  1,620,080.00    

ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
ส านักงาน 

27,000.00  15,805.84  12,000.00    

ค่าบ ารุงรักษาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- 20,350.00  15,000.00    

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00  - 5,000.00    

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องใช้ส านักงาน 

32,000.00  36,155.84  32,000.00    

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืนๆ         

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ 

15,000.00  15,000.00  60,000.00  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ์โดยปฏิบัตหิน้าท่ีสอบทาน
และประเมินผลการปฏบิัติงาน 
ติดตามผลการบริหารงานของคณะ
กรรมากรฯ รายงานผลการ
ตรวจสอบกจิการประจ าเดือนและ
ประจ าป ี
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รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์ 

12,000.00  12,000.00  12,000.00  ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่
ปรึกษาหรือท่ีปรึกษากติิมศักดิ ์
เพื่อให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ ให้กับ
สหกรณ์ อัตราปลีะ 12,000.- บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 30,000.00  25,000.00  30,000.00  ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีในการ
ตรวจสอบบญัชีและรับรองงบ
การเงินประจ าปีภาคเอกชน 

ค่าเบี้ยประชุม 428,100.00  362,500.00  468,600.00  ค่าเบี้ยประชุมส าหรับการประชุม
คณะกรรมการ รวม 4 คณะ 
ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการด าเนินการ 
ประชุมปีละ 12 ครั้ง เป็นเงิน 
273,300.- บาท 
(ประธาน = 1,875.-บาท, กรรมการ
ที่ปรึกษา 2 ท่าน ๆ ละ  = 1,700.-
บาท, กรรมการ 8 ท่าน ๆ ละ 
1,500.-บาท, ผู้ตรวจสอบกิจการ, 
ผู้จัดการ(ช่วยปฏิบัติงาน), รอง
ผู้จัดการ(ช่วยปฏิบัติงาน) รวม 3 
ท่าน ๆ ละ 1,500.- บาท) 

        

        

        

        ระยะเวลา 12 ครั้ง รวมครั้งละ 
20,075.-บาท ปีละ 240,900.-บาท 
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ ์และ
ผู้แทนกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
จ านวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1,500.-บาท 
ปีละ 12,000.-บาท 
2. คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมปลีะ 
12 ครั้ง เป็นเงิน 90,000.-บาท 
(ประธาน = 1,500.-บาท, กรรมการ 
3 ท่าน ๆ ละ 1,200.-บาท,  
ผู้จัดการ (ช่วยปฏิบัติงาน), รอง
ผู้จัดการ  
(ช่วยปฏิบัติงาน) รวม 2 ท่าน ๆ ละ 
1,200.-บาท) รวมครั้งละ 7,500.- 
บาท 
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รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

    3. คณะกรรมการศึกษา ประชุมปี
ละ 12 ครั้ง เป็นเงิน 90,000.-บาท 
(ประธาน = 1,500.-บาท, กรรมการ 
3 ท่าน ๆ ละ 1,200.-บาท,  
ผู้จัดการ (ช่วยปฏิบัติงาน), รอง
ผู้จัดการ  
(ช่วยปฏิบัติงาน) รวม 2 ท่าน ๆ ละ 
1,200.-บาท) รวมครั้งละ 7,500.- 
บาท 
4.คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประชุม
ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 5,100.-บาท เปน็
เงิน 15,300.-บาท 
(ประธาน = 1,500.-บาท, กรรมการ 
3 ท่าน ๆ ละ 1,200.-บาท) 

ค่ารับรอง 40,000.00  23,370.00  30,000.00  เพื่อเป็นค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
ส าหรับการประชุมคณะกรรมการฯ 
และค่ารับรองแขกของสหกรณ์ฯ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 40,000.00  32,318.00  40,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัส่ง
กรรมการและเจ้าหนา้ที่เข้ารับการ
อบรม และการจัดฝึกอบรมของ
สหกรณ์ฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอก
ส านักงาน 

- 19,173.62  25,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายนอกส านักงานของ
กรรมการและเจ้าหนา้ที่สหกรณฯ์ 

ค่าวัสดุส านักงาน 100,000.00  56,912.67  100,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัหาแบบ
พิมพ์, วัสดุส านักงานเพื่อใช้ใน
กิจการของสหกรณ์ฯ 

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ 50,000.00  27,468.00  30,000.00  เพื่อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินกิจการ
ของสหกรณฯ์ 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00  1,800.00  5,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัซื้อเช็ค
ของธนาคารเพื่อสั่งจ่ายเงินให้แก่
สมาชิก 

ค่าฝากส่งไปรษณีย์ 2,500.00  2,431.00  5,000.00  เพื่อเป็นค่าฝากส่งสิ่งตีพิมพ์ให้กับ
สมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ 



37 
 

 

รายการ 
 ปี  2559   ปี 2560  หมายเหตุ 

 ขอต้ัง
งบประมาณ  

 รายจ่าย   ขอต้ัง
งบประมาณ  

ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ ่

275,000.00  264,315.00  297,700.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัประชมุ
ใหญ่สามญัประจ าปีของสหกรณฯ์ 

ค่าจัดท าหนังสือรายงาน
ประจ าปี 

70,000.00  74,000.00  80,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัท า
หนังสือรายงานประจ าปีของ
สหกรณ์ฯ 

