รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
วันจันทร์ที่ ๒7 กุมภาพันธ์ ๒๕60
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม
------------------------------------------------สมาชิกทั้งหมด
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกสามัญ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

511
430
394
36
81
80
1
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย

คณะกรรมการเข้าประชุม จานวน 9 คน ประกอบด้วย
1. นายชลอ
คชรัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการฯ
3. นายสุธีระ
อริยะวนกิจ
รองประธานกรรมการฯ คนที่ 1
4. นายสมศักดิ์
ห่มม่วง
รองประธานกรรมการฯ คนที่ 2
5. นางสาวกอบกุล
โมทนา
กรรมการฯ
6. นางสาวสุกัญญา
หมีบังเกิด
กรรมการฯ
7. นางเครือวัลย์
รักอาชีพ
กรรมการฯ
8. นายศุภกร
ภัทรวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิกฯ
9. นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการฯ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมภพ
2. นางวิไลรัตน์

ปัญญาไวย์
ศิริโสภณศิลป์

ที่ปรึกษา
กรรมการ

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นางสุกัญญา
2. นางจงกลณี
3. นายกิตติศักดิ์
4. นางวิไลรัตน์

รูปสูง
นิลสกุลวัฒน์
จรินทร์รัตนากร
เทวะผลิน

ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.

(ติดราชการ)
(ติดราชการ)
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ (ประธานกรรมการฯ) กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้แทน
ส านั กงานส่ งเสริ มสหกรณ์ กรุ งเทพมหานคร พื้ นที่ 1 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (นายกิ ตติ ศั กดิ์ จริ นทร์ รั ตนากร),
ผู้แทนจากกรมตรวจบั ญชี สหกรณ์ (นางวิไลรัตน์ เทวะผลิน), ผู้ ตรวจสอบบัญชี ภาคเอกชน (นางสุกัญญา รูปสูง)
และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
ประธานกรรมการฯ กล่ าวถึ งผลการด าเนิ นงาน ปี 2559 คณะกรรมการด าเนิ นการฯ
ได้ดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมาชิกผู้ถือหุ้น สมาชิกฝากเงิน และสมาชิกกู้เงินมีความมั่งคั่ง
ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ และสมาชิกมีความยั่งยืนตลอดไป
การครบวาระของผู้ จั ด การฯ ซึ่ งได้ ป ฏิ บั ติ ร าชการจนครบเกษี ย ณอายุ ร าชการแล้ ว
ขณะนี้คณะกรรมการดาเนินการอยู่ระหว่างดาเนินการสรรหาผู้จัดการฯ ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อให้
สหกรณ์ สามารถยื นหยั ดได้ด้วยตนเอง ประกอบกับขณะนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ ยนผ่ านการท างานของเจ้าหน้ าที่
สหกรณ์ทไี่ ด้รับการบรรจุใหม่
คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้มีการจัดหาแหล่งเงินทุนแห่งใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและให้
ความมั่นคงต่อไป
ในด้านการตอบแทนคืนแก่สังคมได้ดาเนินการดังนี้
1. การร่วมกิจกรรมแจกอาหารว่างให้แก่ประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภู มิ พลอดุลยเดช ณ บริ เวณหน้ ากระทรวงคมนาคม จ ากัด และ ณ จุดอานวยความสะดวก
ประชาชน บริเวณท้องสนามหลวง
2. การจัดกิจกรรม การส่งเสริมการอบรมให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ
นอกจากนี้ยังมีการปรับขนาดของหนังสือรายงานประจาปีให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องมาจากการ
ร้องขอของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถอ่านข้อมูลง่ายขึ้น และได้ดาเนินการนาข้อมูลหนังสือรายงาน
ประจาปี 2559 ประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่สมาชิกได้
นาเสนอในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.25 ต่อปี จากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00
ต่อปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 และการลงทุนแหล่งลงทุนใหม่ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการลงทุนแบบสหกรณ์
เครดิตตยูเนี่ยนคลองจั่น และสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ฯ แต่ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับจานวนเงินของสมาชิก
และคณะกรรมการดาเนิ นการฯ ได้ออกกฎระเบียบ เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และสมาชิก ตามแนวทางและ
คาแนะนาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ รายละเอียดผลการดาเนินการที่ผ่านมาจะได้นาเสนอในวาระต่างๆ ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบและสมาชิกเสนอให้ มีการประชาสัมพันธ์ให้ ทราบว่ามีการเสนอหนังสื อ
รายงานประจาปีในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้และสมาชิกจะได้อ่านล่วงหน้าอย่างทั่วถึง
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2559
นายพิ ษ ณุ สุ่ มประดิ ษ ฐ์ (กรรมการและเลขานุ การฯ) เสนอที่ ประชุ มรั บรองรายงาน
การประชุ มใหญ่ สามั ญ ประจ าปี 2559 เมื่ อวั นที่ 27 กุ มภาพั นธ์ 2560 ณ อาคารสโมสรและหอประชุ ม
กระทรวงคมนาคม
นายพี ระพล ถาวรสุ ภเจริ ญ (ประธานกรรมการฯ) รายงานว่า การจัดหาระบบโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นเงิน 950,000.- บาท นั้น สหกรณ์ฯ ยังไม่ได้มีการจัดหาแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อลดรายจ่าย
ลงทุนของสหกรณ์และได้มอบให้กรรมการสหกรณ์ฯ ดาเนินการขอใช้โปรแกรมสหกรณ์จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ
ควบคู่ไปกับระบบโปรแกรมเดิมที่ใช้อยู่ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและเกิดความเสถียรภาพ
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ที่ประชุม มีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
โดยไม่มีการแก้ไข
2. ให้ น ารายงานการประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจาปี 2560 ประกาศเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ของ
สหกรณ์กระทรวงคมนาคม จากัด ภายในเดือนมีนาคม 2560 โดยให้มีการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ให้เป็นที่สะดุดตา
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รับทราบจานวนสมาชิก (เข้า – ออก) ประจาปี 2559
นายพิ ษ ณุ สุ่ ม ประดิ ษ ฐ์ (กรรมการและเลขานุ ก ารฯ) รายงานจ านวนสมาชิ ก
เข้า – ออก ประจาปี 2559 ดังนี้
รายการ
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกต้นปี ดังนี้ :
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รับสมาชิกเพิ่ม :
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ขาดสมาชิกภาพ
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
จานวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2559
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

149
6

331
25

480
31

1
4

20
3

21
7

6
-

21
3

27
3

-

1
-

1
-

144
10
154

329
25
354

473
35
508

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559
นายพิ ษ ณุ สุ่ ม ประดิ ษ ฐ์ (กรรมการและเลขานุ ก ารฯ) รายงานผลการด าเนิ น งาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ประจาปี 2559 มีดังนี้
1. คณะกรรมการชุดต่างๆ ของสหกรณ์ฯ
1.1 คณะกรรมการดาเนินการ
จากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด มีคณะกรรมการดาเนิ นการ (ชุดที่ 23) จานวน 9 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1) นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการ
2) นายสุธีระ
อริยะวนกิจ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3) นายสมศักดิ์
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) นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
1.2 คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายสมศักดิ์
ห่มม่วง
ประธานกรรมการ
2) นางสาวกอบกุล โมทนา
กรรมการ
3) นางวิไลรัตน์
ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ
4) นายศุภกร
ภัทรวิเชียร
กรรมการ
5) นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ
1.3 คณะกรรมการศึกษา
คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายสุธีระ
อริยะวนกิจ
ประธานกรรมการ
2) นายศุภกร
ภัทรวิเชียร
กรรมการ
3) นางเครือวัลย์ รักอาชีพ
กรรมการ
4) นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด
กรรมการและเลขานุการ
1.4 คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้
1) นายชลอ
คชรัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2) นายสมภพ
ปัญญาไวย์
ที่ปรึกษา
2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ด้านการบริหาร
2.1.1 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปีงบประมาณ 2559 ของสานักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
มีผลการประเมิน “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
2.1.2 จัดทาแผนธุรกิจประจาปี 2559
1) พั ฒ นารู ป แบบการบริห ารขององค์ ก รให้ รองรับ ความก้ า วหน้ า และการ
เปลี่ยนแปลงของกิจการสหกรณ์
- พัฒนาการให้บริการด้านการกู้เงินและการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกได้รวดเร็ว
- ทบทวนระเบียบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
- พัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกที่อยู่ ตาม
หน่วยงานต่างๆ
- พัฒนาขีดความสามารถของกรรมการฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯ
- ส่งเสริมสหกรณ์ฯ ให้เพิ่มจานวนสมาชิก
- 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 เพื่อให้รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม AEC
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2) พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีรูปแบบการระดมทุน และการลงทุนที่เอื้อต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และคุณประโยชน์จากเงินออม
- ซื้อตั๋วสัญญาเงินฝากกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
- ฝากเงินกับสหกรณ์อื่นที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์
- ส่งเสริมรายได้โดยจัดหาสปอนเซอร์ในการจัดพิมพ์หนังสือ
- ส่งเสริมระดมเงินฝากโครงการดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากประจา 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) พัฒนาผลิตภัณฑ์เงินกู้ที่ตอบสนองความต้องการ
- พัฒนาโครงการเงินกู้ต่างๆ เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุด ดังนี้
(1) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่
(2) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้สมาชิกได้
เดินทางกลับบ้านไปรดน้าดาหัวผู้ใหญ่ เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
(3) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลเข้าพรรษา เป็นการส่งเสริม
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
(4) โครงการเงิ น กู้ เพื่ อ ช าระหนี้ บั ต รเครดิ ต เพื่ อ บรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับสมาชิก
(5) โครงการเงินกู้เพื่อการทัศนศึกษาการประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งานและฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ
(6) โค รงก ารกู้ เงิ น พิ เศ ษ เพื่ อ ก ารเค ห ะส งเค ราะห์ (ก รณี
ไถ่ ถ อนจากสถาบั น การเงิ น ) เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ส มาชิ ก ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ย และสมาชิ ก ซึ่ ง มี ร ะยะเวลา
ในการผ่อนชาระหนี้น้อยได้มีโอกาสในการกู้เงินพิเศษเพิ่มมากขึ้น
(7) โค ร งก า ร เงิ น กู้ เพื่ อ ซื้ อ Smart Phone Tablet Laptop
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยีแก่สมาชิก
(8) โครงการกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเทศกาลวันแม่
(9) โครงการเงินกู้เพื่อซื้อกองทุนรวม
(10) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อร่วมงานตลาดนัดชุมชน
คลองผดุงกรุงเกษม
(11) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล)
(12) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพื่อเทศกาลปีใหม่)
(13) โครงการเงิ น กู้ เ พื่ อ สมั ค รเป็ น สมาชิ ก สมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
(14) โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาต่อ
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4) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งชุ ม ชนสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ให้ มี ค วาม
แข็งแกร่ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการออมทรัพย์ รวมทั้งในกิจการสหกรณ์
- จัดทาบอร์ดติดประกาศ เพื่อให้สมาชิกทราบความเคลื่อนไหวและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ฯ หรือข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์อื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
- พัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มเติมองค์ความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิก
- จั ด ท า Facebook เพื่ อเพิ่ ม ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อสื่ อ สารระหว่ าง
สหกรณ์ฯ กับสมาชิก
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่ านทางระบบ SMS เพื่อให้ ส มาชิก
ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมสัมมนาใน
โครงการต่างๆ
- จั ด ท าโครงการ “ไหว้ พ ระอิ่ ม บุ ญ พั ก ผ่ อ นอิ่ ม ใจ” เพื่ อ เป็ น การ
สนับสนุนและส่งเสริมจริยธรรมขนบธรรมเนียมอันดีงามแก่สมาชิก
- จัดโครงการส่งเสริมรายได้ให้กับสมาชิก ในโครงการจัดทาผ้ามัดย้อม
- เข้ า ร่ ว มโครงการตั้ ง ปณิ ธ านความดี กั บ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ในโครงการ “ทาดีเริ่มที่ใจเรา”
- สารวจความต้องการและความคิดเห็นของสมาชิกในการให้บริการของ
สหกรณ์ฯ หรือการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจให้แก่สมาชิกมากยิ่งขึ้น
2.1.3 สหกรณ์ฯ ได้สมัครเป็นสมาชิก Coop Plus เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความรู้
และเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผ่านทางเครือข่าย Internet โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.1.4 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ ดังนี้
1) แก้ ไ ขระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 โดยมีการปรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านสินเชื่อ
(2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านบัญชี
(3) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านการเงิน
(4) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านบริหารงานทั่วไป
2) แก้ ไ ขระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2558
(1) เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ดังนี้
กรณีถึงแก่กรรม
ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ จานวน
5,000.-บาท ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์
(2) ขยายระยะเวลาการยื่นขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ดังนี้
ก. กรณีถึงแก่กรรม ให้ยื่นเอกสารภายใน 90 วันนับจากวันที่ถึงแก่กรรม
ข. กรณีสมาชิกได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ให้ยื่นเอกสารภายใน
90 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
ค. ก รณี ส ม าชิ ก ป ระส บ อั ค คี ภั ย ให้ ยื่ น เอ ก ส ารภ าย ใน
45 วัน นับจากวันที่แจ้งความ

