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ที่ สอ.ร. 27/2562     สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด 

       2 ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต 

       เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  

          1 กุมภาพันธ์ 2562 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 ก าหนดจัดการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุม 

รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังนี  

 ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 

 ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 

   3.1  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2561 

   3.2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

   3.3  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 

 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  

   และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2561 

   4.2  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

   4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 

   4.4  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562  

   4.5  พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

    4.6 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

   4.7  การเลือกตั งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 ประจ าปี 2562 

   4.8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 

จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  

 ขอแสดงความนับถือ 

 

     (นายมาณิช  อินทฉิม) 

      ประธานกรรมการด าเนินการ 

     สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด 
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 ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ด าเนินกิจการ

ก้าวสู่ปีที่ 44 และกระผมได้รับความไว้วางใจให้ท าหน้าที่ประธานกรรมการในปีที่ผ่านมาร่วมกับคณะกรรมการ

ด าเนินการ ชุดที่ 43 ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการทุกชุดได้พยายามปรับปรุงการให้บริการที่ดีแก่สมาชิกตลอดมา 

คณะกรรมการด าเนินการชุดนี  ได้มีการแก้ไขระเบียบและประกาศของสหกรณ์หลายฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ และสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก

และดอกเบี ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 ได้มีการก าหนดวงเงินกู้สามัญจากเดิมไม่เกิน 1 ล้านบาท 

เพิ่มเป็นไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก รวมทั งได้ยกร่างระเบียบเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษ เพื่อเปิดให้มีบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นครั งแรกให้แก่สมาชิก ถือเป็นการสร้างวินัยการออมและ

เพิ่มช่องทางการออมให้กับสมาชิก  

การบริหารในรอบปีที่ผ่านมา โดยการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 เป็นที่

ประจักษ์ว่า สหกรณ์มีความม่ันคง เข้มแข็ง เจริญก้าวหน้ามาตามล าดับ ด้วยการประเมินจากสินทรัพย์รวมจ านวน 

1,072 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น 856 ล้านบาท และในปี 2561 สหกรณ์สามารถบริหารสินทรัพย์ท าให้เกิดก าไรสุทธิ

สูงสุดถึง 45.87 ล้านบาท เพิ่มขึ นจากปีก่อน 5.33 ล้านบาท คณะกรรมการด าเนินการจึงน ามาจัดสรรเป็นเงินปันผล

ให้แก่สมาชิกร้อยละ 5.25 และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้ร้อยละ 4.75 และเป็นที่น่ายินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2561 อยู่ในระดับ “ผ่านมาตรฐานระดับ

ดีเลิศ” ต่อเนื่องกันมา 4 ปี จากกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื นที่ 1 จึงขอแจ้งให้เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ 

ทั งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ทราบโดยทั่วกัน 

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ที่ก าหนดจัดขึ นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ถือเป็นโอกาสเลือกตั งประธานกรรมการคนใหม่ และกรรมการด าเนินการบางส่วนแทนต าแหน่งที่ว่างตามวาระ 

ขอให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่มุ่งม่ันพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป สหกรณ์ของเราจะมี

ความเจริญก้าวหน้า มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืน 

 

(นายมาณิช  อินทฉิม) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ 1 

เรือ่ง  ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 
             

 

 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 มติท่ีประชุม           
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ระเบยีบวาระที ่ 2 

เรือ่ง  รบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจ าป ี2560 
             

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

ถนนอู่ทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
        

 

สมาชิกท้ังหมด   จ านวน  2,640   คน 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  1,227   คน 
สมาชิกผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  จ านวน  1,413   คน 
 
คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 
 1. นายมาณิช  อินทฉิม    ประธานกรรมการ 
 2. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล    รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 3. นางสาวจุไร   เจริญสุข    เหรัญญิก 
 4. นายรุ่งโรจน์    สีภิรมย์    เลขานุการ 
 5. นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล   กรรมการ 
 6. นายชาติชาย   เนื่องนิยม   กรรมการ 
 7. นายองอาจ   ฤทธิพลเดช   กรรมการ 
 8. นายนาถะ   ดวงวิชัย    กรรมการ 
 9. นางสาวศิริพร   สมบัติศิริ   กรรมการ 
 10. นายอรัญ   มีแก้ว    กรรมการ 
 11. นายวิเชียร   บัวบาน    กรรมการ 
 12. นายสมบูรณ์  แก่นจ าปา   กรรมการ 
 13. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์   กรรมการ 
 14. นายกิตติศักดิ์   อุไรวงศ์    กรรมการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์    กรรมการ (ลาประชุม) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวณาตยา มาอินทร์   ผู้จัดการสหกรณ์  
 2. นายพิเชฐ    ชายะตานันท์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 4. นายนราธร  ศรีฟ้า    ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
 5. นายกฤติน  ไกรกานนท์   ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
 
เริ่มประชุมเวลา 08.00 นาฬิกา 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับ ข้อ 57 นายมาณิช อินทฉิม ประธานกรรมการ 
เป็นประธานในที่ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด โดยการบริหารงาน
ของคณะกรรมการด าเนินงาน  ชุดที่ 42 ได้ด าเนินการครบรอบปีบัญชี  พ .ศ . 2560 นับเป็นปีที่มีผล 
การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ปัจจุบันของระบบสหกรณ์ที่มีความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการยึดมั่นในนโยบายการบริหารกิจการด้วยความรอบคอบ รัดกุม เน้นเสถียรภาพด้วย
ความมั่นคง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเป็นส าคัญ ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ยึดมั่น
ในระเบียบข้อบังคับและค าแนะน าของผู้แทนจากองค์กรภาครัฐที่ก ากับดูแลสหกรณ์ส าหรับผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ คณะผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท าให้สามารถ
บริหารสินทรัพย์ให้เกิดก าไรสูงสุดถึง 40.54 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว 5.89 ล้านบาท และคิดเป็นร้อยละ 
16.99 คณะกรรมการด าเนินการจึงน าเงินมาจัดสรรปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ  5.0 และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิกผู้กู้ร้อยละ 4.70 และเป็นที่น่ายินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัดได้รับผลการจัด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี 2560 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้อยู่ในระดับดีเลิศ 3 ปี ติดต่อกัน นอกจากนี้
สหกรณ์ได้เพ่ิมธุรกรรมแบบใหม่ขึ้นคือการรับเงินฝากออมทรัพย์  ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้
ดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี ปัจจุบันมีสมาชิกรับฝาก 32 ราย จ านวนเงิน 19,081,700.- บาทในนามของ
คณะกรรมการด าเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความไว้วางใจใน
การบริหารงานและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้ ท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินกิจการ มีความก้าวหน้ามั่นคง โปร่งใสในโอกาสนี้ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 
จงคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความส าเร็จ สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีสติปัญญาที่ดีเพ่ือร่วมพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงต่อไป  
  
  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

 ประธาน เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ าปี 2560 หน้า 14 - 34 ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2560 

 ประธาน เสนอผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี 2560 จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 

  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 3.2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 ประธาน มอบนางสาวณาตยา มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอ 
 นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ดังนี้ 
 
1. สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกระหว่างปี 2560 
รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2560 
 

รายละเอียด จ านวนคน 
เมื่อสิ้นปี 2559 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,697  คน 
รับสมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 2560 161  คน 
สมาชิกออกระหว่างปี 2560 
สมาชิกถึงแก่กรรม 3 คน 
สมาชิกลาออกระหว่างปี        112  คน 

115  คน 

รวมยอดสมาชิกท้ังสิ้นเมื่อ  31 ธันวาคม  2560 2,743  คน 
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2. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,648 2,602 46 1.77 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ (คน) 95 95 - - 
3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 706,233,200.00 633,714,996.00 72,518204.00 11.44 
4. ทุนส ารอง (บาท) 39,121,184.86 35,652,859.50 3,468,325.36 9.73 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 579,847.09 544,347.09 35,500.00 6.52 
6. ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 713,609,125.00 652,267,370.00 61,341,755.00 9.40 
7. ลูกหนี้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกสิ้นปี 
(บาท) 

887,903,225.25 765,628,828.45 122,274,396.80 15.97 

8. หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 23,071,090.30 12,803,060.19 10,268,030.11 80.20 
9. หนี้สินระยะยาว (บาท) 143,000,000.00 84,972,821.92 58,027,178.08 68.29 
10. สินทรัพย์ทั้งหมดไม่รวมลูกหนี้ 
(บาท) 

64,987,543.47 36,718,610.61 28,268,932.86 76.99 

11. รายได้ (บาท) 49,916,332.41 39,081,571.61 10,834,760.80 27.72 
12. รายจ่าย (บาท) 9,369,857.94 4,422,217.25 4,947,640.69 111.88 
13. ก าไรสุทธิประจ าปี (บาท) 40,546,474.47 34,659,354.36 5,887,120.11 16.99 

 

3.  ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่  1  มกราคม  2560   633,714,996.00  บาท 
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี            97,305,508.00  บาท 
ลดลงระหว่างปี        (24,787,304.00)  บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560               706,233,200.00  บาท 
 

4.  เงินให้กู้แก่สมาชิก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีเงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือทั้งสิ้น  887,546,253.25  บาท 

รายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       38,731,048.00 บาท 

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ     445,131,167.00 บาท 

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     401,219,227.00 บาท 

รวมลูกหนี้เงินกู้ - ปกต ิ    885,081,442.00  บาท 
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ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ         2,821,783.25 บาท 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง               21,146.00 บาท 

 รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         2,842,929.25 บาท 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            (360,118.00) บาท 