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 20,000.00  18,050.00  20,000.00    

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงาน 

1,092,600.00  934,338.29  1,203,300.00    

รวมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

2,736,400.00  2,008,496.07  2,855,380.00    

รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

6,353,900.00  5,287,147.15  6,489,380.00    

ค่าครุภัณฑ ์ 950,000.00  - 13,500.00    

ระบบโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

950,000.00  -     

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน     12,000.00  เพื่อทดแทนเครื่องพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินของเดิมซึ่งไดร้ับการ
สนับสนุนจากผู้มีอุปการะคณุ 

เครื่องรับโทรศัพท์ไร้สาย 
จ านวน 1 เครื่อง 

    1,500.00  เพื่อใช้ทดแทนของเดิมซึ่งมี         
สภาพเก่า ไมส่ามารถใช้งานได ้

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยได้  ยกเว้น รายการค่าครุภณัฑ์ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

ประมาณการก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ตั้งไว้ 
อัตรา
ร้อยละ 

รับจริง 
อัตรา
ร้อยละ 

ตั้งไว้ 
อัตรา
ร้อยละ 

ประมาณการรายได้      
18,858,000.00  

         
100.00  

     
18,045,706.73  

         
100.00  

     
19,743,550.00  

         
100.00  

ดอกเบี้ยรับจากการให้
สมาชิกกู้เงิน 

     
17,570,000.00  

            
93.17  

     
15,524,933.30  

            
86.03  

     
17,380,450.00  

            
88.03  

รายได้อ่ืน ๆ  1,288,000.00  6.83  2,520,773.43  13.97  2,363,100.00  11.97  
หักประมาณการรายจ่าย 6,353,900.00  33.69 5,287,147.15  29.30 6,489,380.00  32.87 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 3,617,500.00  19.18  3,278,651.08  18.17  3,634,000.00  18.41  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,736,400.00  14.51  2,008,496.07  11.13  2,855,380.00  14.46  

ก าไรสุทธิ 12,504,100.00  66.31 12,758,559.58  70.70 13,254,170.00  67.13 

 
 มติที่ประชุม อนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายและประมาณการก าไรขาดทุน
ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2560 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) เสนอว่า ตามนัย ข้อ 11 แห่ง
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ได้ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตาม
ความจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ได้ก าหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่
เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ไม่มีการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด และคณะกรรมการด าเนินการฯ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางและ
เพ่ือให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสมควรก าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมเงินหรือค้ าประกัน 
ประจ าปี 2560 ไว้จ านวนไม่เกิน 50 ล้านบาท 
 
 มติที่ประชุม อนุมัติให้ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2560 ไว้จ านวน       
ไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2560 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ.2542 มาตรา 53 บัญญัติไว้ว่า “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยจ านวน           
ผู้ตรวจสอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนก าหนด” และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
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จ ากัด พ.ศ.2544 หมวด 11 ข้อ 75 - 77 ก าหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยมีวาระ 1 ปี โดยให้ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
 2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างๆ 
 3. ตรวจสอบดูแลรักษาสินทรัพย์และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่าง          
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 4. ติดตามการบริหารของคณะกรรมการด าเนินการ 
 5. รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือนและประจ าปี หรือกรณีเร่งด่วนเมื่อ
ปรากฏว่ามีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยส าคัญแก่สหกรณ์ 
 6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนและเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการ 
 ในปี  2559 ที่ประชุมใหญ่ สามัญประจ าปี ได้ เลือกนางจงกลณี  นิลสกุลวัฒน์             
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด  มีวาระการด ารงต าแหน่ง  1 ปี              
บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระ 1 ปี             
แล้ว จึงต้องคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ต่อไป 
 ในปี  2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้มีหนั งสือที่  กษ  0404/ว 3 ลงวันที่             
10 มกราคม 2560 ได้ส่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 ก าหนด
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
 ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์ 
  (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ 
 ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น  
  (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากต าแหน่งกรรมการมาแล้ว
ไมน่้อยกว่าสองป ีบัญชีของสหกรณ์  
  (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น  
  (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้           
ออกจาก ต าแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
  (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต  
  (6) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่  
  (8) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค า
วินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
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  (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการ หรือ           
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
  (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน  
  (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
  (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
  (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ       
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 ข้อ 9 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน 
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
 ข้อ 10 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชี 
กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์  
 ข้อ 12 จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา ให้มีจ านวนไม่เกนิห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิติบุคคล  
 ข้อ 13 สหกรณ์ อาจ เลื อกตั้ งผู้ ต รวจสอบกิ จการเป็ นการส ารองไว้  เพ่ื อ ให้ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์เลือกตั้งส ารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
เลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อ ๑๖  
 ข้อ 14 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก าหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าใช้จ่าย 
เพ่ือการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน  และ
ฐานะการเงินของสหกรณ ์
 

 ที่ประชุมได้เสนอ ชื่อนางสาวณิชกานต์ ปกติจิตต์ สมาชิกเลขที่ 950 ข้าราชการ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางกนกพร นอบน้อม สมาชิกเลขที่ 
927 ข้าราชการ สังกัดกระทรวงคมนาคม ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ท าหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2560 โดยได้รับเงินค่าตอบแทนคนละ 2,500.- บาท/เดือน และไม่มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559  