7

ง. กรณี ส มาชิกคลอดบุตร ให้ ยื่นเอกสารภายใน 120 วัน นับ
จากวันที่สมาชิกคลอดบุตร
3) แก้ ไขประกาศสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด เรื่ อ ง
ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ารข อ กู้ เงิ น ต าม ระเบี ย บ ส ห ก รณ์ อ อ ม ท รั พ ย์ ก ระท รว งค ม น าค ม จ ากั ด ว่ า ด้ ว ย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
(1) มูลค่าหุ้นสะสม
ผู้กู้เงินสามัญจะต้องมีมูลค่าหุ้นสะสม ร้อยละ 20 ของมูลค่าเงินกู้
หากมีมูลค่าหุ้นสะสม ร้อยละ 20 ให้หักเงินกู้สมทบ
(2) อายุของผู้ค้าประกันจะต้องครอบคลุมระยะเวลาการชาระเงินกู้ของผู้
กู้
(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 ผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลื อ
เป็นเงิน 3,200.-บาท
4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2558
(1) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2558 ข้ อ 7 ให้ ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า ที่ เก ษี ย ณ อ า ยุ ร า ช ก า ร โด ย ไม่ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น บ า เห น็ จ
รายเดือน สามารถชาระค่าหุ้นรายเดือนและหรือหนี้เงินกู้เป็นเงินสดหรือชาระเงินผ่านธนาคารได้
(2) แก้ ไขข้ อบั งคั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงคมนาคม จ ากั ด (ฉบั บที่ 9) พ.ศ.
2558 ข้อ 18 ดังนี้
ข้อ 18 คณะกรรมการดาเนินการต้องตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุ ก รายมี ห ลั ก ประกั น ตามที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บของสหกรณ์ และเมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การเห็ น ว่ า
หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ดาเนินการกาหนด
ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่ว่า
ประเภทใดๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยไม่ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่ อ ปรากฏต่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การว่ าผู้ กู้ น า
เงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่ อสมาชิ กค้างช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
กรณีผู้ค้าประกันต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้าประกัน
อาจชาระหนี้ครั้งเดียวทั้งหมดหรืออาจชาระเป็นงวดตามที่ผู้กู้ทาหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้
กรณีที่ผู้ค้าประกันไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามที่กล่าวใน
วรรคก่อน เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอ คณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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(3) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2558 ข้อ 33 โดยยกเลิกการให้ผู้บังคับบัญชารับรองการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ดังนี้
ข้อ 33 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับนี้หรือสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตามข้อ 37 ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
เมื่ อ คณะกรรมการด าเนิ น การได้ ส อบสวนพิ จ ารณา
ปรากฏว่าผู้ ส มัครมีคุณ สมบั ติถูกต้องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 ทั้งเห็ นเป็นการสมควรแล้ วก็ให้ รับเข้าเป็ น
สมาชิกได้ แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดาเนิน การไม่ ยอมรับผู้ ส มัครเข้าเป็ น
สมาชิกด้วยเหตุใดๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอให้คณะกรรมการดาเนินการนาเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด
มติแห่ง ที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่านี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจานวน
สมาชิกที่มาประชุม
(4) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2558 ข้อ 57 (21) ดังนี้
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการทั้งปวงของ
สหกรณ์ ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ข้อบั งคับ ระเบียบ คาสั่งของสหกรณ์ และตามมติ ของที่ประชุมใหญ่ กับ ทั้ง
ในทางอันจะทาให้เกิดความจาเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(21) พิจารณากรณีผู้จานองมีหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ดาเนินการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่สหกรณ์รับจานองไว้เป็นประกันหนี้ เพื่อให้สหกรณ์ดาเนินการขายทอดตลาดโดยมิ
ต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(5) แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด (ฉบับที่ 9)
พ.ศ. 2558 ข้อ 60 เรื่องการเพิ่มเติมเรื่องการดาเนินการในกรณีลูกหนี้ผิดนัด ดังนี้
ข้อ 60 ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติ
เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(2) ตรวจสอบควบคุ ม ให้ เ งิ น กู้ มี ห ลั ก ประกั น ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องกาหนดให้ผู้
กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี
(3) ดู แ ลการช าระหนี้ ข องสมาชิ ก ผู้ กู้ ให้ เป็ น ไปตามที่
กาหนดในสัญญา
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้
ขอผ่ อ นเวลาการส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ เงิ น กู้ ห รื อ ผิ ด นั ด การส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ เพื่ อ เสนอความเห็ น ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
(5) ดาเนินการเรื่องการส่ งหนังสื อบอกกล่ าวไปยังผู้ ค้า
ประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
(6) ดาเนินการเรื่องการบอกกล่าวให้ลูกหนี้หรือผู้รับโอน
ทรัพย์ที่จานองไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้ชาระหนี้ก่อนการบังคับจานองไม่น้อยกว่าหกสิบวัน ในกรณีบุคคล
อื่นเป็นผู้จานองทรัพย์สินไว้เป็นประกันหนี้ของลูกหนี้นั้น จะต้องบอกกล่าวไปยั งผู้จานองภายในสิบห้าวัน นับ
แต่วันส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังลูกหนี้
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(7) พิจารณาเรื่องการลดจานวนหนี้ ดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นให้กับลูกหนี้ ซึ่งจะมีผลถึงความรับผิดของผู้ค้าประกันด้วย
เสนอให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
6) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 ข้อ 10 เรื่องการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ ในกรณีดังนี้
(1) หนังสือที่สหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิกหรือรับเงินกู้ซึ่ง
สหกรณ์เป็นผู้จานองการถอนเงินฝากของสหกรณ์และในนิติกรรมอื่นๆ ต้องลงลายมือชื่อประธานกรรมการและ
กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวม 2 คน หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
รวม 2 คน หรือ กรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ร่วมกับผู้จัดการ รวม 2 คน
(2) ใบรั บ ฝากเงิน ใบรั บ เงิ น และเอกสารทั้ งปวง นอกจาก 1)
จะต้องลงลายมือชื่อของผู้จัดการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
7) ก าหนดระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด
ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน ของศูน ย์ ป ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส มาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ราชการ
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) พ.ศ. 2559 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน ของศูนย์ประสานงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
2.1.5 คณะกรรมการดาเนินการฯ อนุมัติให้ ส หกรณ์ ฯ ดาเนิน โครงการต่างๆ
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้
1) โครงการเงินกู้เพื่อชาระหนี้บัตรเครดิตกาหนดให้สมาชิกกู้เงินในวงเงิน
ไม่เกิน 100,000.-บาท ผ่อนชาระภายใน 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี เพื่อเป็นการลด
ภาระหนี้สินและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก และเพื่อเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมถึง
ความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านการเงินในครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์
2) โครงการเงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น (เพื่ อ เทศกาลสงกรานต์ ) ในวงเงิ น ไม่ เกิ น
20,000.-บาท ผ่อนชาระ 10 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
3) โครงการเงินกู้เพื่ อการทัศนศึกษา การประชุมสั มมนา ศึกษาดูงาน
และฝึ ก อบรมภายในประเทศและต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
ให้เกิดความสมดุล ทั้งด้านการทางาน การพักผ่อนและการมีประสบการณ์ด้วยตนเอง รวมถึงการพาครอบครัว
ไปทัศนศึกษา การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้สมาชิกกู้เงินในวงเงิน ดังนี้
(1) การทั ศนศึกษา การประชุมสั มมนา ศึ กษาดู งานและฝึ กอบรม
ภายในประเทศ ในวงเงินไม่เงิน 50,000.-บาท ผ่อนชาระภายใน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ย 6.50 ต่อปี
(2) การทั ศนศึ กษา การประชุ มสั มมนา ศึ กษางานและการฝึ กอบรม
ต่างประเทศในวงเงินไม่เกิน 200,000.-บาท ผ่อนชาระภายใน 3 ปี (36 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี
4) โครงการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ (กรณีไถ่ถอนจากสถาบัน
การเงิน) โดยกาหนดวงเงิน กู้ไม่เกิน ยอดหนี้ เงินต้นคงเหลื อ หรือไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน และ
จานวนเงินไม่เกิน 4,000,000.-บาท ระยะเวลาผ่อนชาระสูงสุดไม่เกิน 360 งวด (30 ปี) เพื่อประโยชน์แก่
สมาชิกผู้มีรายได้น้อยและสมาชิกซึ่งมีระยะเวลาในการผ่อนชาระหนี้น้อย มีโอกาสในการกู้เงินพิเศษเพิ่มมากขึ้น
รายละเอียด ดังนี้
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 4.25 % (6.25-2.00) ต่อปี
- ปีที่ 2 จนถึงตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
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5) โครงการเงิน กู้ ฉุ ก เฉิ น (เพื่ อ เทศกาลเข้ า พรรษา) ในวงเงิ น ไม่ เกิ น
50,000.-บาท ผ่อนชาระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
6) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล) วงเงินกู้ยืมไม่เกินยอดเงินปันผล
ร้อยละ 5 ของเงินที่คานวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 และชาระเงินคืนในวันรับเงินปันผล อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
7) โครงการเงินกู้ฉุกเฉิน (เพื่อเทศกาลปีใหม่) ในวงเงินไม่เกิน 50,000.บาท ผ่อนชาระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
8) โครงการเงิน กู้ เพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภค เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของสมาชิกสหกรณ์ฯ วงเงินกู้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิ น 100,000.-บาท ผ่อนชาระ
ภายใน 2 ปี (24 งวด) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
9) โครงการเงิ น กู้ เพื่ อ สมั ค รเป็ น สมาชิ ก และคงสมาชิ ก ภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน กว่าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย เรียกเก็บ ผ่อนชาระไม่เกิน 10
งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี
10) โครงการเงิ น กู้ เพื่ อ การศึ ก ษาต่ อ ต้ อ งมี ทุ น เรื อ นหุ้ น ไม่ ต่ ากว่ า
20,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.-บาท ผ่อนชาระไม่เกิน 36 งวด อัตราดอกเบี้ย 6.25 ต่อปี
11) โครงการเงิ น กู้ เพื่ อ ซื้ อ กองทุ น รวม ต้ อ งเป็ น สมาชิ ก สหกรณ์ ฯ
อย่างน้อย 6 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชาระไม่เกิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
12) โครงการเงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น กรณี พิ เศษ เพื่ อ ร่ ว มงานตลาดนั ด ชุ ม ชน
คลองผดุงกรุงเกษม วงเงินกูไ้ ม่เกิน 30,000.-บาท ผ่อนชาระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
13) โครงการเงิ น กู้ ฉุ ก เฉิ น กรณี พิ เศษ เพื่ อ เทศกาลวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 50,000.-บาท ผ่อนชาระ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
14) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมนโยบายภาครัฐ ให้เกิด
การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ (วั น หยุ ด ราชการติ ด ต่อ กั น หลายวัน ) วงเงิน กู้ ไม่ เกิ น 30,000.-บาท ผ่ อ นช าระ
12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
2.1.6 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ ได้แก่
1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (คงเดิม)
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
ตั้งแต่
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี
หมายเหตุ
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
- ฝากขั้นต่า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
- ในกรณีเงินเหลือในบัญชีต่ากว่า 1,000.-บาท สหกรณ์ฯ จะไม่คิด
ดอกเบี้ยให้
2) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (1ปี) คงเดิม
- วงเงินรับฝากโดยให้รวมเงินฝากเดิมแล้ว ไม่เกิน 150 ล้านบาท
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- วงเงินฝากขั้นต่าไม่น้อยกว่า 100,000.-บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.25 ต่อปี
3) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีผล (คงเดิม)
- ฝากขั้นต่า 500.-บาทต่อเดือน แต่ไม่เกิน 10,000.-บาทต่อเดือน
- อัตราดอกเบี้ย 3.00 ต่อปี(เก่า) และ 2.75 ต่อปี (ใหม่) กาหนด
ระยะเวลาในการฝาก 2 ปี
4) โครงการเงิ น ฝากประจ า 1 ปี (คงเดิ ม ) ปิ ด โครงการเมื่ อ วั น ที่ 1
เมษายน 2559
- วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ฝากขั้นต่า 10,000.-บาทต่อครั้ง อัตราดอกเบี้ย 3.50 ต่อปี
- ในกรณี ถ อนเงิน ฝากก่ อ นครบก าหนด สหกรณ์ ฯ จะคิด ดอกเบี้ ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่ง
- เสียภาษีเงินได้ในอัตรา 15% ของดอกเบี้ย
5) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (19 เดือน)
- วงเงินรับฝากขั้นต่าไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2.90 ต่อปี
- วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท
- กรณีถอนก่อนกาหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
6) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 (25 เดือน)
- วงเงินรับฝากขั้นต่าไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 2.75 ต่อปี
- วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท
- กรณีถอนก่อนกาหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
7) โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 (36 เดือน)
- วงเงินรับฝากขั้นต่าไม่น้อยกว่า 200,000.-บาท
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3 ต่อปี
- วงเงินรับฝากรวมเงินฝากเดิมไม่เกิน 150 ล้านบาท
- กรณีถอนก่อนกาหนด สหกรณ์ฯ จะหักเงินดอกเบี้ยที่จ่ายแล้วออก
จากเงินฝากพร้อมทั้งคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
2.1.8 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ประจาปี 2559 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
สมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัก ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็น
สวัสดิการแก่สมาชิก ดังนี้
1) กรณีบิดา/มารดาถึงแก่กรรม จานวน 11 ราย เป็นเงิน 11,000.-บาท
2) กรณีได้รับอุบัติเหตุ/เจ็บป่วย จานวน 12 ราย เป็นเงิน 24,000.-บาท
3) กรณีจดทะเบียนสมรส จานวน 7 ราย เป็นเงิน 7,000.-บาท
4) กรณีคลอดบุตร จานวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000.-บาท
5) กรณีครบรอบวันเกิด จานวน 465 ราย เป็นเงิน 23,250.-บาท
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2.1.9 จานวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2559
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเข้า-ออก ประจาปี 2559 ดังนี้
รายการ
สมาชิกเมื่อต้นปี 2559
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รับสมาชิกเพิ่ม
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
สมาชิกลาออก(สามัญ)
สมาชิกลาออก (สมทบ)
ขาดสมาชิกภาพ (สามัญ)
จานวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2559
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