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ          2,482,811.25 บาท 

ลูกหนี้ทั้งสิ้น - สุทธิ              887,564,253.25 บาท 

 

5.  เงินลงทุน 

  สหประกันชีวิต                  100,000.00  บาท 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด     5,260,000.00  บาท 
  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด          10,000.00  บาท 
  

6.  กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 6.1 การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
 สหกรณ์ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 55 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น  216,000  บาท ประกอบด้วย 
  -  สมาชิกถึงแก่กรรม  3  ราย  เป็นเงิน  60,000  บาท   
  -  คู่สมรสถึงแก่กรรม  1  ราย  เป็นเงิน    3,000  บาท 
  -  บิดาถึงแก่กรรม    21  ราย    เป็นเงิน  63,000  บาท  
  -  มารดาถึงแก่กรรม 28  ราย    เป็นเงิน  84,000  บาท 
  -  บุตรถึงแก่กรรม     2  ราย  เป็นเงิน    6,000  บาท 
 6.2  การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 -  สหกรณ์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม  61  ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท  เป็น
เงินทั้งสิ้น  183,000.-  บาท 
 6.3  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
 -  สนับสนุน “โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร” เป็นเงิน 20,000.-  บาท 
 -  สนับสนุน “โครงการกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ สุขภาพดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”   
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นเงิน 20,000.- บาท 
 -  สนับสนุน “โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร” เป็นเงิน 20,000.-  บาท 
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 6.4  การสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์ และการกุศล 
 -  ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 
2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 500.- บาท 
 -  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 
 ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน 5,000.- บาท 
 -  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 
 ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน  
5,000.- บาท 
 
7.  ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
 7.1 การบริหารจัดการ 
  1) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 42 ได้ออกระเบียบและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ดังนี้ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั้งที่ – วันที่ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

2/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

9/2560 วันที่ 28กันยายน 2560 

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า พ.ศ. 2560 10/2560 วันที่ 31ตุลาคม 2560 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั้งที่ - วันที่ 
หลักเกณฑ์เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 2/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 11/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 
  2) เงินสดขาดบัญชี จ านวน 389,549.00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินคดีทางศาล
แรงงานกลาง ตามคดีหมายเลข 2059/2560 
 
 7.2  การบริการ 
  1) การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 
  2) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 
   -  เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://ict.cooponlineservice.com/w/parliament ข อ ง ส ห ก ร ณ์ 
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก เช่น 
ตรวจสอบทุนเรือนหุ้น ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน 

https://ict.cooponlineservice.com/w/parliament
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   - การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Line , Facebook 
   - บุคคล เช่น กรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
  3) สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2560 
  รวม 7,574 สัญญา เป็นเงินจ านวน  713,609,125.-  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

เดือน 
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ 

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท 
มกราคม  490 15,527,100.00 94 29,984,450.00 14 9,235,570.00 
กุมภาพันธ์ 433 13,759,000.00 72 26,185,800.00 7 5,710,000.00 
มีนาคม 493 15,510,500.00 81 25,066,800.00 10 7,929,200.00 
เมษายน 600 23,265,800.00 86 28,624,800.00 15 11,953,500.00 
พฤษภาคม 522 22,188,200.00 66 20,041,000.00 10 7,169,100.00 
มิถุนายน 565 22,856,300.00 71 22,280,645.00 49 56,468,100.00 
กรกฎาคม 522 21,385,700.00 104 37,873,190.00 7 7,098,200.00 
สิงหาคม 525 21,503,300.00 72 23,834,600.00 1 1,000,000.00 
กันยายน 555 22,825,400.00 88 32,507,120.00 6 4,039,300.00 
ตุลาคม 565 22,678,900.00 99 29,817,950.00 10 9,568,400.00 
พฤศจิกายน 545 22,664,200.00 111 30,599,950.00 1 1,500,000.00 
ธันวาคม 595 25,042,800.00 86 30,255,850.00 4 5,658,400.00 
รวมทั้งสิ้น 6,410 249,207,200.00 1,030 337,072,155.00 134 127,329,770.00 

 

  4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 

   สหกรณ์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ การซื้อแบบพิมพ์กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 3.3  รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
  ประธาน มอบ นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ น าเสนอ 
  นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ น าเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
   1.2  เพ่ือตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การบันทึกบัญชี และการควบคุมเงินตามหลักการบริหารงานทั่วไป เพ่ือความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้าน
การเงิน การบัญชี 
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   1.3  เพ่ือตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 
   1.4  เพ่ือสอบทานความเหมาะสมในสาระส าคัญในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และฐานะ
ทางการเงินของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
   2.1  ตรวจสอบความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางด้านการเงิน การบัญชี และเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี 
   2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ และข้อก าหนดของสหกรณ์ฯ 
   2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่
ประชุม 
  3. สรุปผลการตรวจสอบ 
   3.1  ด้านการบัญชี 
    3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคัญ ถือเป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชี 
    3.1.2  การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
และมีการเสนอรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
    3.1.3  การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปตามที่ระเบียบ
ก าหนดและถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญ 
   3.2  ด้านการบริหารงาน 
   3.2.1  การให้สมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ 
    การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้
พิเศษ ได้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้เงินกู้
คงเหลือ รวมทั้งสิ้น 885,081,442.00 บาท สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
   เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จ านวน    38,731,048.00  บาท 
   เงินกู้สามัญ   จ านวน  445,131,167.00  บาท 
  เงินกู้พิเศษ   จ านวน  401,219,227.00  บาท 
  หมายเหตุ  เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 จ านวน 119,452,613.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.60 
   3.2.2 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ ณ ต้นปี (วันที่ 1 มกราคม 2560) 
633,714,996.00  บาท 
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างปี           72,518,204.00  บาท 
   คงเหลือ ณ สิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)          706,233,200.00  บาท 
   3.2.3 การลงทุนของสหกรณ์ฯ 
   นอกจากการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ได้มีการน าเงินไปลงทุนเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสหกรณ์ฯ มีเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   เงินลงทุนระยะสั้น     (ไม่มี) 
      - ตั๋วสัญญาใช้เงิน                   0.00  บาท 
      รวมเงินลงทุนระยะสั้น    0.00  บาท 
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   เงินลงทุนระยะยาว 
      - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   5,260,000.00  บาท 
      - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด    10,000.00  บาท 
      - หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด            100,000.00  บาท 
   รวมเงินลงทุนระยะยาว             5,370,000.00  บาท 
           (เพ่ิมเติม ระหว่างปี ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 2,940,000 บาท) 
 
   3.2.4 ทุนส ารอง และทุนสะสมของสหกรณ์ฯ 

ทั้งนี้ การใช้ทุนสะสมต่างๆ ระหว่างปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน และระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
   3.2.5 รายจ่าย 

  รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปในกิจการสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล 
และเป็นไปตามระเบียบและมติที่ประชุม 

  3.3  ด้านการด าเนินงาน 

 3.3.1 ระหว่างปี 2560 สหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 

 รายได้ 

 - ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน    49,840,305.60  บาท 

 - ค่าธรรมเนียมแรกเข้า             7,380.00  บาท 

 - รายได้อ่ืนๆ            68,646.81  บาท 

 รวมรายได้ทั้งสิ้น     49,916,332.41  บาท 

 รายจ่าย 

 - ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม    5,664,359.83  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     1,176,093.00  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์       91,145.19  บาท 

 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก                    -   บาท 

รายการ ต้นปี (บาท) เพิ่ม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ทุนส ารอง 
ทุน 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
- ทุนส่งเสริมการศึกษาและ
อบรม 

35,652,859.50 
 
284,713.58 
213,304.24 
46,329.27 

3,468,325.36 
 
510,000.00 
50,000.00 
10,000.00 

- 
 
(534,500.00) 
 - 

- 

39,121,184.86 
 
260,213.58 
263,304.24 
56,329.27 



 

รายงานประจ าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั 
30 

 - ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน      2,438,259.92  บาท 

 รวมรายจ่ายท้ังสิ้น      9,369,857.94  บาท 

 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   40,546,474.47  บาท 

  ทั้งนี้ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,887,120.11 บาท 

(คิดเป็นร้อยละ 16.99 บาท) 

3.3.2 การด าเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 

  มติที่ประชุมใหญ ่รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจ าปี 2560 
ประธาน ได้เชิญ นายนราธร ศรีฟ้า ผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และ

งบกระแสเงินสด ประจ าปี 2560  
นายนราธร  ศรีฟ้า ผู้สอบบัญชี น าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี 2560 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

               ปี 2560          ปี 2559 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

 สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 33,988,964.63     34,073,651.02 

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 25,000,000.00                  0.00 

เงินสดขาดบัญช ี 3     389,549.00        389,549.00 

หัก ค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี         389,549.00          389,549.00 

                   0.00          0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5  146,984,422.00    122,145,788.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6        308,452.00                   0.00 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง           21,146.00           33,146.00 
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หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ            21,146.00           33,146.00 

0.0         0.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       7                53,057.78            10,483.34 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    206,334,896.41   156,229,922.36
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 4      5,370,000.00       2,430,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5   738,097,020.00    643,483,040.45 

ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 6      2,174,359.25                  0.00 

อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 8      215,521.06       106,976.25 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9         360,000.00           97,500.00 

 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน     746,216,900.31  646,117,516.70 

 รวมสินทรัพย ์     952,551,796.72  802,347,439.06 

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์  

หนี้สินหมุนเวียน 

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนด 12   12,000,000.00 12,000,000.00 

ช าระในหนึ่งปี 

เงินรับฝาก - สมาชิก 10   9,017,220.62        41,872.17 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย    1,916,180.00      686,770.00 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11        137,689.68           74,748.02 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    23,071,090.30    12,803,060.19 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 12 143,000,000.00     84,972,821.92 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  143,000,000.00    84,972,821.92 