 น.ส.ทิพย์สุดา จาระเวชสาร ได้สอบถามการรับค่าเบี้ยประชุมของผู้จัดการและ            
รองผู้จัดการว่าอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์หรือไม่ 

 นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม รายงานว่าการให้ค่าเบี้ยประชุมแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

           1. กรณีเป็นผู้จัดการสัญญาจ้าง ไม่สามารถรับค่าเบี้ยประชุมได้ 

           2. กรณีเป็นข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการด าเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ตกลงกันไว้ 

 นายกิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร ชี้แจงว่าการจ่ายคา่เบี้ยประชุมแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. กรณีเป็นผู้จัดการสัญญาปฏิบัติงานจ้าง ไม่สามารถรับค่าเบี้ยประชุมได้ทุกกรณี 
เพราะถือเป็นหน้าที่ในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ 
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2. กรณีเป็นข้าราชการช่วยปฏิบัติงานให้ขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการด าเนินการและ
ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ 
 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมใหญ่มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบให้นางสาวณิชกานต์ ปกติจิตต์ และนางกนกพร นอบน้อม ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ วาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี  
2. จ่ายเงินค่าตอบแทน คนละ 2,500.-บาท/เดือน โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ  
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ งเพ่ือ

รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
4. จัดส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพ่ือให้เป็นไป

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบกิจการ 
 
ระเบียบวาระที่ 12  เรื่องการก าหนดแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการในปี 2561 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการ
ด าเนินการ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า ตามข้อเสนอของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ในวันที่มี
การหารือตามที่สมาชิกร้องขอ  และคณะกรรมการด าเนินการ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
26 มกราคม 2560  เห็นชอบให้มีการก าหนดแนวทางการเลือกตั้งกรรมการในปี 2561 โดยการสมัคร
ล่วงหน้า ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบให้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ         
โดยสมัครล่วงหน้า 
 2. ขอความเห็นชอบจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง
กรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า 
 3. ออกระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากั ด  ว่ าด้ วยการ 
สรรหากรรมการด าเนินการ เพ่ือรองรับการเลือกตั้งกรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า 
 4. ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เพ่ือก าหนดระยะเวลา 
และแนวทางการสมัครล่วงหน้า 
 ดังนั้น การเลือกตั้งในปี 2560 จึงยังไม่สามารถด าเนินการเลือกตั้งกรรมการโดยการ
สมัครล่วงหน้าได้ ซึ่งจะได้ด าเนินการในปี 2561 และในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 สหกรณ์ฯ เห็น
ควรน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการออกระเบียบเพ่ือรองรับการ
เลือกตั้งในปี 2561 ต่อไป 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. ใช้การเลือกตั้งโดยการเสนอชื่อคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่เช่นเดิม 

2. ใช้รูปแบบเดียวกับสหกรณ์ที่มีขนาดองค์กรใหญ่ โดยหาเสียงการเลือกตั้งก่อน
ล่วงหน้าการประชุมใหญ่ 
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 นางสาวทิพย์สุดา จาระเวชสาร แสดงความเห็นว่าการสมัครล่วงหน้าจะต้องมีการหา
เสียงการเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าการประชุมใหญ่ อาจท าให้ผู้ที่มีความเหมาะสมไม่ลงสมัครดังนั้นจึงเห็นควรใช้
วิธีการเสนอชื่อและเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี จะท าให้สามารถคัดเลือกกรรมการที่มีความ
เหมาะสมเข้ามาท างานให้กับสหกรณ์ฯ 
ผลการลงมตปิรากฏว่า 1.  สมาชิกเห็นชอบ ให้มีการสมัครล่วงหน้า จ านวน 9 เสียง 
                            2.  สมาชิกเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ตามท่ีเคย
ปฏิบัติมา 
 มติที่ประชุม  มีมติให้ใช้วิธีการเสนอชื่อผู้จะด ารงต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ในที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปีและให้สหกรณ์แจ้งรายชื่อกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่สามารถเลือกกลับเข้ามา
เป็นกรรมการได้ให้ที่ประชุมทราบก่อนล่วงหน้าการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ ประจ าปี  2560 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า คณะกรรมการ
ด าเนินการฯ  ประจ าปี 2559 ประกอบด้วย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ครบวาระ/ปี สถานะ 
1.  นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการฯ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 เลือกได้ 
2. นายสุธีระ อริยะวนกิจ รองประธานฯ (คนที่ 1) วาระท่ี 2  ปีที่ 2 เลือกไม่ได้ 
3. นายสมศักดิ ์ ห่มม่วง รองประธานฯ (คนที่ 2)   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 - 
4. นางสาวกอบกุล โมทนา กรรมการ วาระท่ี 2  ปีที่ 1 - 
5. นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 เลือกได้ 
6. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด กรรมการ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 เลือกได้ 
7. นางเครือวัลย์ รักอาชีพ กรรมการ วาระท่ี 1  ปีที่ 1 - 
8. นายศุภกร ภัทรวิเชียร กรรมการและเหรัญญิก วาระท่ี 1  ปีที่ 1 - 
9. นายพิษณ ุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 เลือกได้ 