149
6

331
25

480
31

1
4
6
-

20
3
21
3
1

21
7
27
3
1

144
10
154

329
25
354

473
35
508

2.1.10 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์สหกรณ์ฯ
ในเว็บ ไซต์ www.mot.go.th ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อเป็ น การเผยแพร่ข้ อมู ล ข่ าวสารแก่ ส มาชิ ก
สหกรณ์ฯ และประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ให้สมาชิกได้รับทราบอย่างทั่วถึง
2.1.11 สหกรณ์ฯ ได้ร่วมกิจกรรมของกระทรวงคมนาคม เพื่อแจกจ่ายอาหาร
ว่างให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ จุดอานวยความสะดวกประชาชน สนามหลวง ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559
2.1.12 สหกรณ์ ได้ ส่ งเสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก โดยส่ งกรรมการและ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ดังนี้
ที่
เรื่อง
1 กิจกรรมการส่งเสริมสหกรณ์
สู่ความเข้มแข็ง ตามเกณฑ์ การ
คัดเลือกสหกรณ์ดเี ด่นแห่งชาติ
2 หลักสูตร “ก้าวทันมาตรฐานการ
บัญชีสหกรณ์และภาษีที่เกีย่ วข้อง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์
3 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ของสหกรณ์
4 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์อย่างผู้ชานาญ
รุ่นที่ 17
5 ประชุมใหญ่สามัญประจา 2559
ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

วันที่อบรม
สถานที/่ ผู้จัด
1 ก.พ. 2559 ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม
ส่วนกลาง
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร
3-4 มี.ค. 2559 รร.ริชมอนด์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
15 มี.ค. 2559 โรงแรม เคยู โฮม
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่
10
28 มี.ค.2559 โรงแรม เคยู โฮม
ถึงวันที่ 2 เม.ย. ภาควิชาสหกรณ์ คณะ
2559
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 มิ.ย. 2559 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ผู้เข้าอบรม
นายสุรชัย ศรีกล่า

น.ส. ดวงสมร บัวพึ่ง
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด
นางจงกลนี นิลสกุลวัฒน์

นายศุภกร ภัทรวิเชียร
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6 ประชุมใหญ่สามัญประจา2559 4 มี.ค.2559 อาคารอิมแพคฟอรั่ม
ของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เมืองทองธานี
สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ราชการ
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
7 กระทรวงการคลังและกองทุนรักษา 15 ส.ค.2559 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
เสถึยรภาพ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
8 การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2 16-18 ก.ย.
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
2559
9 การประเมินเกณฑ์คณ
ุ ภาพ การ 5-6 ก.ย.2559 สานักงานชุมนุมสหกรณ์
กากับดูแลความมั่นคง ของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ออมทรัพย์
10 การทวงถามหนี้ตามกฎหมายใหม่ 9 ต.ค. 2559 โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย
11 การบริหารสินเชื่อและการจัดทานิติ 14-15 พ.ย.
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กรรมสัญญา
2559
12 ประชุมใหญ่สามัญประจา 2559 17 ธ.ค.2559 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย

รายการ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
รวมหนี้สิน
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
เงินให้กู้แก่สมาชิก
กาไรสุทธิ

น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด
นางจิตราวรรณ ม่วงดี
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด
น.ส. สุกัญญา หมีบังเกิด
น.ส. รุ่งทิพย์ ด้วงรักษา
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
นางเครือวัลย์ รักอาชีพ
น.ส. รุ่งทิพย์ ด้วงรักษา
นายศุภกร ภัทรวิเชียร

2.2 ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
2.2.1 การลงทุนและเงินฝาก
สหกรณ์ฯ ได้นาเงินฝากที่สถาบันการเงินและชุมนุมสหกรณ์ฯ
2.2.2 เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
2.2.3 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
ปี 2558 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
+เพิ่ม/-ลด
161,400,530.00
172,969,490.00
+11,568,960.00
8,632,385.75
9,861,331.61
+1,228,945.88
105,571,548.89
116,317,020.02
+10,745,471.13
288,001,620.84
312,711,559.07
+24,709,938.23
100,259,240.50
111,687,188.11
+11,427,947.61
145,548,700.00
135,141,800.00
-10,406,900.00
11,791,822.58
12,758,559.58
+966,737.00
2.2.4 จานวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมเงินปี 2559 เป็นเงิ น135,141,800.00

บาท แยกเป็น
ประเภทเงินกู้

จานวนสัญญา จานวนเงิน(บาท)
เงินกู้ฉุกเฉิน
351
14,111,500.00
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกหรือคงสมาชิกภาพ (สสอ.รรท.)
21
81,500.00
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลสงกรานต์
45
860,400.00
เงิน กู้ ฉุ ก เฉิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นโยบายภาครั ฐ ให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ น
24
595,000.00
เศรษฐกิจ
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลเข้าพรรษา
38
1,137,000.00
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เงินกู้ฉุกเฉินเทศกาลวันแม่แห่งชาติ
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อร่วมงานตลาดนัดชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเทศกาลปีใหม่ 2560
เงินกู้ฉุกเฉิน (ปันผลประจาปี 2559)

23
22
29
64

699,000.00
500,000.00
844,100.00
736,100.00

ประเภทเงินกู้

จานวนสัญญา จานวนเงิน(บาท)
เงินกู้สามัญ
123
107,940,900.00
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
3
76,300.00
เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ
1
200,000.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
6
7,360,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
135,141,800.00
2.2.5 ดอกเบี้ยรับ จานวน 17,962,516.13 บาท แยกเป็น
- ดอกเบี้ยรับเงินกู้ จานวน 15,524,933.30 บาท
- ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ จานวน 2,425,499.74 บาท
- ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร จานวน 12,083.09 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง รั บ ทราบรายงานผลการเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานของสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จากัด ได้ตอบรับการเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยเป็นศูนยประสานงานในการรับสมัคร
สมาชิกของสมาคมฯ และได้เปิ ดบั ญ ชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนวิสุ ทธิกษัตริย์ ชื่ อบัญ ชี “สสอ.รรท.ศูน ย์
ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ” เพื่อดาเนินการนาส่งเงินเพื่อคงสมาชิกภาพของ
สมาชิกให้กับสมาคมฯ เป็นประจาทุกปี
การสมัครเป็นสมาชิกดังกล่าวถือเป็นการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์ประเภทหนึ่งซึ่ง
จะสามารถช่วยเหลือผู้ค้าประกันให้มีภาระลดลงในกรณีสมาชิกเสียชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้
ครอบครัว และสร้ างหลั กประกัน คุณ ภาพชีวิตให้ กับทายาท โดยมีค่าใช้จ่ายในอัตราที่ ต่ากว่ากิจกรรมอื่น ที่
คล้ายคลึงกัน
สหกรณ์ ฯ ขอรายงานผลการเป็ น ศู น ย์ป ระสานงานของสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ประจาปี 2559 ดังนี้
รายการ
สมาชิกเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่าง 1 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559
รับโอนจากชุมนุมสหกรณ์ฯ
สมาชิกลาออก
รวมสมาชิก
ที่ประชุม รับทราบ