 รวมหนี้สิน  166,071,090.30    97,775,882.11 
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               ปี 2560          ปี 2559 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

ทุนของสหกรณ์ 

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 

หุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว  706,233,200.00   633,714,990.00 

หุ้นท่ีช าระไม่ครบมูลค่า                 0.00                  6.00 

   706,233,200.00   633,714,996.00 

ทุนส ารอง    39,121,184.86     35,652,859.50 

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 13            579,847.09           544,347.09 

ก าไรสุทธิประจ าปี    40,546,474.47      34,659,354.36 

 รวมทุนของสหกรณ์  786,480,706.42    704,571,556.95 

 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  952,551,796.72    802,347,439.06 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   ปี 2560 ปี 2559 

   บาท %  บาท       % 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 49,554,607.40 99.43  38,893,920.25 99.67 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร        45,112.69   0.09           50,416.61       0.13 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ        51,554.79  0.10               0.00  0.00 

ผลตอบแทนจากการลงทุน     189,030.72  0.38        76,769.75  0.20 

 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนลงทุน 49,840,305.60  100.00 39,021,106.61  100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก        11,196.85    0.02            1,046.80        0.00 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว  5,653,162.98 11.34  1,206,881.82   3.09 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  5,664,359.83 11.36  1,207,928.62   3.09 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม     338,972.00   0.68               0.00   0.00 

 รวมหนี้สงสัยจะสูญ     338,972.00   0.68               0.00   0.00 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ       43,836,973.77 87.96      37,813,177.99 96.91 

บวก รายได้อื่น 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า        7,380.00   0.01        7,900.00   0.02 

 รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจฯ      45,156.81   0.09      32,200.00   0.08 

 เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้               0.00   0.00      17,212.00   0.04 

 รายได้เบ็ดเตล็ด      23,490.00   0.05        3,153.00   0.01 

  รวมรายได้อื่น      76,026.81   0.15      60,465.00   0.15 
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หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 

 เงินเดือน 652,800.00   1.31    613,900.00  1.57 

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 384,000.00   0.77    382,000.00  0.98 

 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 113,580.00   0.23    220,490.00  0.57 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม        25,230.00    0.05         24,335.00        0.06 

 เงินสมทบกองทุนทดแทน      483.00   0.00      273.00  0.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ค่าเสื่อมราคา 51,145.19   0.10 62,983.11 0.16 

 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 40,000.00   0.08          0.00 0.00 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 682,550.00   1.37 756,950.00 1.94 

 ค่ารับรอง          12,089.00    0.02          22,973.00       0.06 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ          8,066.25    0.02          12,461.00       0.03 

 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี           41,254.00    0.08            3,000.00      0.01 

 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   60,000.00   0.12   28,800.00 0.07 

 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ   46,400.00   0.09          0.00 0.00 

 วัสดุส านักงานใช้ไป   47,993.94   0.10   71,329.27 0.18 

 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 941,045.00   1.89  957,343.00 2.46 

 

   ปี 2560    ปี 2559 

   บาท %  บาท        % 

 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   62,914.50   0.13     65,876.00   0.17 

 ค่าของที่ระลึก   10,700.00   0.02             0.00   0.00 

 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินยืมทดรอง (12,000.00)  (0.02)  (19,354.00)  (0.05) 

 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมบัญชี 150,000.00   0.30             0.00   0.00 

 ค่าสัมมนาและศึกษาดูงาน   30,314.00   0.06             0.00   0.00 

 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต     6,705.50   0.01             0.00   0.00 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด         11,255.73    0.02             10,929.25     0.03 
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  รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    3,366,526.11   6.75   3,214,288.63   8.24 

ก าไรสุทธิ   40,546,474.47 81.36 34,659,354.36 88.82 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

     ปี 2560      ปี 2559 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 2 40,546,474.47 34,659,354.36 

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  

จากกิจกรรมด าเนินงาน  

หนี้สงสัยจะสูญ - เกินความต้องการ   (12,000.00)      (19,354.00) 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม    338,972.00               0.00 

เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้  40 6,7 0.00      (17,212.00) 

ค่าเสื่อมราคา    51,145.19        62,983.11 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ      (3.17)            (96.25) 

ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมฯ ค้างรับ                               (19,976.71)        0.00 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย     49,684.93       21,254.32 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าค้างจ่าย         338.82         1,046.80 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย    10,858.03               0.00 

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย     40,000.00               0.00 

วัสดุส านักงานใช้ไป     47,993.94        71,329.27 

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย     30,000.00               0.00 

เงินประกันสังคมค้างจ่าย           2,120.00         2,030.00 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง    41,085,607.50             34,781,335.61 
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ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 

สินทรัพย์ด าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (249,207,200.00) (184,361,000.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน   237,259,852.00   180,226,642.00 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ  (337,072,155.00) (323,117,133.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ   300,506,506.20  303,070,842.05 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  (127,329,770.00) (144,617,847.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     53,557,122.00    29,364,576.00 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง            12,000.00          24,304.00 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า          (10,000.00)                 0.00 

เงินสดรับจากเงินสดขาดบัญชี                   0.00         17,212.00 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยค้างรับ                 96.25                 0.00 

เงินสดจ่ายซื้อวัสดสุ านักงาน           (49,436.75)         (65,066.00) 

หนี้สินด าเนินงาน 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               0.00        (1,200.00) 

เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน    471,998.60      264,701.00 

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน  (477,817.60)     (492,088.00) 

เงินสดจ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์    (2,352,347.00)   (2,107,385.20) 

เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห์      3,582,087.00    2,796,393.10 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย    (21,254.32)                0.00 

 

     ปี 2560      ปี 2559 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินสดจ่ายประกันสังคมรอน าส่ง      (4,060.00)           (4,910.00) 

เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน าส่ง               2,120.00            2,030.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน     (80,046,651.12)         (104,218,593.44) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ส านักงาน        (159,690.00)                    0.00 

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมบัญชี      (302,500.00)         (97,500.00) 
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 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุน      (2,940,000.00)      (1,010,000.00) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน     (3,402,190.00)     (1,107,500.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้                          297,000.00.00            122,000,000.00 

 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้                       (238,972,821.92)            (34,144,472.29) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก        9,004,900.00               0.00 

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก         (30,598.35)       0.00 

 เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              (30,000.00)       (10,000.00) 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล                        (29,254,363.00)             (26,938,077.00) 

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน                          (1,170,266.00)   (1,075,984.00) 

 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่     (166,400.00)       (160,000.00) 

 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น                         97,300,504.00   78,958,579.00 

 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น                        (24,782,300.00)             (27,241,203.00) 

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์      (534,500.00)     (508,156.00) 

 เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม                0.00         (1,000.00) 

เงินสดสุทธิได้รับมาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                 108,364,154.73   110,879,686.71 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น                        24,915,313.61     5,553,593.27 

เงินสด ณ วันต้นปี                        34,073,651.02      28,520,057.75 

เงินสด ณ วันสิ้นป ี                                         58,988,964.63          34,073,651.02 

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 4.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 

 ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ  

 นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ เสนอการพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ก าไรสุทธิประจ าปี 40,546,474.47 100.00 
1. เป็นเงินส ารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ 5,389,474.47 13.29 
2. เป็นเงินค่าบ ารุงสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 

ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท 
30,000.00 0.08 

รวมเงิน 5,419,474.47 13.37 
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ก าไรสุทธิเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรก าไรสุทธิที่เหลือตามข้อบังคับข้อ 27 ดังนี้ 
1) เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชกิในอัตราไม่เกินกฎหมายว่าด้วย 
   สหกรณ์ก าหนด โดยคิดให้ตามส่วนแห่งเวลา ร้อยละ 5.00 
2) เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ 
ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้สง่ให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี ร้อยละ 4.70 
3) เงินโบนัสกรรมการด าเนนิการ และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ เป็นเงนิ 
    - คณะกรรมการด าเนินการ  
    - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
4) ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 
5) ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 
6) ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

 
 

32,848,762.00 
 

1,318,238.00 
 
 

150,000.00 
150,000.00 
50,000.00 
10,000.00 

600,000.00 
 

 
 

81.02 
 

3.25 
 
 

0.37 
0.37 
0.12 
0.02 
1.48 

 

รวมเงิน 35,127,000.00 86.63 
 มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัตใิห้จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าบ ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นเงิน 30,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 

ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

 

1. แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2561 - 2564 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
สหกรณ์ปี 2561 - 2564 และจัดท าร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการในปี 2561 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส น าสมัยเทคโนโลยี 

พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และก ากับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

3. เพ่ิมสมรรถนะการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพ่ือสนองความต้องการของสมาชิก และจัด
สวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลส าคัญ” 
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4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 

5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1:  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1:  พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่  1 :  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

  2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 

  4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 

       และความสามารถของสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ 2:  ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

กลยุทธ์ที่  2:  การให้บริการธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 

  2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 

  3. โครงการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก 

  4. โครงการระดมทุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

เป้าประสงค์ 3:  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่  3  :  สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 

  2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ 4 :  สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  4   :  สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 

  2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

เป้าประสงค์ 5 :  ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่  5 :  การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก อาทิ 
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ , Facebook , Line , แบบสอบถามความคิดเห็น 

  2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

  3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
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2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ค าชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่     

1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00  

1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 4 คน 816,000.00 652,800.00 850,000.00     เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา 

1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 คน 228,000.00 204,000.00 228,000.00  

1.4 ค่าท างานล่วงเวลา 120,000.00 113,580.00 80,000.00 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจา้หน้าที่สหกรณ์ 