 ซึ่งตามนัยข้อ 52 วรรคสามถึงหกแห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ก าหนดว่า “คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับ
แต่วันเลือกตั้งให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไป
ทุกๆ ปี 
 เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่           
ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ แทนต าแหน่งที่ว่างให้กรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

 ปี 2560 จะมีกรรมการออกจากต าแหน่ง 2 ลักษณะ  จ านวน 5 ท่าน ดังนี้ 
 1.  กรรมการที่อยู่ครบ 2 วาระ คือ 
   1.1 นายสุธีระ อริยะวนกิจ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
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  2.  กรรมการทีอ่ยู่ครบ 1 วาระ จ านวน 4 ราย คือ 
   2.1  นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการ 
   2.2 นางวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ 
   2.3 นางสาวสุกัญญา  หมีบังเกิด กรรมการ 
   2.4 นายพิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ กรรมการ  

 ดังนั้น ในปี 2560 ต้องเลือกตั้งประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน และเลือกตั้ง
กรรมการ จ านวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน  

 หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง 
 1. ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมการเลือกตั้งและ

กรรมการรวมคะแนน จ านวน 5 คน กรรมการตรวจนับคะแนนหรือกรรมการคุมบัตรเลือกตั้ง หรือกรรมการ
รวมคะแนนผู้ใดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ ให้เลือกกรรมการตรวจนับ
คะแนน หรือกรรมการคุมบัตรเลือกตั้ง หรือกรรมการรวมคะแนนใหม่แทน 

 2. การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการด าเนินการต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 10 คน 
 3. ที่ประชุมเลือกตั้ง ดังนี้ 
  3.1 ประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน มีวาระ 2 ปี 
  3.2 กรรมการ จ านวน 4 ท่าน มีวาระ 2 ปี 
 4. วิธีการเลือกตั้ง 
  - สมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  โดยท าเครื่องหมาย (X) ทับหมายเลขผู้ที่

สมาชิกเลือก 
  - ถ้าท าเครื่องหมาย (X) เกินกว่าจ านวนในข้อ 3 ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 
 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาดังนี้ 
 1. เห็นชอบกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมบัตรเลือกตั้งและกรรมการ

รวมคะแนนตามที่คณะกรรมการด าเนินการเลือกไว้ 
 2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
 3. เลือกตั้งประธานกรรมการ จ านวน 1 ท่าน มีวาระ 2 ปี 
 4. เลือกตั้งกรรมการ จ านวน 4 ท่าน มีวาระ 2 ปี 

 ที่ประชุมได้เสนอดังนี้  

 1. เสนอชื่อนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ สมาชิกเลขที่ 134 ปัจจุบันด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง ให้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด และมีผู้รับรองเกิน 10 คน 

  สมาชิกได้คัดเลือกให้นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นประธานกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ด้วยคะแนนเสียเป็นเอกฉันท์ มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

 2. เสนอให้สมาชิกจ านวน 5 คน ท าหน้าที่กรรมการตรวจนับคะแนน ควบคุมการ
เลือกตั้งและกรรมการรวมคะแนน จ านวน 5 ท่าน จากกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
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  1. นายชนินทร ์  ธันดา  นิติกรช านาญการพิเศษ 
  2. นายโพธิไทร  บุญซ้อน  นิติกรช านาญการ 
  3. นายธนภณ  ธรรมธรภัทร ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  4. น.ส.สหัสญาริณ พันธุ์งามวงศ์ นิติกรช านาญการ 
  5. น.ส.ศิริลักษณ์  สินฉลอง  นิติกรช านาญการ 
 

 สมาชิกได้ให้ความเห็นชอบให้ 
1. นายชนินทร ์  ธันดา  สมาชิกเลขท่ี 634 
2. นายโพธิไทร  บุญซ้อน  สมาชิกเลขท่ี 615 
3. นายธนภณ  ธรรมธรภัทร ์ สมาชิกเลขท่ี 656 
4. นางสาวสหัสญาริณ พันธุ์งามวงศ์ สมาชิกเลขท่ี 667 
5. นางสาวศิริลักษณ์      สินฉลอง  สมาชิกเลขท่ี 668 
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ควบคุมการเลือกตั้งและกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

3. ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จ านวน 6 ราย 
โดยมีสมาชิกรับรองเกิน 10 คน ดังนี้ 
1. นายวิจิตต์  นิมิตวาณิช สมาชิกเลขท่ี 883 
2. นางสาวดวงพร เปรมชื่น  สมาชิกเลขท่ี 553 
3. นายพิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ สมาชิกเลขท่ี 438 
4. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด สมาชิกเลขท่ี 364  
5. นายปริยะ  เวสสบุตร สมาชิกเลขท่ี  646 

6. นายสรพงษ์  ไพฑูรย์พงษ ์ สมาชิกเลขท่ี 785 
 ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ จ านวน 6 ราย ได้ผลคะแนน ดังนี้  