สามัญ สมทบ
84
10
2
92

6
6

จานวนสมาชิก
90
10
2
98
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง พิจารณารายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปี 2559
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เลือกตั้งนางจงกลณี นิลสกุลวัฒน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงขอให้
ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจาปี 2559
นางจงกลณี นิลสกุลวัฒน์ (ผู้ตรวจสอบกิจการ) รายงานว่า ได้ทาการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจาปี โดยสรุป ดังนี้
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ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจาปี
2559
นายพิษณุ สุ่มประดิ ษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2559 ซึ่งผู้ ส อบบัญ ชีรับ รองแล้ ว
ตามเอกสารประกอบวาระการประชุมดังแนบ
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณ าอนุ มั ติ งบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุ น
งบกระแสเงินสดประจาปี 2559
นางสุกัญญา รูปสูง ผู้ตรวจบัญชีภาคเอกชนได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจาปี 2559 ดังนี้
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มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี
2559 ตามที่ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ได้รับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจาปี 2559
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ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2559
นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม (ผู้จัดการสหกรณ์ฯ) รายงานว่า ในปี 2559 สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ได้ดาเนินกิจการด้วยหลักการบริหารเงินทุนอย่างละเอียด รอบคอบ มั่นคง
เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่ ง ผลก าไรสุ ท ธิ ป ระจ าปี 255 9 เป็ น เงิ น จ านวน 12,758,559.58 บาท
(สิบสองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการฯ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิตามข้อบังคับฯ ข้อ 24 ดังนี้
รายการ
1. เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
2. ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 5
ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
3. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ชาระแล้วของสมาชิก แต่ละคน
โดยคิดได้ตามส่วนระยะเวลา
4. เงินเฉลีย่ คืนของดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท
5. เงินโบนัสกรรมการและพนักงานไม่เกินร้อยละ 10
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่ง
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ในวันสิ้นปีนั้น
7. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
กาไรสุทธิ
8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
กาไรสุทธิ

อัตราปี 2558
อัตราปี 2559
เงินปันผล 6.25 %
เงินปันผล 6.20 %
เฉลี่ยคืนเงินกู้สามัญ+ฉุกเฉิน
เฉลี่ยคืนเงินกู้สามัญ+ฉุกเฉิน
5.00 %
5.00 %
เฉลี่ยคืนเงินกู้พิเศษ 3.00 % เฉลี่ยคืนเงินกู้พิเศษ 3.00 %
1,228,945.88 10.42
1,275,855.96 10.00
10,000.00
0.08
10,000.00
0.08
9,398,376.87

79.71 10,104,777.32

79.20

697,425.61
182,000.00
25,074.22

5.92
1.54
0.21

907,452.68
182,000.00
28,473.62

7.11
1.43
0.22

100,000.00

0.85

100,000.00

0.78

150,000.00
1.27
11,791,822.58 100.00

150,000.00
1.18
12,758,559.58 100.00

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาประมาณการรายได้ รายจ่ายและกาไรขาดทุนประจาปี 2559
นางสาวสุ วรรณา คล้ ายทั บทิ ม (ผู้ จั ดการสหกรณ์ ฯ) ขอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาอนุ มั ติ
ประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย และประมาณการกาไรขาดทุนประจาปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการรายได้ปี 2559
- ตั้งไว้ 18,858,000 บาท
- รับจริง 18,045,706.73 บาท
- ขอตั้งประมาณการรายได้ ประจาปี 2559 ไว้จานวน 19,743,550 บาท
2. ประมาณการรายจ่ายปี 2559
- ตั้งไว้ 6,353,900 บาท
- รับจริง 5,287,147.15 บาท
- ขอตั้งประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2559 ไว้จานวน 6,489,380 บาท
3. ประมาณการกาไรขาดทุน ในปี 2559
- ตั้งไว้ 12,504,100 บาท
- รับจริง 12,758,559.58 บาท
- ขอตั้งประมาณการรายได้ ประจาปี 2559 ไว้จานวน 13,254,170 บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
ประมาณการรายได้ ประจาปี 2560
ปี 2559
ปี 2560
รายการ
หมายเหตุ
ขอตั้ง
ขอตั้ง
งบประมาณ
รายรับ
งบประมาณ
ดอกเบี้ยรับเงินกู้ยืม 17,570,000.00 15,524,933.30 17,380,450.00 ดอกเบี้ยรับซึ่งได้รับจากการให้
สมาชิกกู้เงิน

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ชุมนุมสหกรณ์
เงินปันผลตามหุ้น
ชุมนุมสหกรณ์
ค่าธรรมเนียมแรก
เข้า
รายได้ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
รายได้อื่น ๆ

15,000.00

12,083.09

10,000.00 ดอกเบี้ยรับซึ่งได้รับจาการนาเงิน
ฝากธนาคาร

1,200,000.00

2,408,104.25

2,237,600.00 ดอกเบี้ยรับซึ่งได้รับจากการนา
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์

7,000.00

8,279.07

25,000.00 เงินปันผลจากการซื้อหุ้นชุมนุม
สหกรณ์

500.00

560.00

500.00 คาดว่าจะรับสมัครสมาชิกจานวน
25 ราย ๆ ละ 20.- บาท

65,000.00

60,000.00

80,000.00 รายได้จากค่าโฆษณาในการจัดทา
หนังสือรายงานประจาปี

500.00
31,747.02
10,000.00
18,858,000.00 18,045,706.73 19,743,550.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
ประมาณการรายจ่าย ประจาปี 2560
ปี 2559
รายการ

ขอตั้ง
งบประมาณ

รายจ่าย

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

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
- เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
ทวีผล

45,000.00

24,671.15

- เงินฝากประจา

140,000.00

260,571.67

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1 ปี
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
13 เดือน

650,000.00

349,383.65

75,000.00

102,229.88

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
16 เดือน

-

81,362.76

พิเศษ อัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี
35,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษทวีผล อัตราร้อยละ 3.0 ต่อ
ปี
196,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากประจา อัตรา
ร้อยละ 3.5 ต่อปี

375,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 13 เดือน อัตราร้อยละ 2.5
ต่อปี
208,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 16 เดือน อัตราร้อยละ 2.6
ต่อปี

- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,830,000.00 1,018,716.07
18 เดือน
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 560,000.00 622,105.54 700,000.00
19 เดือน
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
25 เดือน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

-

ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 19 เดือน อัตราร้อยละ
3.3/3.4/3.5 ต่อปี
333,342.98 1,375,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ 25 เดือน อัตราร้อยละ
2.75 ต่อปี

70,000.00
67,500.00
70,000.00
3,617,500.00 3,278,651.08 3,634,000.00
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ปี 2559
รายการ

ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่
เงินเดือน

ค่าตอบแทน

ขอตั้ง
งบประมาณ

626,940.00

656,600.00

รายจ่าย

396,331.61

564,200.00

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

642,480.00 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา จานวน 3 ราย อัตราเดือนละ
53,570.- บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 642,840.- บาท
836,600.00 สาหรับเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบตั ิงาน
จานวน 8 ราย ประกอบด้วย
1. ผู้จัดการ อัตราเดือนละ 40,000.บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
480,000.- บาท
2. รองผู้จัดการ อัตราเดือนละ
15,000.- บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 180,000.- บาท
3. เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน เป็นเงิน
176,600.- บาท
- อัตราเดือนละ 6,000.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 72,000.บาท
- อัตราเดือนละ 5,000.- บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 60,000.บาท
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ช่วย
ปฏิบัติงาน อัตราปีละ 5,000.- บาท
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานสมาชิกช่วย
ปฏิบัติงาน รวม 3 หน่วย อัตรา
เดือนละ 3,000.- บาท ระยะเวลา
12 เดือน เป็นเงิน 36,000.- บาท
- ค่าจ้างแม่บ้านทาความสะอาด
อัตราเดือนละ 300.- บาท
ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน
3,600.- บาท
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ปี 2559
รายการ

เงินตอบแทนค่าครองชีพ

ขอตั้ง
งบประมาณ

รายจ่าย

152,100.00

4,000.00

20,000.00

25,380.00

110,460.00

24,384.33

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

18,000.00

5,219.00

เงินสมทบทุนกองทุน
ทดแทนและกองทุน
ประกันสังคม
รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สานักงาน
ค่าบารุงรักษาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

27,700.00

18,487.00

ค่าล่วงเวลา
บาเหน็จเจ้าหน้าที่

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

เงินตอบแทนค่าครองชีพเจ้าหน้าที่
ตาแหน่งต่ากว่าวุฒิปริญญาตรี
20,000.00 เพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาปฏิบตั ิงาน
75,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จให้แก่
เจ้าหน้าที่เมื่อลาออกจากการ
ปฏิบัติงานโดยไม่มีความผิด
18,000.00 เพื่อเป็นค่าตัดเครื่องแบบและ
สวัสดิการอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ
เจ้าหน้าที่

-

28,000.00

1,611,800.00 1,038,001.94 1,620,080.00
27,000.00
5,000.00

15,805.84

12,000.00

20,350.00

15,000.00

-

5,000.00

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เครื่องใช้สานักงาน
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่นๆ

32,000.00

36,155.84

32,000.00

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ
กิจการ

15,000.00

15,000.00

60,000.00 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ โดยปฏิบัตหิ น้าที่สอบทาน
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ติดตามผลการบริหารงานของคณะ
กรรมากรฯ รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการประจาเดือนและ
ประจาปี
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ปี 2559
รายการ

ขอตั้ง
งบประมาณ

รายจ่าย

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
สหกรณ์

12,000.00

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

30,000.00

25,000.00

428,100.00

362,500.00

ค่าเบี้ยประชุม

12,000.00

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

12,000.00 ค่าตอบแทนสาหรับตาแหน่งที่
ปรึกษาหรือที่ปรึกษากิติมศักดิ์
เพื่อให้คาแนะนาด้านกฎหมาย ด้าน
การเงินและด้านอื่น ๆ ให้กับ
สหกรณ์ อัตราปีละ 12,000.- บาท
30,000.00 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีในการ
ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบ
การเงินประจาปีภาคเอกชน
468,600.00 ค่าเบี้ยประชุมสาหรับการประชุม
คณะกรรมการ รวม 4 คณะ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการดาเนินการ
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
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จานวน 4 ครั้ง ๆ ละ 1,500.-บาท
ปีละ 12,000.-บาท
2. คณะกรรมการเงินกู้ ประชุมปีละ
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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ปี 2559
รายการ