1.5 เงินสมทบประกันสังคม 40,800.00 25,230.00 40,800.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมฯ รอ้ยละ 5 ของเงินเดือน 

1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,200.00 483.00 3,200.00 เป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนฯ ร้อยละ 0.4 ของเงนิเดอืน  

รวม 1,388,000.00 1,176,093.00 1,382,000.00  

2. หมวดครภุัณฑ ์     

2.1 เครื่องใช้ส านักงาน 350,000.00 159,690.00 200,000.00 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน 2 เครื่อง / เครื่อง 
ปริ้นเตอร ์/ เครื่องตรวจนับธนบัตร / เครื่องสแกนเอกสาร 
/เครื่องบันทึกเวลา 

2.2โต๊ะ เก้าอี้ส านกังาน 50,000.00 - 50,000.00 ซ้ือทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ส านักงานของเดิมที่ช ารุด 

รวม 400,000.00 159,690.00 250,000.00  

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก     

3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก 809,400.00 809,400.00 822,300.00 เป็นเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก รายละ 300 บาท 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ ่ 101,000.00 66,775.00 110,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารรายงานกิจการ
ประจ าปี 2560 / เอกสารอื่นๆ / วัสดุอุปกรณ์ /  

เงินจับฉลากสมาชกิ / ค่าพาหนะผู้เขา้ร่วมประชมุ
บุคคลภายนอก 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ 65,000.00 64,870.00 65,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ 

รวม 975,400.00 941,045.00 997,300.00  

4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน     

4.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 384,000.00 372,800.00 384,000.00 เป็นค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ทีป่รึกษา และบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกอื่นที่สหกรณ์เชิญเขา้ร่วมประชุม 

4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 350,000.00 309,750.00 350,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแกอ่นุกรรมการ 

4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 46,400.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 

4.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี 60,000.00 60,000.00 100,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี 

4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 30,314.00 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ค าชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

4.6 ค่ารับรอง 30,000.00 12,089.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์/
บุคคลอื่นที่สหกรณ์ประสานงาน 

4.7 ค่าเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 15,000.00 6,705.50 15,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 

4.8 ค่าจัดท าโปรแกรมสหกรณ์ 603,000.00 452,500.00 400,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาการใช้โปรแกรมสหกรณ์ 

4.9 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาครุภัณฑ ์ 20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 

4.10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมาย 100,000.00 41,254.00 200,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางกฎหมาย 

4.11 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000.00 47,993.94 80,000.00 เป็นค่าวัสดุส านักงาน 

4.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000.00 62,914.50 70,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

4.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 8,066.25 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 

4.14 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก 1,200.00 1,046.80 700,000.00 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากสมาชกิ 

4.15 ดอกเบีย้เงินกู ้ 5,300,000.00 5,653,162.98 5,000,000.00 เป็นดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ฯ 

4.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.00 11,255.73 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจการสหกรณ์ 

รวม 7,591,200.00 7,116,252.70 7,827,000.00  

รวมทั้งสิ้น 10,354,600.00 9,393,080.70 10,556,300.00  

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 ตามเสนอ 

 4.4  พิจารณาคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

 ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี 2561  

ส าหรับปี 2561 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้เสนอบริการสอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชี ส าหรับปีการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

ล าดับที่ 1 
บริษัท  โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 

ล าดับที่ 2 
บริษัท ส านักงาน บเีอฟเอ จ ากัด 

1. การเขา้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ
บัญช ี
     - จ านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
     - จ านวนผู้ช่วย 

ปีละ 3 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 3 - 5 วันท าการ 

2 - 4 คน แล้วแต่ชว่งเวลาและปริมาณงาน 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 

จ านวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวา่งปีให้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
3. ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการ

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปใีห้สหกรณ์ทราบ 
2. รายงานการตรวจสอบประจ าป ีตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3. ให้ค าแนะในการบริหารการเงินการบญัชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมีข้อสังเกต
ทางการเงินการบญัชีที่ส าคัญที่พบในระหวา่งที่ตรวจสอบ 
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อกัษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงิน
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ตรวจสอบ จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อรับรองงบการเงินประจ าปี หากสหกรณ์ร้อง
ขอให้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี ้คิดค่าพาหนะเดินทาง
ครั้งละ 5,000 บาท 

การบัญชีจากหนว่ยงานราชการ จะแจ้งด าเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการ
นั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
4. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนิน
ทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
     - จ านวนเงิน 
     - การเบิกค่าธรรมเนียม 

80,000.- บาท เบิกจ่าย 2 ครั้ง 
1. งวดที่ 1 จ านวนเงิน 30,000 บาท ช าระเมื่อได้
ด าเนินการตรวจสอบรายการบัญชีของเดือนมกราคม ถึง
เดือนมิถุนายน 2561 เสร็จสิ้นแล้ว 
2. งวดที่ 2 จ านวนเงิน 50,000 บาท ช าระเมื่อได้
ด าเนินการตรวจสอบรายการบัญชีส าหรับปีสิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2561 เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเรียบร้อย
แล้ว 

80,000.- บาท  
จ่ายช าระเมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชีแล้ว 

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี
 

- นายนราธร  ศรีฟ้า 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9821 

- นายพงษ์ธีระ  เจยีรสกุลธรรม 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9387 
 

5. การเสนอบริการอื่นๆ  - รับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชเีดียวกับสหกรณ์
ของท่านไม่เกินจ านวนทีก่รมตรวจบัญชสีหกรณ์ก าหนด 
- ผู้สอบบัญช ีและผู้ชว่ยสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- สหกรณ์ที่เคยตรวจสอบ เช่น 
  สอ.เครดิตยูเนี่ยนธารน้ าใจเดลต้า จ ากดั  
  สอ.โรงพยาบาลปราสาท จ ากัด 
  สอ.พนักงานคูโบต้า จ ากัด 
  สอ.พนักงานไซโก จ ากัด ฯลฯ 

- รับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชเีดียวกับสหกรณ์
ของท่านไม่เกินจ านวนทีก่รมตรวจบัญชสีหกรณ์ก าหนด 
- ผู้สอบบัญช ีและผู้ชว่ยสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความช านาญงานด้านการ
ตรวจสอบบัญชีมากวา่ 20 ป ี 
- บริษัท ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากัด เป็นหนึ่งในบริษัทใน
กลุ่มบริษัท บาลานซ์ ฟิกเกอร์ ออดิท 
 

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติจ้างบริษัท ส านักงาน บีเอฟเอ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ก าหนดค่าธรรมเนียม จ านวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และบริษัทโมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 

 4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและ
ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ได้เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 ดังนี้       

1. นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ 

 2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ านวนเงิน 4,000 บาท / เดือน 
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 มติที่ประชุม อนุมัตริายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 คือ 

 1. นายพิเชฐ   ชายะตานันท์ 

 2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ ์

และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ านวนเงิน 4,000 บาท / เดือน 
 

 4.6 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2561 

 ประธาน แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 
ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อปี 2560 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 200,000,000.- บาท (สอง
ร้อยล้านบาทถ้วน)  

 ส าหรับปี 2561 สหกรณ์คงก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน จ านวน 200,000,000.- บาท 
(สองร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้วเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 

  มติที่ประชุมใหญ่  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2561 จ านวน 
200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

  

 ประธาน พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 50 ซึ่งในการประชุมใหญ่ก าหนดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของที่ประชุม เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงาน
ผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งขณะนี้การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่  43 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอพัก
การประชุม เพ่ือรอผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43  

 มติที่ประชุมใหญ่   เห็นชอบตามเสนอ 

 4.7  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561 

 ประธาน มอบนายนาถะ ดวงวิชัย ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  

 นายนาถะ  ดวงวิชัย ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ในปี 2561 มีกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 42 พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 
จ านวน 7 คน ดังนี้ 

กรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  1  คน  

1.  นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
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กรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จ านวน  6  คน  

1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 

2.  นายชาติชาย เนื่องนิยม  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 

3.  นายวิเชียร บัวบาน   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 

4.  นายสมบูรณ์ แก่นจ าปา  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 

5.  นางสาวศิริพร สมบัติศิริ  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  2 

6.  นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ ์   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  2 

 

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  8  คน ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการ ดังนี้ 

1.  นายมาณิช อินทฉิม   ประธานกรรมการ 

2.  นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์   รองประธานกรรมการคนที่ 2 

3.  นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  กรรมการ 

4.  นายองอาจ ฤทธิพลเดช  กรรมการ 

5.  นายนาถะ ดวงวิชัย   กรรมการ 

6.  นายอรัญ มีแก้ว   กรรมการ 

7.  นางสาวจุไร เจริญสุข   กรรมการ 

8.  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  กรรมการ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ดังนี้ 
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1. ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

    มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 

  หมายเลข 1 นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์ 

  หมายเลข 2 นายแซมม ี ทองชัย 

  หมายเลข 3 นายศตพล วรปัญญาตระกูล 

 

2. ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

    มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน  13  คน ประกอบด้วย 

  หมายเลข 1 นายพงศ์กิตติ ์ อรุณภักดีสกุล 

  หมายเลข 2 นายชาติชาย เนื่องนิยม 

  หมายเลข 3 นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล 

  หมายเลข 4 นางปิยมาภรณ์ ทองปุย 

  หมายเลข 5 นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ 

  หมายเลข 6 นายวิเชียร บัวบาน 

  หมายเลข 7 นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง  

  หมายเลข 8 นายสมบูรณ์ แก่นจ าปา 

  หมายเลข 9 นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 

  หมายเลข        10 นายอลนกรณ์ ค าด้วง 

  หมายเลข        11 นายกฤษคชาภณ  อ้วนนาแวง 

  หมายเลข        12 นางธัญญา ศรีสุพรรณ 

  หมายเลข        13 นายบุญสงค ์ ลาค า 

 ที่ประชุม ได้พักการประชุมและเมื่อถึงเวลา 12.30 นาฬิกา 

  