1. นายวิจิตต์  นิมิตวานิช สมาชิกเลขท่ี 883 ได้คะแนน 170 คะแนน 
2. นางสาวดวงพร เปรมชื่น  สมาชิกเลขท่ี 553 ได้คะแนน 157 คะแนน 
3. นายพิษณุ  สุ่มประดิษฐ์ สมาชิกเลขท่ี 438 ได้คะแนน 164 คะแนน 
4. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด สมาชิกเลขที ่ 364 ได้คะแนน 169 คะแนน 
5. นายปริยะ  เวสสบุตร สมาชิกเลขท่ี  646 ได้คะแนน 182 คะแนน 
6. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ ์ สมาชิกเลขท่ี 785 ได้คะแนน 235 คะแนน 

 มีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 304 คน เป็นบัตรดี 297 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ งดออกเสียง 127 คน ทั้งนี้ได้ผล
การคัดเลือกกรรมการด าเนินการ จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 
1. นายวิจิตต์  นิมิตวานิช สมาชิกเลขท่ี 883 
4. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด สมาชิกเลขท่ี 364  
5. นายปริยะ  เวสสบุตร สมาชิกเลขท่ี  646 
6. นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขท่ี 785 
 

   มติที่ประชุม มีมติดังนี้ 
1. มีมติเป็นเอกฉันฑ์ให้ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ สมาชิกเลขท่ี 134 ด ารง

ต าแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด วาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
2. เห็นชอบกรรมการตรวจนับคะแนนกรรมการรวมคะแนน จ านวน 5 คน ดังนี้ 
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1. นายชนินทร ์  ธันดา  สมาชิกเลขท่ี 634 
2. นายโพธิไทร  บุญซ้อน  สมาชิกเลขท่ี 615 
3. นายธนภณ  ธรรมธรภัทร ์ สมาชิกเลขท่ี 656 
4. นางสาวสหัสญาริณ พันธุ์งามวงศ์ สมาชิกเลขท่ี 667 
5. นางสาวศิริลักษณ์      สินฉลอง  สมาชิกเลขท่ี 668 
 

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง 
4. เห็นชอบผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง

คมนาคม จ ากัด ตามล าดับ จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นายวิจิตต ์  นิมิตวานิช สมาชิกเลขท่ี 883 ได้คะแนน 170 คะแนน 
4. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด สมาชิกเลขท่ี 364 ได้คะแนน 169 คะแนน 
5. นายปริยะ  เวสสบุตร สมาชิกเลขท่ี  646 ได้คะแนน 182 คะแนน 
6. นายสรพงษ์  ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขท่ี 785 ได้คะแนน 235 คะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่องการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตามที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือที่กษ 0404/4783 ลงวันที่  19 กรกฎาคม 2554 ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จ ากัด พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพ่ือให้การด าเนินการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ในเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ โดยการตรวจสอบอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และต้องเป็นผู้ซึ่งขึ้น
ทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น 

 ในปี  2559  สหกรณ์ ฯ  ได้ จ้ างนางสุ กัญ ญ า รูปสู ง  ผู้ สอบบัญชี รับอนุญ าต  
เลขทะเบียน 6188 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวงเงิน 25,000.-บาท 

 การจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2560 ได้มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนยื่น
เสนอบริการตรวจสอบบัญชีเพ่ือตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์จ านวน 2 ราย  ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
นางสุกัญญา  รูปสูง ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 
6188 ได้เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากดั ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 25,000.-บาท โดยมีขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี ้
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานท่ัวไป ซึ่งรวมทั้งการ
ทดสอบ รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจ าเป็น 
และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดรวมถึงระเบียบ
และค าแนะน าที่กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดขึ้น  
2. การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจ ากัดอื่นๆ 
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในเองก็มีข้อจ ากัด ถ้าได้พบ
ข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกบัระบบควบคมุภายใน ทาง

นางวิไลพร นิสสัยดี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ เสนอ
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 45,000.00 บาท โดยมีขอบเขต
การด าเนินงาน ดังนี ้
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบงบการเงินตามาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป รวมทั้งทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่น
ที่เห็นว่าจ าเป็น และระเบียบที่นายทะเบียนก าหนด รวมถึง
ระเบียบและค าแนะน าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่
ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2 5 6 0  ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น แ ล ะ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด                  
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บริษัทฯ จะท าหนังสือแจ้งใหส้หกรณ์ฯ ทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบัญช ี
3. เข้าปฏิบตัิการตรวจสอบโดยจะเข้าท าการตรวจสอบด้วย
ตนเองแล้วแต่ช่วงเวลาและปริมาณงานตั้งแต่เริ่มงวดบญัชี 
และในระหว่างปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการวิเคราะห์งบ
การเงินต่อไป มอบหมายใหผู้้ช่วยท าการตรวจสอบบัญชีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า  2 คน ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีทางบญัชี เพื่อให้งบการเงิน และบญัชี ทะเบียน
ต่างๆ ถูกต้องตรงกันทุกเดือน 
4. รายงานผลการตรวจสอบ 

- จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน 
พร้อมข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ (ถ้ามี) 

- รายงานการสอบบญัชีระหว่างปี โดยจะส่งส าเนาให้       
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 

- รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

- ให้ค าแนะน าด้านการบริหารการเงินการบัญชี ที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเปน็ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 

- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง 
ตามที่สหกรณร์้องขอ 
5. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญช ี

- วุฒิปริญญาโท สาขาการบญัชี 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
- ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพิมพ์ 
- ผู้ตรวจสอบภายใน 

6. ข้อมูลอื่นๆ 
6.1 ได้รบังานสอบบัญชสีหกรณ์อืน่ท่ีมีปีบัญชีเช่นเดียวกับ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคมจ ากัดไม่เกินจ านวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
6.2 มีผู้ช่วยผูส้อบบัญชีซึ่งมีคณุสมบัติเป็นหัวหนา้สายสอบ
บัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด และผู้ช่วยอื่นๆ 
รวม 5 คน ได้แก ่

1. นางสาวจินตนา ญาณสุขะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วุฒิ
ปริญญาตรสีาขาการบัญชี และเปน็ผู้ช่วยสอบบัญชีเอกชน 

2. นางสาวพราวพรรณ รัตยาภากลุ วุฒิปริญญาตรีสาขา
การบัญชี ประสบการณผ์ู้จัดท าบญัชี หัวหน้าสายและผู้ช่วยผู้
ตรวจสอบบญัชีเอกชน อายุงาน 25 ปี 

3. นางสุดา รัตยาภากุล วุฒิปริญญาตรสีาขาการบัญชี 
ประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีเอกชน 

4. นางวิราภรณ์ ล้อมวงศ์ วุฒิปรญิญาตรีสาขาการบญัชี 
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีภาคเอกชน 
5. นางสาวกัลยาณี วงศ์โทะ๊ วุฒิปริญญาตรสีาขาการบัญชี 
ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีภาคเอกชน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดท าขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปี
ก่อนหรือไม่เพียงใด 
2. การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจ ากัดอื่นๆ 
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจ ากัด ฉะนั้นในบาง
กรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาด 
บางรายการหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้ อย่างไรก็ดี ถ้า
ได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ข้าพเจ้าจะท าหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบัญชี 
3. การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ หรือตามความเร่งด่วนที่
จ าเป็น เพื่อให้งานสอบบัญชีสะสมปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น 
การสอบบัญชีหากมิได้ มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี
อย่างร้ายแรงเกิดขึ้น และสหกรณ์ได้จัดท ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน เช่น ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ทุนเรือนหุ้น 
เงินรับฝาก และอื่นๆ ไว้เรียบร้อย คาดว่าจะสามารถ
ตรวจสอบบัญชีเสร็จ และลงนามรับรองงบการเงินภายใน
สัปดาห์ที่สามของเดือน มกราคม 2561 หรือระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน 
ความรับผิดชอบของสหกรณ์ 
งบการเงินของสหกรณ์ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดอยู่ในความ
รับผิดชอบของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุมถึงการบันทึกบัญชี 
การจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งบ
การเงินที่จัดท าขึ้นเช่ือถือได้ สหกรณ์จะต้องจัดเตรียมบัญชี 
เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี รายละเอียด
ประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
รายละเอียดทุนเรือนหุ้น รายละเอียดเงินรับฝาก และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสหกรณ์จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ให้ข้อมูลและตอบค าถามของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจัด
ให้มีหนังสือรับรองของสหกรณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับงบการเงินเพื่อความเช่ือถือและใช้เป็นประโยชน์ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน 

สหกรณ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ        
ที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์โดยตรง 
ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือยืนยันยอดและการตอบ
ยืนยันของสมาชิกในความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของตัวเลข
ในการสอบทานหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก 
งานบริการอื่นๆ  

งานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญชี จะ
ให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น ให้ค าแนะน าใน
ด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร และยินดี
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการและเข้าร่วม
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ประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ เพื่อเสนอแนะในการบริหารงาน 
รายงานการสอบบัญชี 
- การตรวจสอบบัญชีระหว่างปีจะแจ้งผลการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบพร้อมท้ังให้ข้อสังเกตและ 

ข้อเสนอแนะ เพื่อให้สหกรณ์จะน าไปพิจารณาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

- รายงานการสอบบัญช ี
เมื่อตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้วและจัดท ารายงานการ
สอบบัญชีแบบสั้นส่งให้สหกรณ์พร้อมกับวงการเงิน ทั้งนี้ 
เพื่อให้สหกรณ์น าเสนอ ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ตามที่ข้อบังคับ
สหกรณ์และตามบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ที่ก าหนด 

- รายงานการสอบบัญชีแบบยาว 
หลังจากที่ส่งรายงานการสอบบัญชีแบบสั้นให้สหกรณ์แล้ว
ภายในก าหนดระยะเวลา 15 วัน จะจัดท ารายงานการสอบ
บัญชีแบบยาวเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบเพื่อพิจารณา ด าเนินการต่อไป 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการเรียกเก็บเงิน 
โดยปกติการคิดค่าสอบบัญชีจะคิดตามค่าใช้จ่ายในการ

ปฏิบัติงาน เช่น การค านวณเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ เกิดขึ้น ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
อัตราค่าช่ัวโมงของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยตามประสบการณ์
และความช านาญงาน และค่าวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งคาดว่าใน
การตรวจสอบบัญชีตามขอบเขตของงานดังกล่าวข้างต้น 
จ านวน 45,000.00 บาท โดยขอรับทีเดียวในวันที่รับรอง
งบการเงินเสร็จ 