ขอตั้ง
งบประมาณ

รายจ่าย

ค่ารับรอง

40,000.00

23,370.00

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

40,000.00

32,318.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานนอก
สานักงาน
ค่าวัสดุสานักงาน

-

100,000.00

19,173.62

56,912.67

ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์

50,000.00

27,468.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

10,000.00

1,800.00

2,500.00

2,431.00

ค่าฝากส่งไปรษณีย์

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

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 เป็น
เงิน 15,300.-บาท
(ประธาน = 1,500.-บาท, กรรมการ
3 ท่าน ๆ ละ 1,200.-บาท)
30,000.00 เพื่อเป็นค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง
สาหรับการประชุมคณะกรรมการฯ
และค่ารับรองแขกของสหกรณ์ฯ
40,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
กรรมการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรม และการจัดฝึกอบรมของ
สหกรณ์ฯ
25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานภายนอกสานักงานของ
กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

100,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาแบบ
พิมพ์, วัสดุสานักงานเพื่อใช้ใน
กิจการของสหกรณ์ฯ
30,000.00 เพื่อใช้ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจการ
ของสหกรณ์ฯ
5,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเช็ค
ของธนาคารเพื่อสั่งจ่ายเงินให้แก่
สมาชิก
5,000.00 เพื่อเป็นค่าฝากส่งสิ่งตีพิมพ์ให้กับ
สมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ
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ปี 2559
รายการ

ค่าใช้จ่ายในวันประชุม
ใหญ่
ค่าจัดทาหนังสือรายงาน
ประจาปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ขอตั้ง
งบประมาณ

275,000.00

รายจ่าย

264,315.00

ปี 2560
ขอตั้ง
งบประมาณ

หมายเหตุ

297,700.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีของสหกรณ์ฯ

70,000.00

74,000.00

80,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทา
หนังสือรายงานประจาปีของ
สหกรณ์ฯ

20,000.00

18,050.00

รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
ค่าครุภัณฑ์

1,092,600.00

950,000.00

-

ระบบโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

950,000.00

-

20,000.00

934,338.29 1,203,300.00

2,736,400.00 2,008,496.07 2,855,380.00
6,353,900.00 5,287,147.15 6,489,380.00
13,500.00

12,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินของเดิมซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณ
1,500.00 เพื่อใช้ทดแทนของเดิมซึ่งมี
สภาพเก่า ไม่สามารถใช้งานได้

เครื่องรับโทรศัพท์ไร้สาย
จานวน 1 เครื่อง
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการถัวเฉลี่ยได้ ยกเว้น รายการค่าครุภณ
ั ฑ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
ประมาณการกาไรขาดทุน ประจาปี 2560
รายการ

ตั้งไว้

ปี 2559
อัตรา
รับจริง
ร้อยละ

ปี 2560
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
รายได้อื่น 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
ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

3,617,500.00 19.18 3,278,651.08 18.17 3,634,000.00 18.41
2,736,400.00 14.51 2,008,496.07 11.13 2,855,380.00 14.46
12,504,100.00 66.31 12,758,559.58 70.70 13,254,170.00 67.13

มติ ที่ ป ระชุ ม อนุ มั ติ ป ระมาณการรายได้ รายจ่ า ยและประมาณการก าไรขาดทุ น
ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด เสนอ
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี 2560
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) เสนอว่า ตามนัย ข้อ 11 แห่ง
ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ได้กาหนดให้ที่ประชุมใหญ่ กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันสาหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตาม
ความจาเป็นและสมควรแก่การดาเนินการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามั ญประจาปี 2559 ได้กาหนดวงเงินกู้ยืมไว้ไม่
เกิน 50 ล้านบาท ซึ่งในปี 2559 ไม่มีการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด และคณะกรรมการดาเนินการฯ ได้มีการประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความคล่องตัวในการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางและ
เพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสมควรกาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมเงินหรือค้าประกัน
ประจาปี 2560 ไว้จานวนไม่เกิน 50 ล้านบาท
มติ ที่ประชุม อนุ มัติให้ กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกัน ประจาปี 2560 ไว้จานวน
ไม่เกิน 50 ล้านบาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์
พ.ศ.2542 มาตรา 53 บัญญัติไว้ว่า “ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก เพื่อดาเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยจานวน
ผู้ตรวจสอบกิจการนั้น ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกาหนด” และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม
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จากัด พ.ศ.2544 หมวด 11 ข้อ 75 - 77 กาหนดให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจาก
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก โดยมีวาระ 1 ปี โดยให้ผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์
2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างๆ
3. ตรวจสอบดูแลรั กษาสิ นทรัพ ย์แ ละการใช้ท รัพ ยากรทุ กประเภทให้ เป็ นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
4. ติดตามการบริหารของคณะกรรมการดาเนินการ
5. รายงานการตรวจสอบกิจการเป็นประจาทุกเดือนและประจาปี หรือกรณีเร่งด่วนเมื่อ
ปรากฏว่ามีเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญแก่สหกรณ์
6. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนและเข้าร่วมประชุมใหญ่
เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการ
ในปี 2559 ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี ได้ เลื อ กนางจงกลณี นิ ล สกุ ล วั ฒ น์
เป็ น ผู้ ตรวจสอบกิ จ การของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ กระทรวงคมนาคม จ ากั ด มี วาระการด ารงต าแหน่ ง 1 ปี
บั ดนี้ ผู้ ตรวจสอบกิ จการของสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จ ากัด ได้ดารงต าแหน่ งครบวาระ 1 ปี
แล้ว จึงต้องคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ต่อไป
ในปี 2560 กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ได้ มี ห นั ง สื อ ที่ กษ 0404/ว 3 ลงวั น ที่
10 มกราคม 2560 ได้ส่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 กาหนด
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
ข้อ 7 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็ น สมาชิ กของสหกรณ์ นั้ น หรือ บุ ค คลภายนอกที่ ได้ รับ เลื อกตั้ งจากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(2) ผ่ า นการอบรมการตรวจสอบกิ จ การจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่
รับงานสอบบัญชี ของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
(2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตาแหน่งกรรมการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี บัญชีของสหกรณ์
(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น
(4) เป็ นผู้ จั ดการหรื อเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ นั้ น หรือสหกรณ์ อื่น หรื อเคยถูกให้
ออกจาก ตาแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(6) เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(8) เคยถู ก ให้ พ้ น จากต าแหน่ งกรรมการหรื อ ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ หรื อ มี ค า
วินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
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(9) เคยถูก ที่ป ระชุ มใหญ่ มีม ติใ ห้ ถ อดถอนออกจากต าแหน่ งกรรมการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
(13) เป็ น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมื อนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข้อ 9 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การเงิน
การบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
ข้อ 10 ผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ งพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี
กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อ 11 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 12 จานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดา ให้มีจานวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจานวนหนึ่งนิติบุคคล
ข้อ 13 สห กรณ์ อาจเลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การเป็ น การส ารองไว้ เพื่ อให้
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่สหกรณ์เลือกตั้งสารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
เลือกตั้งจาก ที่ประชุมใหญ่พ้นจากตาแหน่ง ตามข้อ ๑๖
ข้อ 14 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์กาหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอื่น และค่าใช้จ่าย
เพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน และ
ฐานะการเงินของสหกรณ์
ที่ประชุมได้เสนอ ชื่อนางสาวณิชกานต์ ปกติจิตต์ สมาชิกเลขที่ 950 ข้าราชการ สังกัด
กระทรวงคมนาคม ตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และนางกนกพร นอบน้อม สมาชิกเลขที่
927 ข้าราชการ สั งกั ด กระทรวงคมนาคม ต าแหน่ งนั ก วิช าการตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ก าร ท าหน้ าที่ ผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560 โดยได้รับเงินค่าตอบแทนคนละ 2,500.- บาท/เดือน และไม่มี
สิทธิ์ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินการ และจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559
น.ส.ทิ พ ย์ สุ ด า จาระเวชสาร ได้ ส อบถามการรั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของผู้ จั ด การและ
รองผู้จัดการว่าอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์หรือไม่
นางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม รายงานว่าการให้ค่าเบี้ยประชุมแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้จัดการสัญญาจ้าง ไม่สามารถรับค่าเบี้ยประชุมได้
2. กรณีเป็นข้าราชการช่วยปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการดาเนินการตามข้อตกลงที่ได้
ตกลงกันไว้
นายกิตติศักดิ์ จรินทร์รัตนากร ชี้แจงว่าการจ่ายค่าเบี้ยประชุมแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณี เป็ น ผู้ จั ด การสั ญ ญาปฏิ บั ติงานจ้าง ไม่ ส ามารถรับ ค่ าเบี้ ย ประชุ ม ได้ทุ ก กรณี
เพราะถือเป็นหน้าที่ในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการ
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2. กรณีเป็นข้าราชการช่วยปฏิบัติงานให้ขึ้นอยู่กับความเห็นคณะกรรมการดาเนินการและ
ข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้
มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่มีมติดังนี้
1. เห็ นชอบให้ นางสาวณิ ชกานต์ ปกติ จิตต์ และนางกนกพร นอบน้อม ทาหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ วาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
2. จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน คนละ 2,500.-บาท/เดื อ น โดยไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ
3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ งเพื่อ
รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ต่อคณะกรรมการดาเนินการ
4. จัดส่งผู้ตรวจสอบกิจการเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2559 เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติของผู้
ตรวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการกาหนดแนวทางการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการในปี 2561
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ กรรมการและเลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ คณะกรรมการ
ดาเนินการ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให้มีการเลือกตั้ง
กรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า ตามข้อเสนอของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ในวันที่มี
การหารือตามที่สมาชิกร้องขอ และคณะกรรมการดาเนินการ ได้มีมติในการประชุมครั้ง ที่ 1/2560 เมื่อวันที่
26 มกราคม 2560 เห็ น ชอบให้ มีการกาหนดแนวทางการเลื อกตั้งกรรมการในปี 2561 โดยการสมัคร
ล่วงหน้า ดังนี้
1. คณะกรรมการด าเนิ น การให้ ค วามเห็ น ชอบให้ ด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง กรรมการ
โดยสมัครล่วงหน้า
2. ขอความเห็นชอบจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ให้ใช้วิธีการเลือกตั้ง
กรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า
3. ออกระเบี ย บสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยการ
สรรหากรรมการดาเนินการ เพื่อรองรับการเลือกตั้งกรรมการโดยการสมัครล่วงหน้า
4. ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด เพื่อกาหนดระยะเวลา
และแนวทางการสมัครล่วงหน้า
ดังนั้น การเลือกตั้งในปี 2560 จึงยังไม่สามารถดาเนินการเลือกตั้งกรรมการโดยการ
สมัครล่วงหน้าได้ ซึ่งจะได้ดาเนินการในปี 2561 และในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 สหกรณ์ฯ เห็น
ควรนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 ให้ความเห็นชอบก่อนดาเนินการออกระเบียบเพื่อรองรับการ
เลือกตั้งในปี 2561 ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณากาหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2561 ดังนี้
1. ใช้การเลือกตั้งโดยการเสนอชื่อคณะกรรมการในที่ประชุมใหญ่เช่นเดิม
2. ใช้ รู ป แบบเดี ย วกั บ สหกรณ์ ที่ มี ขนาดองค์ ก รใหญ่ โดยหาเสี ยงการเลื อ กตั้ งก่ อ น
ล่วงหน้าการประชุมใหญ่
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นางสาวทิพย์สุดา จาระเวชสาร แสดงความเห็นว่าการสมัครล่วงหน้าจะต้องมีการหา
เสียงการเลือกตั้งก่อนล่วงหน้าการประชุมใหญ่ อาจทาให้ผู้ที่มีความเหมาะสมไม่ลงสมัครดังนั้นจึงเห็นควรใช้
วิธีการเสนอชื่อและเลื อกตั้งในที่ป ระชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจาปี จะท าให้ ส ามารถคัด เลื อกกรรมการที่ มีความ
เหมาะสมเข้ามาทางานให้กับสหกรณ์ฯ
ผลการลงมติปรากฏว่า 1. สมาชิกเห็นชอบ ให้มีการสมัครล่วงหน้า จานวน 9 เสียง
2. สมาชิกเสียงส่วนใหญ่เห็นชอบให้มีการเสนอชื่อและเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ตามที่เคย
ปฏิบัติมา
มติที่ประชุม มีมติให้ใช้วิธีการเสนอชื่อผู้จะดารงตาแหน่งกรรมการสหกรณ์ในที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจาปีและให้สหกรณ์ แจ้งรายชื่อกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการที่ สามารถเลือกกลับเข้ามา
เป็นกรรมการได้ให้ที่ประชุมทราบก่อนล่วงหน้าการประชุม
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ ประจาปี 2560
นายพิ ษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุ การฯ) รายงานว่า คณะกรรมการ
ดาเนินการฯ ประจาปี 2559 ประกอบด้วย
ที่ ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
ครบวาระ/ปี
สถานะ
1. นายพีระพล
ถาวรสุภเจริญ ประธานกรรมการฯ
วาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกได้
2. นายสุธีระ
อริยะวนกิจ
รองประธานฯ (คนที่ 1) วาระที่ 2 ปีที่ 2 เลือกไม่ได้
3. นายสมศักดิ์
ห่มม่วง
รองประธานฯ (คนที่ 2) วาระที่ 1 ปีที่ 1
4. นางสาวกอบกุล โมทนา
กรรมการ
วาระที่ 2 ปีที่ 1
5. นางวิไลรัตน์
ศิริโสภณศิลป์ กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกได้
6. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกได้
7. นางเครือวัลย์
รักอาชีพ
กรรมการ
วาระที่ 1 ปีที่ 1
8. นายศุภกร
ภัทรวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิก
วาระที่ 1 ปีที่ 1
9. นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์
กรรมการและเลขานุการ วาระที่ 1 ปีที่ 2 เลือกได้
ซึ่งตามนัยข้อ 52 วรรคสามถึงหกแห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ กาหนดว่า “คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ฯ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับ
แต่ วัน เลื อ กตั้ งให้ ก รรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ฯ ออกจากต าแหน่ งเป็ น จ านวนหนึ่ งในสองของกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ทั้งหมด โดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็ นการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ในปีต่อไปให้กรรมการดาเนินการที่อยู่ในตาแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตาแหน่งสลับกันไป
ทุกๆ ปี
เมื่ อ ครบก าหนดแล้ ว หากยั ง ไม่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ด ใหม่
ก็ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ งคณะกรรมการดาเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์
กรรมการดาเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ แทนตาแหน่งที่ว่างให้ก รรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ที่ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
ปี 2560 จะมีกรรมการออกจากตาแหน่ง 2 ลักษณะ จานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. กรรมการที่อยู่ครบ 2 วาระ คือ
1.1 นายสุธีระ อริยะวนกิจ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
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2. กรรมการทีอ่ ยู่ครบ 1 วาระ จานวน 4 ราย คือ
2.1 นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ
ประธานกรรมการ
2.2 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์
กรรมการ
2.3 นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด
กรรมการ
2.4 นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
กรรมการ
ดังนั้ น ในปี 2560 ต้ อ งเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการ จานวน 1 ท่ าน และเลื อ กตั้ ง
กรรมการ จานวน 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน
หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้ง
1. ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมการเลือกตั้งและ
กรรมการรวมคะแนน จานวน 5 คน กรรมการตรวจนับคะแนนหรือกรรมการคุมบัตรเลือกตั้ง หรือกรรมการ
รวมคะแนนผู้ใดได้ รับ การเสนอชื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการดาเนินการ ให้ เลื อกกรรมการตรวจนับ
คะแนน หรือกรรมการคุมบัตรเลือกตั้ง หรือกรรมการรวมคะแนนใหม่แทน
2. การเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นกรรมการดาเนินการต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 10 คน
3. ที่ประชุมเลือกตั้ง ดังนี้
3.1 ประธานกรรมการ จานวน 1 ท่าน มีวาระ 2 ปี
3.2 กรรมการ จานวน 4 ท่าน มีวาระ 2 ปี
4. วิธีการเลือกตั้ง
- สมาชิ ก ใช้ สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง โดยท าเครื่อ งหมาย (X) ทั บ หมายเลขผู้ ที่
สมาชิกเลือก
- ถ้าทาเครื่องหมาย (X) เกินกว่าจานวนในข้อ 3 ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
1. เห็นชอบกรรมการตรวจนับคะแนน กรรมการควบคุมบัตรเลือกตั้งและกรรมการ
รวมคะแนนตามที่คณะกรรมการดาเนินการเลือกไว้
2. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
3. เลือกตั้งประธานกรรมการ จานวน 1 ท่าน มีวาระ 2 ปี
4. เลือกตั้งกรรมการ จานวน 4 ท่าน มีวาระ 2 ปี
ที่ประชุมได้เสนอดังนี้
1. เสนอชื่อนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ สมาชิกเลขที่ 134 ปัจจุบันดารงตาแหน่งรอง
ปลั ดกระทรวงคมนาคม หั วหน้ ากลุ่ มภารกิจการพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้านทางหลวง ให้ ดารงตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด และมีผู้รับรองเกิน 10 คน
สมาชิกได้คัดเลือกให้นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ เป็นประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด ด้วยคะแนนเสียเป็นเอกฉันท์ มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
2. เสนอให้ สมาชิกจานวน 5 คน ทาหน้าที่ กรรมการตรวจนับคะแนน ควบคุมการ
เลือกตั้งและกรรมการรวมคะแนน จานวน 5 ท่าน จากกองการเจ้าหน้าที่ ดังนี้
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1. นายชนินทร์
2. นายโพธิไทร
3. นายธนภณ
4. น.ส.สหัสญาริณ
5. น.ส.ศิริลักษณ์