 

รายงานประจ าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั 
47 

 นายนาถะ  ดวงวิชัย ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนน
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

ผู้จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน    2,640   คน   คิดเป็น   100.00 % 

จ านวนผู้มาใช้สิทธิ   จ านวน    1,227   คน  คิดเป็น     46.48 % 

จ านวนผู้ไม่มาใช้สิทธิ   จ านวน    1,413   คน  คิดเป็น     53.52 % 

จ านวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน สัดส่วน สว.  จ านวน       9   คน  คิดเป็น       0.34 % 

จ านวนผู้ไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  จ านวน        248   คน  คิดเป็น       9.39 % 

 

ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

หมายเลข 1 นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์   ได ้ 592 คะแนน      ล าดับที่  1 

หมายเลข 2 นายแซมม ี  ทองชัย   ได ้ 260 คะแนน      ล าดับที่  2 

หมายเลข 3 นายศตพล  วรปัญญาตระกูล  ได ้ 235 คะแนน      ล าดับที่  3 

 

 ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเลข 1  นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  ได ้ 605 คะแนน      ล าดับที่  2 

หมายเลข 2  นายชาติชาย เนื่องนิยม  ได ้ 624 คะแนน      ล าดับที่  1 

หมายเลข 3  นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  ได ้ 584 คะแนน      ล าดับที่  3 

หมายเลข 4  นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   ได ้ 572 คะแนน      ล าดับที่  4 

หมายเลข 5  นายชัยวุฒิ  พุฒิพิสุทธิ์  ได ้ 541 คะแนน      ล าดับที่  5 

หมายเลข 6  นายวิเชียร  บัวบาน   ได ้ 509 คะแนน      ล าดับที่  6 

หมายเลข 7  นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง  ได ้ 373 คะแนน      ล าดับที่  7 

หมายเลข 8  นายสมบูรณ์ แก่นจ าปา  ได ้ 348 คะแนน      ล าดับที่  8 

หมายเลข 9  นายณัฐพล  สิงห์สิริสิทธิ์  ได ้ 258 คะแนน      ล าดับที่  10 

หมายเลข 10  นายอลงกรณ์ ค าด้วง   ได ้ 207 คะแนน      ล าดับที่  12 

หมายเลข 11  นายกฤษคชาภณ อ้วนนาแวง  ได ้ 195 คะแนน      ล าดับที่  13 

หมายเลข 12  นางธัญญา  ศรีสุพรรณ  ได ้ 226 คะแนน      ล าดับที่  11 

หมายเลข 13  นายบุญสงค ์ ลาค า   ได ้ 321 คะแนน      ล าดับที่  9 



 

รายงานประจ าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั 
48 

ประธานในที่ประชุม 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 นายนาถะ ดวงวิชัย ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม
การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่อง
ออกเสียงลงคะแนนพร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ซ่ึงเป็นครั้งแรกกับการน ามาใช้ในการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ในปีนี้ ท าให้การด าเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
อย่างนี้อีกเช่นเดียวกัน 

 มติที่ประชุมใหญ่   รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ตามที่ประธาน
อนุกรรมการการเลือกตั้งแจ้งให้ทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี – 

 

ประธาน ได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

เลิกประชุมเวลา 13.00 นาฬิกา  

 
 (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 (นายมาณิช อินทฉิม) 

       ประธานกรรมการ 
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  เรื่องเพื่อทราบ 

  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2561 

  รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
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วาระที่ 3 

เรือ่งเพือ่ทราบ 
             

3.1 รบัทราบผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ ์ประจ าปี 2561 

  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยการใช้

การจัดมาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบสหกรณ์ เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตาม

หลักการสหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารจัดการภายใน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์ 

ด้วยตัวสมาชิกและสหกรณ์เองเป็นหลัก เน้นให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ให้ผ่านมาตรฐานโดยได้

ก าหนดตัวชี วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่พิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของ

สหกรณ์ 

  บัดนี  ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื นที่ 1 ได้ท าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 

ประจ าปี พ.ศ. 2561 แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์แห่งนี  “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศต่อเนื่องมา 4 ปีติดต่อกัน” 

  จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ 
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มตทิีป่ระชมุ           
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94%

3%

3%

0%

สมาชกิสามญั ประจ าป ี2561

สมาชิกสามัญทั งหมด

เข้าใหม่

ลาออก

ถึงแก่กรรม

74%

12%

14%

0%

สมาชกิสมทบ ประจ าป ี2561

สมาชิกสมทบทั งหมด

เข้าใหม่

ลาออก

ถึงแก่กรรม

สมาชิกภาพ 

 

3.2 รบัทราบผลการด าเนนิงานประจ าป ี2561 

  

สมาชกิสามญั 

จ านวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561    2,652 ราย 

บวก  รับสมาชกิเข้าใหมร่ะหวา่งป ี         88 ราย 

หัก สมาชกิลาออกระหว่างป ี          84 ราย 

 สมาชกิถึงแกก่รรม            4 ราย 

คงเหลอืจ านวนสมาชกิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561     2,652 ราย 

 

สมาชกิสมทบ 

จ านวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561        95 ราย 

บวก  รับสมาชกิเข้าใหมร่ะหวา่งป ี          15 ราย 

หัก สมาชกิลาออกระหว่างป ี           18 ราย 

คงเหลอืจ านวนสมาชกิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561          92 ราย 

 

 รวมจ านวนสมาชกิทั งหมด        2,744 ราย 
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สินทรัพย์ 
หนี สิน
ทุนของสหกรณ์

 1.00

 10,000,000,000.00

2561 2560

สินทรัพย์ หนี สิน ทุนของสหกรณ์

ผลการด าเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 
 

 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่/ลด รอ้ยละ 

1. จ านวนสมาชิกสามัญ (คน)            2,652.00         2,652.00               0.00  0.00  

2. จ านวนสมาชิกสมทบ (คน) 92.00  95.00  - 3.00  - 3.16  

3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 764,906,470.00  706,233,200.00  58,673,270.00  8.31  

4. ทุนส ารอง (บาท) 44,510,659.33  39,121,184.86  5,389,474.47  13.78  

5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 753,047.09  579,847.09  173,200.00  29.87  

6. เงินรับฝากออมทรัพย์ 69,190,001.87  9,017,220.62  60,172,781.25  667.31  

7. ทุนของสหกรณ์ทั งสิ น 856,041,269.34 786,480,706.42 69,560,562.92 8.84 

8. ลูกหนี เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 818,222,450.00  713,609,125.00  104,613,325.00  14.66  

9. ลูกหนี คงเหลืออยู่ที่สมาชิกสิ นปี (บาท) 1,003,272,865.25  887,564,253.25  115,708,612.00  13.04  

9. หนี สินหมุนเวียน (บาท) 89,065,083.03  23,071,090.30  65,993,992.73  286.05  

10. หนี สินระยะยาว (บาท) 127,178,896.00  143,000,000.00  - 15,821,104.00  - 11.06  

11. สินทรพัย์ทั งหมดไม่รวมลูกหนี  (บาท) 69,012,383.12  64,987,543.47  4,024,839.65  6.19  

12. รายได้ (บาท) 57,118,216.72  49,916,332.41  7,201,884.31  14.43  

13. รายจ่าย (บาท) 11,247,123.80  9,030,885.94  2,216,237.86  24.54  

14. ก าไรสุทธิประจ าปี (บาท) 45,871,092.92  40,885,446.47  4,985,646.45  12.19  

 

   

ป ีพ.ศ. 2561 2560 

สนิทรพัย ์          1,072,285,248.37         952,551,796.72  

หนี สนิ             216,243,979.03         910,635,343.55  

ทนุของสหกรณ ์             856,041,269.34         786,480,706.42  
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ทุนสะสมฯ

ทุนส ารอง

ทุนเรือนหุ้น

 1.00

 100,000.00

2561 2560

ทุนสะสมฯ ทุนส ารอง ทุนเรือนหุ้น

88%

12%

เงินรบัฝากออมทรพัย์

ปี 2561

ปี 2560

ทนุเรอืนหุน้ 

เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 

 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 706,233,200.00 บาท 

บวก เพิ่มขึ นระหว่างป ี  84,470,903.00 บาท 

หัก ลดลงระหว่างป ี  25,797,633.00 บาท 

คงเหลอืทนุเรอืนหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 764,906,470.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ป ีพ.ศ. 2561 2560 

ทนุสะสมฯ                  753,047.09              579,847.09  

ทนุส ารอง              44,510,659.33          39,121,184.86  

ทนุเรอืนหุน้             764,906,470.00         706,233,200.00  

 

 

 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิม่/ลด รอ้ยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 69,190,001.87  9,017,220.62  60,172,781.25  667.31  
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ลูกหนี -เงินกู้ฉุกเฉิน

ลูกหนี -เงินกู้สามัญ

ลูกหนี -เงินกู้พิเศษ

1.00

100.00

10,000.00

1,000,000.00

100,000,000.00

ลูกหนี -เงินกู้ฉุกเฉิน ลูกหนี -เงินกู้สามัญ ลูกหนี -เงินกู้พิเศษ

ลกูหนี สมาชกิภาพ 

 

 

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา มีลูกหนี คงเหลือทั งสิ น  

1,003,272,865.25  บาท โดยรายละเอียด ดังนี  

 