ข้อมูลอื่นๆ 
ขอรับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีทางบัญชี

เช่นเดียวกับสหกรณ์ไม่เกินจ านวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด 

มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเป็นหัวหน้าสายสอบ
บัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 98 ถนนทุ่งมังกร ต าบลฉิมพลี 
อ าเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ โทร. 089-
1255657 

 มติที่ ประชุม  ที่ประชุมมีมติ เป็น เอกฉันท์ เห็ นชอบให้จ้างนางสุกัญญา รูปสู ง            
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6188 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 
ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จ านวน 25,000.- 
บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระท่ี 15   เรื่องการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด หมวด 5/1        
ข้อ ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ 
ข้อย่อยท่ี (1) 

 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า  คณะกรรมการ
ด าเนินการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด หมวด 5/1 ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ โดยเพิ่มเติมข้อย่อยท่ี (1) ช. ดังนี้ 
 ช. มีสิทธิได้รับทุนสาธารณประโยชน์ตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 
โดยมีเหตุผลและความจ าเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 

 สหกรณ์ฯ  ได้จัดกิจกรรมพบสมาชิกท่ีส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร       
เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2558 และมีสมาชิกสมทบได้เสนอให้สหกรณ์ฯ จัดสวัสดิการเกี่ยวกับการใช้ทุน
สาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับสมาชิกสมทบให้มีสิทธิเทียบเท่ากับสมาชิกสามัญด้วย 

 คณะกรรมการด าเนินการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกสมทบเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ดังนั้น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับพนักงานราชการซึ่งเป็น
สมาชิกสมทบให้ได้รับสิทธิตามความเหมาะสม จึงควรได้รับสิทธิที่ใกล้เคียงกับสมาชิกสามัญ จึงเห็นชอบให้จัด
สวัสดิการเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับสมาชิกสมทบเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 1. กรณีวันครบรอบวันเกิดของสมาชิกสมทบ  ให้จ่ายสวัสดิการเป็นหุ้น จ านวน 5 หุ้น 
หุ้นละ 10.-บาท เป็นเงิน 50.-บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) 
 2. กรณีบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสมทบ           
ถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกสมทบ จ านวน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 3. กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับผู้รับผลประโยชน์ 
จ านวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 

 การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับ
สมาชิกสมทบเพ่ิมเติมในครั้งนี้จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด        
โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 จากนั้น จะต้องก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ขึ้นบังคับ
ใช้ต่อไป 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จ ากัด หมวด 5/1 ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ ข้อย่อยที่ (1) โดยเพ่ิม “ข้อ 8 ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ตามระเบียบที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จ ากัด ก าหนด” โดยให้ยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับ เป็นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม 
จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 16 การลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 และอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า จากสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่เลือกลงทุนกับสหกรณ์ฯ มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการถือ
หุ้นเพ่ิมขึ้น การฝากเงินกับสหกรณ์มากขึ้น ส่งผลให้การลงทุนของสหกรณ์ฯ ต้องหาช่องทางการลงทุนที่
หลากหลายและมีความเสี่ยงน้อย ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ฯ มีความคล่องตัว มีแหล่งลงทุน
หลายด้านและมีช่องทางที่จะสร้างก าไรจากการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเงินฝาก
เพ่ิมขึ้น และอาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามารถปรับลดลงได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกทั้งมวล สหกรณ์ฯ จึงเห็นควรน าเงินทุนส ารองของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้ง
ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยแต่ได้ผลตอบแทนมากกว่าการน าเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์                   
แห่งประเทศไทย จ ากัด เพียงช่องทางเดียว  
 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 
 ข้อ 3 ก าหนดว่า เงินฝากของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บั ต ร เงินฝ าก  ห รือ ใบ รับ ฝาก เงินที่ ออกโดยบริษั ท เงินทุ น  ห รือบ ริษั ท

เครดิตฟองซิเอร์ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-         
ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย ์

(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกกรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 ข้อ 4 ก าหนดว่า การน าเงินไปฝากหรือลงทุน ข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารอง
ของสหกรณแ์ละต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 ดังนั้น การน าเงินกองทุนส ารองของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเสียก่อน 
 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ (ประธานกรรมการฯ) ชี้แจงว่า จากการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาฯ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ การน าเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุนต่างๆ 
จะต้องขอความเห็นชอบสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ และการลงทุนนั้นจะน าเงินทุนส ารองของสหกรณ์ไปลงทุน       
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพ่ือให้ได้ผลตอบแทน และในอนาคตรัฐบาลจะมีการจัดตั้งกองทุนโครงสร้าง
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พ้ืนฐาน เพ่ืออนาคตประเทศไทย โดยเป็นกองทุนที่น ารายได้ในอนาคตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย             
2  สายทาง คือ 1. ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา 2. ทางด่วนฉลองรัช รามอินทรา แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนนั้น
คณะกรรมการจะต้องท าการศึกษาอีกครั้งหนึ่งให้รอบคอบก่อนการลงทุน เพ่ือให้ได้ผลการตอบแทนที่ดีกว่าและ          
มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงจะมีการลงทุนต่อไป 
 นายสุธีระ อริยวนกิจ ประธานคณะกรรมการศึกษา กล่าวว่าได้มีการศึกษาแล้ว            
เห็นว่าเป็นทางเลือกการลงทุนใหม่ ที่มีความเหมาะสม 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการน าเงินทุนส ารองของสหกรณ์ฯ 
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทน าไปลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 