ธันดา
บุญซ้อน
ธรรมธรภัทร์
พันธุ์งามวงศ์
สินฉลอง

นิติกรชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นิติกรชานาญการ

สมาชิกได้ให้ความเห็นชอบให้
1. นายชนินทร์
ธันดา
สมาชิกเลขที่ 634
2. นายโพธิไทร
บุญซ้อน
สมาชิกเลขที่ 615
3. นายธนภณ
ธรรมธรภัทร์ สมาชิกเลขที่ 656
4. นางสาวสหัสญาริณ พันธุ์งามวงศ์ สมาชิกเลขที่ 667
5. นางสาวศิริลักษณ์ สินฉลอง
สมาชิกเลขที่ 668
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ควบคุมการเลือกตั้งและกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
3. ที่ประชุมได้เสนอรายชื่อสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จานวน 6 ราย
โดยมีสมาชิกรับรองเกิน 10 คน ดังนี้
1. นายวิจิตต์
นิมิตวาณิช
สมาชิกเลขที่ 883
2. นางสาวดวงพร
เปรมชื่น
สมาชิกเลขที่ 553
3. นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์ สมาชิกเลขที่ 438
4. นางสาวสุกัญญา
หมีบังเกิด
สมาชิกเลขที่ 364
5. นายปริยะ
เวสสบุตร
สมาชิกเลขที่ 646
6. นายสรพงษ์
ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขที่ 785
ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการฯ จานวน 6 ราย ได้ผลคะแนน ดังนี้
1. นายวิจิตต์
นิมิตวานิช
สมาชิกเลขที่ 883 ได้คะแนน
170 คะแนน
2. นางสาวดวงพร
เปรมชื่น
สมาชิกเลขที่ 553 ได้คะแนน
157 คะแนน
3. นายพิษณุ
สุ่มประดิษฐ์ สมาชิกเลขที่ 438 ได้คะแนน
164 คะแนน
4. นางสาวสุกัญญา
หมีบังเกิด
สมาชิกเลขที่ 364 ได้คะแนน
169 คะแนน
5. นายปริยะ
เวสสบุตร
สมาชิกเลขที่ 646 ได้คะแนน
182 คะแนน
6. นายสรพงศ์
ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขที่ 785 ได้คะแนน
235 คะแนน
มีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 304 คน เป็นบัตรดี 297 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ งดออกเสียง 127 คน ทั้งนี้ได้ผล
การคัดเลือกกรรมการดาเนินการ จานวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายวิจิตต์
นิมิตวานิช
สมาชิกเลขที่ 883
4. นางสาวสุกัญญา
หมีบังเกิด
สมาชิกเลขที่ 364
5. นายปริยะ
เวสสบุตร
สมาชิกเลขที่ 646
6. นายสรพงศ์
ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขที่ 785
มติที่ประชุม มีมติดังนี้
1. มีมติเป็นเอกฉันฑ์ให้ นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ สมาชิกเลขที่ 134 ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด วาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี
2. เห็นชอบกรรมการตรวจนับคะแนนกรรมการรวมคะแนน จานวน 5 คน ดังนี้
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1. นายชนินทร์
2. นายโพธิไทร
3. นายธนภณ
4. นางสาวสหัสญาริณ
5. นางสาวศิริลักษณ์

ธันดา
บุญซ้อน
ธรรมธรภัทร์
พันธุ์งามวงศ์
สินฉลอง

สมาชิกเลขที่
สมาชิกเลขที่
สมาชิกเลขที่
สมาชิกเลขที่
สมาชิกเลขที่

634
615
656
667
668

3. เห็นชอบหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
4. เห็นชอบผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จากัด ตามลาดับ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายวิจิตต์
นิมิตวานิช
สมาชิกเลขที่ 883 ได้คะแนน
170 คะแนน
4. นางสาวสุกัญญา
หมีบังเกิด
สมาชิกเลขที่ 364 ได้คะแนน
169 คะแนน
5. นายปริยะ
เวสสบุตร
สมาชิกเลขที่ 646 ได้คะแนน
182 คะแนน
6. นายสรพงษ์
ไพฑูรย์พงษ์ สมาชิกเลขที่ 785 ได้คะแนน
235 คะแนน
ระเบียบวาระที่ 14