ลูกหนี -เงินกู้ฉกุเฉนิ 
   

     42,722,796.00  

ลูกหนี -เงินกู้สามัญ 
   

   473,339,562.00  

ลูกหนี -เงินกู้พิเศษ 
   

   484,180,102.00  

รวมลกูหนี เงนิกู-้ปกต ิ
   

 1,000,242,460.00  

     

ลูกหนี -เงินยืมทดรอง 
   

            4,146.00  

ลูกหนี ขาดสมาชกิภาพ 
   

      3,456,077.25  

รวม 
   

      3,460,223.25  

หัก ค่าเผือ่หนี สงสัยจะสูญ 
   

-        429,818.00  

ลกูหนี อืน่ - สทุธ ิ
   

       3,030,405.25  

     

รวมลกูหนี ทั งสิ น 
   

 1,003,272,865.25  
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เงนิลงทนุ 
 

 

 

หุ้น-ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 

      5,260,000.00  

หุ้น-บริษัท สหประกนัชวีิต จ ากัด 
   

         100,000.00  

หุ้น-ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์ ไอซีที จ ากัด 
  

          10,000.00  

รวม 
   

       5,370,000.00  

 
  

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด

หุ้น-บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จ ากัด

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000.00

100,000.00

1,000,000.00

10,000,000.00

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด

หุ้น-บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จ ากัด
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เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี

ทุนเรือนหุ้น

เงินรับฝากจากสมาชิก

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

2561 2560

ชื่อแผนภูมิ

เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากจากสมาชิก

เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ 

 
 
 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2561 

รวม 8,249 สัญญา เป็นจ านวนเงิน 818,222,450 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี  

เดอืน 
เงนิกูฉ้กุเฉนิ เงนิกูส้ามญั เงนิกูพ้เิศษ 

สญัญา ยอดกู ้ สญัญา ยอดกู ้ สญัญา ยอดกู ้

มกราคม 551 23,423,300 96 30,815,950  - - 

กุมภาพันธ์ 509 22,099,800 62 21,339,200  4 5,195,200.00  

มีนาคม 555 23,502,600 97 33,177,300  7 10,038,100.00  

เมษายน 620 26,604,500 76 26,919,350  9 11,504,000.00  

พฤษภาคม 600 25,663,200 75 23,165,850  11 13,458,500.00  

มิถุนายน 595 25,306,600 87 33,531,200  60 82,277,400.00  

กรกฎาคม 609 26,470,200 95 33,146,100  2 1,443,500.00  

สิงหาคม 587 24,740,600 111 44,468,200  5 6,755,400.00  

กันยายน 548 23,949,000 95 29,721,500  1 1,500,000.00  

ตุลาคม 616 25,800,900 88 31,830,500  2 1,939,200.00  

พฤศจิกายน 653 28,168,300 68 23,854,000  6 5,722,900.00  

ธันวาคม 638 28,275,600 106 37,386,500  5 5,028,000.00  

รวมยอด 7081 304,004,600 1,056 369,355,650 112 144,862,200.00 

 

ป ีพ.ศ. 2561 2560 

เงนิใหส้มาชกิกูร้ะหวา่งป ี             818,222,450.00         713,609,125.00  

ทนุเรอืนหุน้             810,170,176.42         745,934,231.95  

เงนิรบัฝากจากสมาชกิ              69,190,001.87            9,017,220.62  
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การใชท้นุสาธารณประโยชน์ 
 

 

 ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 

เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และประโยชน์แก่สาธารณะ ดังนี  

 6.1  การสงเคราะหเ์กีย่วกับการศพของสมาชกิ คูส่มรส บตุร บิดา หรอืมารดาของสมาชกิ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 70 ราย  

เป็นเงินทั งสิ น 239,000 บาท ประกอบด้วย 

  -  สมาชิกถึงแก่กรรม  4 ราย   41,000 บาท 

  -  คู่สมรสถึงแก่กรรม  1 ราย    3,000 บาท 

  -  บิดาถึงแก่กรรม    35 ราย   105,000 บาท  

  -  มารดาถึงแก่กรรม 30 ราย     90,000 บาท 

 

 6.2  การสงเคราะหส์มาชกิทีป่ระสบสาธารณภัย 

  -  การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 1 ราย    5,000 บาท  

 

 6.3  การสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชกิ 

  สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวนทั งสิ น 60 ทุน รวมเป็นเงินทั งสิ น

จ านวน 167,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี  

  - ทุนประเภท เรียนดี  จ านวน 34 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท  102,000 บาท 

  - ทุนประเภท สนับสนุนการศึกษา  จ านวน 26 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  65,000 บาท 

 

 6.4  การสนบัสนุนกจิกรรมของสมาชกิ 

  -  สนับสนุน “โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 

      ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”   20,000 บาท 

  -  สนับสนุน “โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 

      ระหว่างบุคลากร ภายในส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปี 2561” 25,000 บาท  

 



 

รายงานประจ าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั 
59 

การใชท้นุสาธารณประโยชน์ 

 

 

 

 6.5  สาธารณกศุล 

  -  ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

      ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2561       500 บาท 

  -  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

      ประจ าปี 2561 ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา    7,000 บาท  

  -  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

      ประจ าปี 2561 ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    7,000 บาท  

  -  พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

      เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี    2,400 บาท  

 6.6  การสงเคราะหเ์พือ่สาธารณประโยชน์ 

  -  อนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่เด็กและเยาวชน 

      เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ       7,000 บาท 

7.  ผลการด าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ 

 7.1  การบรหิารจัดการ 

  1) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ได้ออกระเบียบและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ดังนี  

ระเบยีบสหกรณอ์อมทรัพยข์า้ราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั งที ่– วันที ่

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2561 
2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 
2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
6/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 
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ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั งที ่- วันที ่

เรื่องวงเงินกู้สามัญ 2/2561 วันที่ 28 มีนาคม 2561 

เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

 

 7.2  การบรกิาร 

  1)  การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 

  2)  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 

   - เ ว็ บ ไซต์  https://www.parliamentcoop.com  ของสหกรณ์ออมทรั พ ย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพื นฐานของสมาชิก เช่น 

ตรวจสอบทุนเรือนหุ้น ยอดหนี  เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน 

   - การประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย หรือผ่านแอพพลิ เคชั่น Line, Facebook 

   - บุคคล เช่น กรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

 3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 

   สหกรณ์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ และส่งผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และ

เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 

 7.3  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ชดุที ่43 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ขอน าเสนอสรุปผลงานของ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของชุดที่ 43 

โดยมีรายละเอียด ดังนี  

https://www.parliamentcoop.com/
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  7.3.1 ผลงานของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

ชุดที่ 43 

 

 

 

รายช่ือกรรมการกรรมการ 

   1. นายมาณิช อินทฉิม ประธานกรรมการ 
   2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
   3. นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
   4. นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล กรรมการ 
   5. นายชาติชาย เนื่องนิยม กรรมการ 
   6. นายองอาจ ฤทธิพลเดช กรรมการ  
   7. นายนาถะ ดวงวิชัย กรรมการ 
   8. นายอรัญ มีแก้ว กรรมการ 
   9. นายวิเชียร บัวบาน กรรมการ 
 10. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ กรรมการ 
 11. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย กรรมการ 

 12. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ กรรมการ 
 13. นางสาวจุไร เจริญสุข กรรมการ 
 14. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล กรรมการและเหรัญญิก 
 15. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561 
มีการประชุมคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งรองประธานกรรมการคนที่ 1 /รองประธานกรรมการ คนที่ 2 /เหรัญญิก 
/เลขานุการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลงานด้านต่าง ๆ จ านวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้ 
 1. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด ที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากดั ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561  
   1. นายมาณชิ อินทฉิม   ประธานกรรมการ 
   2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกลุ   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
   3. นายสัณหช์ัย  สนิธวุงษ์   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
   4. นายชาตชิาย เนื่องนิยม   กรรมการ 
   5. นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  กรรมการ 
   6. นายองอาจ ฤทธิพลเดช   กรรมการ  
   7. นายนาถะ ดวงวชิัย   กรรมการ 
   8.  นายอรัญ มีแก้ว    กรรมการ 
   9.  นายวิเชยีร บัวบาน   กรรมการ 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ของคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ชุดที่ 43 
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 10. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ ์  กรรมการ 
 11. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   กรรมการ 
 12. นายชัยวุฒ ิพุฒพิสุทธิ์   กรรมการ 
 13. นางสาวจุไร เจริญสุข   กรรมการ 
 14. นางสาวสุภาวด ีมงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญิก 
 15. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 
 
 2.  ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ
พิจารณาเงินกู้และเร่งรดัหนี้สนิ ประกอบดว้ย 
   1. นายสัณหช์ัย   สินธวุงษ ์  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายชาตชิาย  เนื่องนิยม  รองประธานอนุกรรมการ 
   3. นายนาถะ  ดวงวชิัย   อนุกรรมการ 
   4. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
   5. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
   6. นางสาวจุไร  เจริญสุข   อนุกรรมการ 
   7. นางสาวรัตนา  วัฒนะ   อนุกรรมการ 
   8. นางสาวรัตนาพร  พักแย้ม   อนุกรรมการ 
   9. นางสาวณาตยา  มาอินทร์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 10. นายรุ่งโรจน์   สีภิรมย ์   อนุกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษแกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
 2. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ 
 3. ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่า
หลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดความบกพร่องจะต้องก าหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
 4. ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในสัญญา 
 5. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้หรือ
ผิดนัดการส่งงวดช าระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 6. พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และหนี้เสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือด าเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาจ ากัด 
 8. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจาต่อรองการช าระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 9. แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการในด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จ ากัด 
 10. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
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 11. รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบและพิจารณา 
 12. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
  