ระเบียบวาระท่ี 17 การขออนุ มัติ ในหลักการเพื่ อแก้ ไขข้อบั งคับ เกี่ ยวกับการรับสมาชิกจาก
 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตามที่ กระทรวง
คมนาคมได้มีการปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสังกัดส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างข้ันตอนการแก้ไปเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการรองรับหน่วยงานใหม่ คณะกรรมการด าเนินการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีมติเห็นควรขออนุมัติในหลักการเพ่ือแก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด เกี่ยวกับการรับสมาชิกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 
ข้อ 3.2 คุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล 
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจ า

สังกัดส านักงานรัฐมนตรีส านักงานปลัดกระทรวง 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคมหรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญหรือลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเลขานุการ
รัฐมนนตรี  ส านั กงานปลัดกระทรวง ส านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิ ชยนาวี กระทรวง
คมนาคมหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจ า

สังกัดส านักงานรัฐมนตรีส านักงานปลัดกระทรวง ส านักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือกรมการขนส่ง
ทางรางหรือที่เรียกช่ืออย่างอื่น กระทรวงคมนาคมหรือผู้ซึ่ง
เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจ าสังกัด
ส านักงานเลขานุการรัฐมนนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวง
คมนาคมหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิ ได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่ นที่ มี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

เพื่อรองรับหน่วยงานใหม่             
ที่กระทรวงคมนาคมไดม้ีการ
ปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะ
ส านักงานโครงการพัฒนาระบบ
ราง ในสังกัดส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร              
กระทรวงคมนาคม 

 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการเพ่ือแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ         
การรับสมาชิกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพ่ือรองรับหน่วยงานใหม่ที่กระทรวงคมนาคม
ได้มีการปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะส านักงานโครงการพัฒนาระบบรางในสังกัดส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานระดับกรม   
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ระเบียบวาระที ่18 เรื่องอ่ืนๆ ตามที ่ทีป่ระชุมจะเสนอ 

 พ.ต.ท.วิเชียร พุ่มขจร สมาชิกเลขที่ 557 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ช าระเงินกู้ จากอายุ 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี หรือ 240 งวด (20 ปี) และให้มีการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ของผู้
กู ้ผ่อนปรนการก าหนดให้สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,400.- บาท 2,800.- บาท และ 
3,200.- บาท ตามล าดับ และยกเลิกการก าหนดให้สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีอายุราชการครอบคลุมระยะเวลา
การผ่อนช าระเงินกู ้
 นายกิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร ชี้แจง ในการพิจารณาหลักเกณฑ์การกู้เงินของสมาชิก       
คณะกรรมการฯ ควรค านึงถึงบุคคล 3 ประเภท ในสหกรณ์ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และผู้กู้เงิน ดังนั้น       
การด าเนินงานของคณะกรรมการจะต้องท าให้เกิดความสมดุลและเกิดความมั่นคง ลดความเสี่ยงในการด าเนินงานและ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อแนะน าในการก าหนดการช าระเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด การช าระเงินกู้สามัญ ไม่เกิน 
120 งวด ขยายระยะเวลาผ่อนช าระ 2 วิธี ได้แก่ 1. ทุนด าเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 85 % 
ขยายเป็น 144 งวด (20%) 2. ใช้บุคคลค้ าประกันร่วมกับใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันอย่าง
เดียว ขยายเป็น 240 งวด (2 เท่า) การใช้บุคคลค้ าประกันอย่างเดียวกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด และเงินกู้พิเศษ ผ่อน
ช าระหนี้ไม่เกิน 360 งวด มีเงินคงเหลือร้อยละ 40 ของรายได้  
 ประธานกรรมการฯ เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวทางต่างๆ ของการกู้เงินและการค้ าประกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและแนวทางตาม
หนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาด าเนินการ  เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิก การก าหนดรายได้ขั้นต่ า           
เพ่ือการด ารงชีพ (หลังหักหนี้ทุกประเภท) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 2,400.- บาท,            
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560 ไม่น้อยกว่า 2,800.- บาท และ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560              
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า 3,200.- บาท เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและป้องกันความเสี่ยงของเงิน
สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการได้ท าการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายละเอียดของการกู้เงินและการผ่อน
ช าระแล้ว 
 หลังจากสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ พอสมควรประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
เป็น 2 กรณ ีดังนี้ 

1. เห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอ 
2. เห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด 

   
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเสียงข้างมากได้มีมติ เห็นชอบกับการด าเนินการตามแนวทางของ
คณะกรรมการด าเนินการและให้คณะกรรมการด าเนินการตามนโยบายเพ่ือให้เกิดความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.50 น. 
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