เรื่ องการพิ จ ารณาคัด เลื อกผู้ส อบบั ญ ชี และกาหนดค่ าธรรมเนี ยมการสอบบั ญ ชี
ประจาปี 2560
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตามที่กรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ได้ มีห นั งสื อที่ ก ษ 0404/4783 ลงวัน ที่ 19 กรกฎาคม 2554 ขอให้ ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์
กระทรวงคมนาคม จากัด พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญ ชีภ าคเอกชน เพื่อให้ การดาเนินการตรวจสอบบัญ ชี
สหกรณ์ในเป้าหมาย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ให้โอกาสภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
บัญ ชีสหกรณ์ โดยการตรวจสอบอยู่ ภายใต้การกากับดูแลของกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์ และต้องเป็นผู้ซึ่งขึ้น
ทะเบียนและรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นั้น
ในปี 2559 สหกรณ์ ฯ ได้ จ้ า งนางสุ กั ญ ญ า รู ป สู ง ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
เลขทะเบียน 6188 เป็นผู้ตรวจสอบบั ญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด สาหรับปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในวงเงิน 25,000.-บาท
การจัดจ้างผู้สอบบั ญชีภ าคเอกชน ประจาปี 2560 ได้มีผู้ส อบบัญ ชีภาคเอกชนยื่น
เสนอบริการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์จานวน 2 ราย ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อเสนอของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
นางสุกัญญา รูปสูง ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน
นางวิ ไ ลพร นิ ส สั ย ดี ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต ได้ เสนอ
6188 ได้เสนอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออม ค่ า ธรรมเนี ย มการตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ กระทรวงคมนาคม จากัด สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 25,000.-บาท โดยมีขอบเขต ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 45,000.00 บาท โดยมีขอบเขต
การดาเนินงาน ดังนี้
การดาเนินงาน ดังนี้
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
1. ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานทั่วไป ซึ่งรวมทั้งการ
1. ตรวจสอบงบการเงินตามาตรฐานการสอบบัญชีที่รั บรอง
ทดสอบ รายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่าจาเป็น ทั่วไป รวมทั้งทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่น
และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดรวมถึงระเบียบ
ที่เห็นว่าจาเป็น และระเบียบที่นายทะเบียนกาหนด รวมถึง
และคาแนะนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดขึ้น
ระเบียบและคาแนะนาที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดขึ้น
2. การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจากัดอื่นๆ
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ที่
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในเองก็มีข้อจากัด ถ้าได้พบ
ตรวจสอบได้ แ สดงฐานะการเงิ น ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
ข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ทาง 2 5 6 0 ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น แ ล ะ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด
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บริษัทฯ จะทาหนังสือแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบัญชี
3. เข้าปฏิบตั ิการตรวจสอบโดยจะเข้าทาการตรวจสอบด้วย
ตนเองแล้วแต่ช่วงเวลาและปริมาณงานตั้งแต่เริ่มงวดบัญชี
และในระหว่างปี พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ใช้ในการวิเคราะห์งบ
การเงินต่อไป มอบหมายให้ผู้ช่วยทาการตรวจสอบบัญชีอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 คน ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีทางบัญชี เพื่อให้งบการเงิน และบัญชี ทะเบียน
ต่างๆ ถูกต้องตรงกันทุกเดือน
4. รายงานผลการตรวจสอบ
- จัดทารายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
พร้อมข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
- รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี โดยจะส่งสาเนาให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วย
- รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
- ให้คาแนะนาด้านการบริหารการเงินการบัญชี ที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ
5. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
บัญชี
- วุฒิปริญญาโท สาขาการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์
- ผู้ตรวจสอบภายใน
6. ข้อมูลอื่นๆ
6.1 ได้รบั งานสอบบัญชีสหกรณ์อนื่ ที่มีปีบัญชีเช่นเดียวกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคมจากัดไม่เกินจานวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
6.2 มีผู้ช่วยผูส้ อบบัญชีซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็นหัวหน้าสายสอบ
บัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด และผู้ช่วยอื่นๆ
รวม 5 คน ได้แก่
1. นางสาวจินตนา ญาณสุขะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต วุฒิ
ปริญญาตรีสาขาการบัญชี และเป็นผู้ช่วยสอบบัญชีเอกชน
2. นางสาวพราวพรรณ รัตยาภากุล วุฒิปริญญาตรีสาขา
การบัญชี ประสบการณ์ผู้จัดทาบัญชี หัวหน้าสายและผู้ช่วยผู้
ตรวจสอบบัญชีเอกชน อายุงาน 25 ปี
3. นางสุดา รัตยาภากุล วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
ประสบการณ์เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีเอกชน
4. นางวิราภรณ์ ล้อมวงศ์ วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
5. นางสาวกัลยาณี วงศ์โท๊ะ วุฒิปริญญาตรีสาขาการบัญชี
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จากัด โดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทาขึ้นตาม
หลักการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปี
ก่อนหรือไม่เพียงใด
2. การสอบบั ญ ชี ใช้ วิ ธี ก ารทดสอบและมี ข้ อ จ ากั ด อื่ น ๆ
ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจากัด ฉะนั้นในบาง
กรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาด
บางรายการหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้ อย่างไรก็ดี ถ้า
ได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ข้าพเจ้าจะทาหนังสือแจ้งให้ท่านทราบต่างหากจาก
รายงานการสอบบัญชี
3. การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
ครั้งละไม่ น้อยกว่า 3 วันทาการ หรือตามความเร่งด่ วนที่
จาเป็น เพื่อให้งานสอบบัญชีสะสมปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
การสอบบัญชีหากมิได้ มีข้อบกพร่องทางการเงินการบัญชี
อย่ า งร้ า ยแรงเกิ ด ขึ้ น และสหกรณ์ ได้ จั ด ท ารายละเอี ย ด
ประกอบงบการเงิน เช่น ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ ทุนเรือนหุ้น
เงิ น รั บ ฝาก และอื่ น ๆ ไว้ เ รี ย บร้ อ ย คาดว่ า จะสามารถ
ตรวจสอบบัญชีเสร็จ และลงนามรับรองงบการเงินภายใน
สัปดาห์ที่สามของเดือน มกราคม 2561 หรือระยะเวลา
ใกล้เคียงกัน
ความรับผิดชอบของสหกรณ์
งบการเงิ น ของสหกรณ์ ซึ่ งประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดอยู่ในความ
รับ ผิ ด ชอบของสหกรณ์ ซึ่งครอบคลุ ม ถึงการบั น ทึ ก บั ญ ชี
การจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งบ
การเงินที่จัดทาขึ้นเชื่อถือได้ สหกรณ์จะต้องจัดเตรียมบัญชี
เอกสารหลั ก ฐานประกอบรายการบั ญ ชี รายละเอี ย ด
ประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดลูกหนี้เงินให้สมาชิ กกู้
รายละเอียดทุนเรือนหุ้น รายละเอียดเงินรับฝาก และข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสหกรณ์จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ให้ข้อมูลและตอบคาถามของผู้สอบบัญชี รวมทั้งจัด
ให้ มี ห นั ง สื อ รั บ รองของสหกรณ์ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
เกี่ยวกับงบการเงินเพื่อความเชื่อถือและใช้เป็นประโยชน์ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงิน
สหกรณ์ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ
ที่ เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ โดยตรง
ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือยืนยันยอดและการตอบ
ยืนยันของสมาชิกในความถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของตัวเลข
ในการสอบทานหนี้ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก
งานบริการอื่นๆ
งานบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการตรวจสอบบัญ ชี จะ
ให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น ให้คาแนะนาใน
ด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร และยินดี
เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การและเข้ า ร่ ว ม
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ประชุมใหญ่ตามที่ร้องขอ เพื่อเสนอแนะในการบริหารงาน
รายงานการสอบบัญชี
- การตรวจสอบบั ญ ชี ร ะหว่ างปี จ ะแจ้ งผลการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและ
ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ จ ะน าไปพิ จ ารณาเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
- รายงานการสอบบัญชี
เมื่อตรวจสอบบัญ ชีสหกรณ์ ประจาปีการเงินสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้วและจัดทารายงานการ
สอบบัญ ชีแบบสั้นส่ งให้ สหกรณ์ พ ร้อมกับ วงการเงิน ทั้ งนี้
เพื่อให้สหกรณ์นาเสนอ ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ ตามที่ข้อบังคับ
สหกรณ์และตามบทบัญญัติของกฎหมายสหกรณ์ที่กาหนด
- รายงานการสอบบัญชีแบบยาว
หลังจากที่ส่งรายงานการสอบบัญชีแบบสั้นให้สหกรณ์แล้ว
ภายในกาหนดระยะเวลา 15 วัน จะจัดทารายงานการสอบ
บัญชีแบบยาวเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบเพื่อพิจารณา ดาเนินการต่อไป
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและการเรียกเก็บเงิน
โดยปกติการคิดค่าสอบบัญชีจะคิดตามค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิ บั ติ งาน เช่ น การค านวณเวลาที่ ใช้ ในการตรวจสอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ แ ก่ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ
อัตราค่าชั่วโมงของผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยตามประสบการณ์
และความชานาญงาน และค่าวิชาชีพสอบบัญชี ซึ่งคาดว่าใน
การตรวจสอบบัญ ชีต ามขอบเขตของงานดังกล่ าวข้ างต้ น
จานวน 45,000.00 บาท โดยขอรับทีเดียวในวันที่รับรอง
งบการเงินเสร็จ
ข้อมูลอื่นๆ
ขอรับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์ อื่นที่มีปีทางบัญ ชี
เช่นเดียวกับสหกรณ์ไม่เกินจานวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาหนด
มีผู้ช่วยผู้สอบบัญ ชีซึ่งมีคุ ณ สมบั ติ เป็ น หัวหน้ าสายสอบ
บัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
สถานที่ ติดต่อ บ้ านเลขที่ 98 ถนนทุ่ งมังกร ตาบลฉิม พลี
อาเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ โทร. 0891255657

มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ เ ห็ น ชอบให้ จ้ า งนางสุ กั ญ ญา รู ป สู ง
ผู้สอบบั ญชีรับ อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 6188 เป็นผู้ส อบบัญ ชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
สาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ จานวน 25,000.บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
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ระเบียบวาระที่ 15

เรื่ องการแก้ ไขข้ อบั งคั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงคมนาคม จ ากั ด หมวด 5/1
ข้อ ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อย่อยที่ (1)