 3. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด ที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ
ปรับปรุงและยกรา่งระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
   1. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล   ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายนาถะ  ดวงวชิัย   รองประธานอนุกรรมการ 
   3. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
   4. นายณัฐพัฒน ์ พัดทอง   อนุกรรมการ 
   5. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   อนุกรรมการ 
   6. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ ์   อนุกรรมการ 
   7. นายวีรวฒัน ์ เปรมนิธวิัฒน ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย 
เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร 
 2. น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือพิจารณา 
 3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 

 4. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด ที่ 4/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนกุรรมการ
ประชาสัมพันธ ์
   1. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายนาถะ  ดวงวชิัย   รองประธานอนุกรรมการ 
   3. นายวิเชยีร บัวบาน   อนุกรรมการ 
   4. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ ์  อนุกรรมการ 
   5. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย   อนุกรรมการ 
   6. นายชัยวุฒ ิ พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
   7. สิบเอก ยรรยง โสรตัน ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
   8. นายจีรวัจน์ ยะภักดี   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่างสาร และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด สมาชิก คณะกรรมการด าเนินการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอันดีกับสหกรณ์อ่ืน 
 2. ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืนเพ่ือน าตัวอย่างที่ดี
มาเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเพ่ือน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือทราบหรือพิจารณาต่อไป 
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 4. พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 

 5. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ (เพิ่มเติม) คือ 
  1. นายน าพล นัยยุติ 
 

  6. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่ 6/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
   1. นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
   3. นางสาวณาตยา มาอินทร์   อนุกรรมการ 
   4. นายอรัญ มีแก้ว   อนุกรรมการ 
   5. นายวิเชยีร บัวบาน   อนุกรรมการ 
   6. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการ 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ งบประมาณที่จะใช้เพ่ือการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตร
สมาชิกสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งท าการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนด 
 3. คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการรับทุนส่งเสริมการศึกษาและน าเสนอให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนุมัต ิ
 4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 

 7. ค าสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ที่  8/2561 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
   1. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง   รองประธานอนุกรรมการ 
   3. นายชัยวุฒ ิ พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
   4. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ ์  อนุกรรมการ 
   5. นายรุ่งโรจน์   สีภิรมย ์   อนุกรรมการ 
   6. สิบเอก ยรรยง โสรตัน ์   อนุกรรมการ 
   7. นายวิจิตต ์ จันทะโสม  อนุกรรมการ 
   8. นางศิริวัฒธน ี ใสหน ู   อนุกรรมการ 
   9. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวณฐิกา บุญเชิด   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ณ ส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ออกหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 
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 2. ออกประกาศทั้งหลายอันจ าเป็นแก่การด าเนินการเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ
การเลือกตั้งตามท่ีเห็นสมควร 
 3. ด าเนินการจัดเตรียมและจัดหาสถานที่ส าหรับด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 4. ควบคุม ก ากับ ดูแลการด าเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 5. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา ค าร้องคัดค้าน หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง และด าเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจริงในเรื่องดังกล่าว โดยให้ถือค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด 
 6. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 

 ซ่ึงผลงานในการด าเนินการของแต่ละคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งข้ึนโดยมีผลการสรุปรายงาน ดังนี้ 
 

  7.3.2 ผลงานของคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบ 

 
 
 
 
 
รายช่ืออนุกรรมการ  
1. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ  ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน์  พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย  อนุกรรมการ 
6. นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ์   อนุกรรมการ 
7. นายวีรวัฒน์  เปรมนิธวิัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่องท่ีได้ด าเนินการเสร็จแลว้ 
 เรื่องที่ 1 พิจารณาด าเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย  
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจ า แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 เรื่องที่ 2. พิจารณาด าเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 
 เรื่องที่ 3. พิจารณาด าเนินการจัดท าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
เรื่อง วงเงินกู้สามัญ 
 เรื่องท่ี 4. พิจารณาด าเนินการจัดท าข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ให้เป็นรูปแบบของไฟล์ word และไฟล์ pdf พร้อมทั้งอัพเดทข้อบังคับและระเบียบให้
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

สรุปผลการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ในคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 
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 เรื่องที่ 5. พิจารณาด าเนินการพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากู้สามัญและสัญญาค้ าประกันของ  
นายศุภัคกิตต์ ใจเย็น และผู้ค้ าประกัน และสรุปความเห็นข้อกฎหมายของคณะอนุกรรมการฯ  เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 เรื่องที่ 6. พิจารณาด าเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 เรื่องที่ 7. พิจารณาด าเนินการพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญากู้และสัญญาค้ าประกันของ  
นายฉัตรชัย เนตรทิพย์และนายธวัชชัย ชัยชนะโชติ และสรุปความเห็นข้อกฎหมายของคณะอนุกรรมฯ เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 เรื่องท่ี 8. พิจารณาด าเนินการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับเงินทุนส ารองเงินฝากของสหกรณ์ 
 เรื่องท่ี 9. พิจารณาด าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เงินกู้กับสมาชิก 
 เรื่องที่ 10. พิจารณาด าเนินการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด พ.ศ. .... (เรื่องสมาชิกสมทบ) 
 เรื่องที่ 11. พิจารณาด าเนินการพิจารณาการจัดท ารายงานและการยื่นแบบรายงานธุรกรรมตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 เรื่องที่ 12. พิจารณาด าเนินการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด พ.ศ. 2554 (เรื่องผู้ตรวจสอบกิจการ) 
 เรื่องที่ 13. พิจารณาด าเนินการพิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีของนายวีรยุทธ เต๊ะอ้ัน
เสียชีวิตและผู้ค้ าประกัน 3 รายเกี่ยวกับการช าระหนี้กับสหกรณ์ 
 เรื่องที่ 14. พิจารณาด าเนินการพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. .... 
 เรื่องที่ 15. พิจารณาด าเนินการพิจารณาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
การให้บริการระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ระหว่างชุมนุมสหกรณ์ไอซีที จ ากัด กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 เรื่องที่ 16. พิจารณาด าเนินการพิจารณาแนวทางการจัดท ากรมธรรม์ประกันชีวิตเกี่ยวกับสัญญากู้
สามัญ 
 เรื่องที่ 17. พิจารณาด าเนินการพิจารณาข้อกฎหมายกรณีที่ผู้ค้ าประกันของนายวีรยุทธ เต๊ะอ้ัน 
จ านวน 3 ราย ท าหนังสือถึงสหกรณ์ขอให้เรียกช าระหนี้กับลูกหนี้ก่อนและขอยกเลิกหนังสือยินยอมให้หักเงิน
ได้รายเดือน และสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 เรื่องที่ 18. พิจารณาด าเนินการพิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ เรื่องสิทธิการกู้ วงเงินกู้ และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ส าหรับสมาชิกที่มีอายุ 57 ปีขึ้นไปและสมาชิกที่
เกษียณอายุราชการยื่นกู้โครงการอเนกประสงค์ และสรุปความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 เรื่องที่ 19. พิจารณาด าเนินการพิจารณาร่างสัญญาการใช้บริการระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด กับ บริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ 
จ ากัด คู่สัญญา 
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ภาพถ่ายการประชุมของคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบ 
และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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  7.3.3 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี สิน 

 
 
 
 
รายช่ืออนุกรรมการ  
 1. นายสัณห์ชัย           สินธุวงษ์   ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายชาติชาย  เนื่องนิยม  รองประธานอนุกรรมการ 
 3.  นายนาถะ      ดวงวิชัย   อนุกรรมการ 
 4.  นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
 5.  นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
 6.  นางสาวจุไร  เจริญสุข   อนุกรรมการ 
 7.  นางสาวรัตนา         วัฒนะ   อนุกรรมการ 
 8.  นางสาวศรีปภาดา    พักแย้ม   อนุกรรมการ 
 9. นางสาวณาตยา มาอินทร์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระยะเวลาการด าเนินงาน : 14 กุมภาพันธ์ 2561 – 25 มกราคม 2562 
 
ผลการด าเนินงาน 
  เรื่องที่ 1 พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกผู้ยื่นประสงค์ขอกู้เงิน จ านวน 1,056 ราย 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 369,355,650 บาท (สามร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบ 
บาทถ้วน) 
 
  เรื่องที่ 2 พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่สมาชิกผู้ยื่นประสงค์ขอกู้เงิน 
จ านวน 103 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 139,038,500 บาท  (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสามหมื่นแปดพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
  เรื่องที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ให้แก่สมาชิกผู้ยื่นประสงค์ขอกู้เงิน 
จ านวน 9 ราย เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,823,700 บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ในคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 
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  7.3.4 ผลงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

รายช่ืออนุกรรมการ  

1. นายชาติชาย  เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ  ดวงวิชัย  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายวิเชียร  บัวบาน  อนุกรรมการ 
4. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
5. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย อนุกรรมการ 
6. นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
7. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. นายจีรวัจน์  ยะภักดี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายน าพล  นัยยุติ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 (อนุกรรมการ ล าดับที่ 1 – 8 ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ได้มีค าสั่งที่ 4/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนล าดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้ง
เพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 

อ านาจหน้าที่   

- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก่สมาชิก 

- เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด สมาชิก 
คณะกรรมการด าเนินงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดีกับสหกรณ์อ่ืน  

- ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการด าเนินงานของสหกรณ์อ่ืน เพ่ือน าตัวอย่างที่
ดีมาเสนอคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาเพ่ือน ามาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 

- ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือทราบหรือพิจารณา  

- พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปผลการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ในคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 
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- ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 - การประชุม จ านวน 14 ครั้ง (ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 11 ครั้ง/ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 3 ครั้ง) 