นายพิ ษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุ การฯ) รายงานว่า คณะกรรมการ
ดาเนินการฯ ได้มีการประชุมครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด หมวด 5/1 ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะ
สมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิกสมทบ โดยเพิ่มเติมข้อย่อยที่ (1) ช. ดังนี้
ช. มีสิทธิได้รับทุนสาธารณประโยชน์ตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
โดยมีเหตุผลและความจาเป็นในการแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้
สหกรณ์ ฯ ได้จัดกิจกรรมพบสมาชิกที่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เมื่ อวั น ที่ 23 ธั น วาคม 2558 และมี ส มาชิ กสมทบได้ เสนอให้ สหกรณ์ ฯ จั ดสวั ส ดิ การเกี่ ยวกั บการใช้ ทุ น
สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับสมาชิกสมทบให้มีสิทธิเทียบเท่ากับสมาชิกสามัญด้วย
คณะกรรมการดาเนินการฯ พิจารณาแล้วเห็ นว่าสมาชิกสมทบเป็นส่วนหนึ่ งของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงคมนาคม จากัด ดังนั้น เพื่ อเป็ นขวัญ และกาลังใจให้ กับพนั กงานราชการซึ่งเป็ น
สมาชิกสมทบให้ได้รับสิทธิตามความเหมาะสม จึงควรได้รับสิทธิที่ใกล้เคียงกับสมาชิกสามัญ จึงเห็น ชอบให้จัด
สวัสดิการเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับสมาชิกสมทบเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีวันครบรอบวันเกิดของสมาชิกสมทบ ให้จ่า ยสวัสดิการเป็นหุ้น จานวน 5 หุ้น
หุ้นละ 10.-บาท เป็นเงิน 50.-บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)
2. กรณี บิ ด า มารดา คู่ ส มรสและบุ ต รโดยชอบด้ ว ยกฎหมายของสมาชิ ก สมทบ
ถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิกสมทบ จานวน 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
3. กรณีสมาชิกสมทบถึงแก่กรรมให้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับผู้รับผลประโยชน์
จานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน)
การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกให้กับ
สมาชิ กสมทบเพิ่ มเติ มในครั้ งนี้ จ ะต้ องแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อบั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก ระทรวงคมนาคม จ ากั ด
โดยมติที่ป ระชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2560 จากนั้น จะต้องกาหนดระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560 ขึ้นบังคับ
ใช้ต่อไป
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงคมนาคม จากัด หมวด 5/1 ข้อ 46/5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบผู้เข้าเป็นสมาชิก
สมทบ ข้อย่อยที่ (1) โดยเพิ่ม “ข้อ 8 ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ตามระเบียบที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
คมนาคม จากัด กาหนด” โดยให้ยกร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับ เป็นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม
จากัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
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การลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า จากสภาพเศรษฐกิจ
ที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่เลือกลงทุนกับสหกรณ์ฯ มากขึ้น ทั้งในรูปแบบการถือ
หุ้ น เพิ่ มขึ้ น การฝากเงิน กับ สหกรณ์ ม ากขึ้น ส่ งผลให้ การลงทุ น ของสหกรณ์ ฯ ต้ องหาช่อ งทางการลงทุ น ที่
หลากหลายและมีความเสี่ยงน้อย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารเงินทุนของสหกรณ์ฯ มีความคล่องตัว มีแหล่งลงทุน
หลายด้านและมีช่องทางที่จะสร้างกาไรจากการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกได้รับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยเงิ นฝาก
เพิ่มขึ้น และอาจส่งผลให้ อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้สามารถปรับลดลงได้อีกทางหนึ่งด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกทั้งมวล สหกรณ์ฯ จึงเห็นควรนาเงินทุนสารองของสหกรณ์ฯ ไปลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้ง
ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ค วามเสี่ ย งน้ อ ยแต่ ได้ ผ ลตอบแทนมากกว่ า การน าเงิ น ฝากชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จากัด เพียงช่องทางเดียว
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกาหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ข้อ 3 กาหนดว่า เงินฝากของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บั ต รเงิ น ฝาก ห รื อ ใบ รั บ ฝากเงิ น ที่ ออกโดยบ ริ ษั ทเงิ น ทุ น ห รื อ บ ริ ษั ท
เครดิตฟองซิเอร์ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญ าตตามพระราชกาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ Aขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้ งแต่ ร ะดั บ A- ขึ้ น ไป จากบริ ษั ท จั ด อั น ดั บ ความเชื่ อ ถื อ ที่ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกกรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 4 กาหนดว่า การนาเงินไปฝากหรือลงทุน ข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสารอง
ของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดาเนินการได้
ดังนั้ น การน าเงิน กองทุนสารองของสหกรณ์ ฯ ไปลงทุนในกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีเสียก่อน
นายพีระพล ถาวรสุภ เจริ ญ (ประธานกรรมการฯ) ชี้แจงว่า จากการประชุมของ
คณะกรรมการศึกษาฯ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการ การนาเงินไปลงทุนในแหล่งเงินทุนต่างๆ
จะต้องขอความเห็นชอบสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ และการลงทุนนั้นจะนาเงินทุนสารองของสหกรณ์ไปลงทุน
ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อให้ได้ผลตอบแทน และในอนาคตรัฐบาลจะมีการจัดตั้ง กองทุนโครงสร้าง
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พื้น ฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย โดยเป็ น กองทุนที่นารายได้ในอนาคตของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2 สายทาง คือ 1. ทางด่วนบูรพาวิถี บางนา 2. ทางด่วนฉลองรัช รามอินทรา แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนนั้น
คณะกรรมการจะต้องทาการศึกษาอีกครั้งหนึ่งให้รอบคอบก่อนการลงทุน เพื่อให้ได้ผลการตอบแทนที่ดีกว่าและ
มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงจะมีการลงทุนต่อไป
นายสุ ธี ร ะ อริ ยวนกิ จ ประธานคณะกรรมการศึ ก ษา กล่ าวว่าได้ มี ก ารศึ กษาแล้ ว
เห็นว่าเป็นทางเลือกการลงทุนใหม่ ที่มีความเหมาะสม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบในการนาเงินทุนสารองของสหกรณ์ฯ
ในวงเงิ น ไม่ เกิ น 10 ล้ า นบาทน าไปลงทุ น ในกองทุ น รวมที่ รั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การขออนุ มั ติ ใ นหลั ก การเพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ การรั บ สมาชิ ก จาก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่
นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์ (กรรมการและเลขานุการฯ) รายงานว่า ตามที่ กระทรวง
คมนาคมได้มีการปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะสานักงานโครงการพัฒนาระบบราง ในสังกัดสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขึ้นเป็นกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างขั้นตอนการแก้ไปเพิ่มเติม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับหน่วยงานใหม่ คณะกรรมการดาเนินการ ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 มีมติเห็นควรขออนุมัติในหลักการเพื่อแก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด เกี่ยวกับการรับสมาชิกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่
ข้อ 3.2 คุณสมบัติของสมาชิก ดังนี้
ข้อความเดิม
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจา
สั ง กั ด ส านั ก งานรั ฐ มนตรี ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
ส านั ก งานนโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจร
กระทรวงคมนาคมหรือผู้ซึ่งเคยเป็นข้าราชการพลเรือน
สามั ญ หรื อ ลู ก จ้ า งประจ าสั งกั ด ส านั ก งานเลขานุ ก าร
รั ฐ มนนตรี ส านั ก งานปลั ด กระทรวง ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การพาณิ ชยนาวี กระทรวง
คมนาคมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิ ได้ เป็ น สมาชิ ก ในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อความใหม่
ข้อ 32 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ น ข้า ราชการพลเรือ นสามั ญ หรือ ลู กจ้ างประจ า
สังกัดสานักงานรัฐมนตรีสานักงานปลั ดกระทรวง สานักงาน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือกรมการขนส่ง
ทางรางหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น กระทรวงคมนาคมหรือผู้ซึ่ง
เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือลูกจ้างประจาสังกัด
สานั กงานเลขานุ การรัฐ มนนตรี สานั ก งานปลั ดกระทรวง
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวง
คมนาคมหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก ในสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ อื่ น ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

เหตุผล
เพื่อรองรับหน่วยงานใหม่
ที่กระทรวงคมนาคมได้มีการ
ปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะ
สานักงานโครงการพัฒนาระบบ
ราง ในสังกัดสานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

มติ ที่ประชุม ที่ประชุ มมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในหลักการเพื่อแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับ
การรับสมาชิกจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อรองรับหน่วยงานใหม่ที่กระทรวงคมนาคม
ได้มีการปรับปรุงกระทรวงโดยยกฐานะสานักงานโครงการพัฒนาระบบรางในสังกัดสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานระดับกรม
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ระเบียบวาระที่ 18 เรื่องอื่นๆ ตามที่ ทีป่ ระชุมจะเสนอ
พ.ต.ท.วิเชียร พุ่มขจร สมาชิกเลขที่ 557 เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาขยายระยะเวลาการ
ชาระเงินกู้ จากอายุ 60 ปี เป็นอายุ 65 ปี หรือ 240 งวด (20 ปี) และให้มีการซื้อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ของผู้
กู้ ผ่อนปรนการกาหนดให้สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,400.- บาท 2,800.- บาท และ
3,200.- บาท ตามลาดับ และยกเลิกการกาหนดให้สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีอายุราชการครอบคลุมระยะเวลา
การผ่อนชาระเงินกู้
นายกิ ตติ ศั กดิ์ จริ นทร์ รั ตนากร ชี้ แจง ในการพิ จารณาหลั กเกณฑ์ ก ารกู้ เงิ นของสมาชิ ก
คณะกรรมการฯ ควรคานึงถึงบุ คคล 3 ประเภท ในสหกรณ์ ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และผู้กู้เงิน ดั งนั้น
การดาเนินงานของคณะกรรมการจะต้องทาให้เกิดความสมดุลและเกิดความมั่นคง ลดความเสี่ยงในการดาเนินงานและ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีข้อแนะนาในการกาหนดการชาระเงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด การชาระเงินกู้สามัญ ไม่เกิน
120 งวด ขยายระยะเวลาผ่อนชาระ 2 วิธี ได้แก่ 1. ทุนดาเนินงานมาจากแหล่งทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 85 %
ขยายเป็น 144 งวด (20%) 2. ใช้บุคคลค้าประกันร่วมกับใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน หรือใช้หลักทรัพย์ค้าประกันอย่าง
เดียว ขยายเป็น 240 งวด (2 เท่า) การใช้บุคคลค้าประกันอย่างเดียวกู้ได้ไม่เกิน 120 งวด และเงินกู้พิเศษ ผ่อน
ชาระหนี้ไม่เกิน 360 งวด มีเงินคงเหลือร้อยละ 40 ของรายได้
ประธานกรรมการฯ เสนอว่า คณะกรรมการดาเนินการฯ ได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
แนวทางต่างๆ ของการกู้เงินและการค้าประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันและแนวทางตาม
หนั งสื อของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ มาดาเนิ นการ เพื่ อประกอบการพิจารณาของสมาชิก การกาหนดรายได้ขั้นต่า
เพื่อการดารงชีพ (หลังหักหนี้ทุกประเภท) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 ไม่น้อยกว่า 2,400.- บาท,
ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30 กั นยายน 2560 ไม่ น้ อยกว่ า 2,800.- บาท และ ตั้ งแต่ 1 ตุ ลาคม 2560
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า 3,200.- บาท เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและป้องกันความเสี่ยงของเงิน
สมาชิก ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการได้ทาการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับรายละเอียดของการกู้เงินและการผ่อน
ชาระแล้ว
หลังจากสมาชิกได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ พอสมควรประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ
เป็น 2 กรณี ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่สมาชิกเสนอ
2. เห็นชอบตามแนวทางของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงคมนาคม จากัด
มติ ที่ ประชุม ที่ ประชุ มเสี ยงข้ างมากได้ มี มติ เห็ นชอบกั บการด าเนิ นการตามแนวทางของ
คณะกรรมการดาเนินการและให้คณะกรรมการดาเนินการตามนโยบายเพื่อให้เกิดความั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป
เลิกประชุมเวลา 17.50 น.
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(นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ)
ประธานกรรมการฯ