 - แต่งตั้งคณะท างาน จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 

1 คณะท างานก ากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ผ่านช่องทาง Website และ Facebook Fan page จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

1) นายจีรวัจน์  ยะภักดี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2) นายน าพล  นัยยุติ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะท างานก ากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ผ่านช่องทาง Facebook จ านวน 1 คน คือ  

    - นายวิเชียร  บัวบาน  อนุกรรมการ  

3. คณะท างานก ากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ผ่านช่องทาง Line Application จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

1) นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ อนุกรรมการ 

2) นางปิยมาภรณ์  ทองปุย  อนุกรรมการ 

  

- เรื่องท่ีได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 

คณะอนุกรรมการฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ระบบการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ และสมาชิก ดังนี้ 
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เรื่องท่ี 1 การพัฒนาและปรับปรุง Website ของสหกรณ์ 
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งบประมาณในการด าเนินการ  : 25,000 บาท (จ้างเหมาผู้ประกอบการเอกชน 
เป็นผู้ด าเนินการ) 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ประเด็นหลักในการพัฒนารูปแบบ Website 

- รวบรวม/เรียบเรียง ภาพถ่ายและประวัติคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

- รวบรวม/เรียบเรียง กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องการการด าเนินงานสหกรณ์ 

- รวบรวม/เรียบเรียงแบบฟอร์มการด าเนินการด้านต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ 

- ปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
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เรื่องที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุง ช่องทางการประชาสัมพันธ์และติดต่อสอบถามข้อมูลของ
คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ ประกอบด้วย  

- Facebook  

 

- Facebook Fan Page  
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- Line Application 

 

 

ประเด็นหลักในการพัฒนา 

- รวบรวม/เรียบเรียง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

- การเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารไปยัง Website  

- การรับประเด็นปัญหาและตอบข้อซักถามของสมาชิก 

 งบประมาณในการด าเนินการ : ไม่มี 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 
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เรื่องท่ี 3 การปรับปรุงรูปแบบ (banner) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  

สิทธิประโยชน์ 

          

        

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฝากเงิน และกู้เงิน ส าหรับสมาชิก 
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เรื่องที่  4 การรวบรวมข้อมูล เรียบเรียง และด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ  

 งบประมาณในการด าเนินการ : ไม่มี 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 
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การออกแบบสอบถามความประสงค์รับบริการรูปแบบรายงานประจ าปี 

 

ภาพถ่ายการประชุมของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
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  7.3.5 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

 

 

 

 
รายช่ืออนุกรรมการ  

 1. นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายองอาจ  ฤทธิพลเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นางสาวณาตยา   มาอินทร์  อนุกรรมการ 
 4. นายวิเชียร  บัวบาน   อนุกรรมการ 
 5. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
 6. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : เมษายน 2561 – พฤษภาคม 2561 

ผลการด าเนินงาน 
 คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จ านวนทั้งสิ้น 60 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 
167,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ทุนประเภท เรียนดี จ านวน 34 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท  102,000 บาท 
 - ทุนประเภท สนับสนุนการศึกษา จ านวน 26 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท  65,000 บาท 
 โดยรายละเอียดรายชื่อผู้รับทุน ตามแนบท้ายภาคผนวกของเล่มรายงานประจ าปี 2561  

สรุปผลการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
ในคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 
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  7.3.6 ผลงานของคณะอนุกรรมการการเลอืกตั งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

 

 

 

 

รายช่ืออนุกรรมการ  

 1. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง   รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์   อนุกรรมการ 
 4. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์  อนุกรรมการ 
 5. นายรุ่งโรจน์  สีภริมย์   อนุกรรมการ 
 6. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน์   อนุกรรมการ 
 7. นายวิจิตต์  จันทะโสม   อนุกรรมการ 
 8. นางศิริวัฒธนี  ใสหนู   อนุกรรมการ 
 9. นางสาวธัญธร  ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวณฐิกา  บุญเชิด  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน : 6 กันยายน 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 

เรื่องท่ีได้ด าเนินการเสร็จแล้ว 

 เรื่องท่ี 1 พิจารณาแนวทางการจัดการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 

- พิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 และจัดการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 

ผลการด าเนินการ : วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

 

สรุปผลการด าเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ในคณะกรรมการด าเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 43 
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               แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 

 แบบแนวตั้ง       

                     แบบแนวนอน 

 

- พิจารณาประกาศรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพ่ือลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 

  

 

 ภาพอนุกรรมการการ
เ ลื อ กตั้ ง สหกรณ์ ออมทรั พย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ลง
พ้ืนที่ส ารวจความพร้อมสถานที่
ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มั ญ
ประจ าปี  2561 และจัดการ
เลือกตั้งประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้ าราชการฝ่ ายรัฐสภา 
จ ากัด ชุดที่ 44 
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  - พิจารณา/ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 
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- พิจารณา/จัดท าเอกสารแนะน าสมาชิกสหกรณ์ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 44 

 

 
1 
2 
3 
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- พิจารณา/จัดท าเอกสารเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
และรณรงค์การเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จ ากัด ชุดที่ 44 
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ภาพการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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การประชุมของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้ง 
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3.3 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561 
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  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุน 

      และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2561 

  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 

   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 

   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 

   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

   พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์  

       ประจ าปี 2562 

   การเลือกตั งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 ประจ าปี 2562 

   พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

       ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
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วาระที่ 4 

เรือ่งเพือ่พจิารณา 
             

4.1 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการ เงิน งบก า ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ประจ าปี 2561 
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 
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4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ขอเสนอเป้าหมาย 

การด าเนินงานประจ าปี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก โดยสรุปดังนี  

1. แผนยุทธศาสตร์ 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์

สหกรณ์ปี 2561 - 2564 และจัดท าร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการในปี 2562 ดังนี  

วสิยัทัศน ์(Vision) 

เป็นสหกรณ์ม่ันคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส น าสมัยเทคโนโลยี 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

 2. สร้างความม่ันคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และก ากับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์ 

โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

 3. เพิ่มสมรรถนะการให้บริการที่ มีคุณภาพ รวดเร็ว เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก 

และจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลส าคัญ” 

 4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประ เทศไทย จ ากัด 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

 

เปา้ประสงค ์

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ 

 4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 

 5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ น 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 :  พฒันาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

เปา้ประสงค ์1 :   พัฒนาการบริหารจัดการ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

กลยทุธท์ี ่  1 :   การน าหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

   2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

   3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 

   4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 :  บรกิารทางการเงินทีม่ีมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชกิ 

   และความสามารถของสหกรณ์ 

เปา้ประสงค ์2 : สง่เสริมการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ การออม 

กลยทุธท์ี ่  2 : การใหบ้ริการธรุกรรมทางการเงนิกบัสมาชกิ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 

   2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 

   3. โครงการปรับปรุงการให้บรกิารแก่สมาชิก 

   4. โครงการระดมทุน 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 :  พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร 

เปา้ประสงค ์3 : พัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการด าเนนิงานสหกรณ์ 

กลยทุธท์ี ่  3 : สนบัสนนุบคุลากรใหม้ศีักยภาพ ความรูค้วามสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 

   2. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 :  จัดหาเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาสหกรณ์ 

เปา้ประสงค ์4 : สหกรณใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการด าเนินงาน 

กลยทุธท์ี ่  4 : สนบัสนนุใหส้หกรณใ์ชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมในการด าเนนิงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 

   2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 :  สรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มของสมาชกิ 

เปา้ประสงค ์5 : สง่เสริมใหส้มาชกิมสีว่นรว่มในกิจกรรมของสหกรณเ์พิ่มขึ น 

กลยทุธท์ี ่  5 : การสรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มของสมาชกิตอ่กิจกรรมของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

อาทิ เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ , Facebook ,Line , แบบสอบถามความคิดเห็น 

   2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

   3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั น 
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2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
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4.4 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจ าปี 2562 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 

“การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง ตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์แต่งตั ง” ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

พ.ศ. 2544 

การน าเสนอขอ้มลูของผูส้อบบัญชภีาคเอกชนตอ่ทีป่ระชมุใหญ่ 

รายละเอยีดการเสนอ 

บรกิารสอบบญัช ี

ล าดบัที ่1 

BFA Office Company Limited 

ล าดบัที ่2 

บรษิทั ดเีอส ธรุกจิและการบญัช ีจ ากดั 

1. การเขา้ปฏบิตังิานตรวจสอบบัญช ี

     - จ านวนครั งที่เข้าตรวจสอบ 

     - จ านวนผู้ช่วย 

อย่างน้อยปีละ 4 ครั ง 

ครั งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 

จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกวา่ 2 คน 

อย่างน้อยปีละ 4 ครั ง 

ครั งละไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 

จ านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกวา่ 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่

เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมี

ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะด าเนินการตรวจสอบ

เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั น แล้วแจ้งผลการ

ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการทุกครั งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่

เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมี

ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะด าเนินการตรวจสอบ

เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั น แล้วแจ้งผลการ

ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการเพื่อรับรองงบการเงินประจ าปี หากสหกรณ์ร้องขอให้เข้าร่วม

กรณีนอกจากนี  ข้าพเจ้าขอคิดค่าพาหนะเดินทางครั งละ 5,000.- บาท 

3. คา่ธรรมเนยีมการสอบบัญช ี 80,000.- บาท 90,000.- บาท 

4. ชือ่บคุคลทีจ่ะเสนอเพือ่พจิารณา

แตง่ตั งเปน็ผูส้อบบัญช ี

- นายพงษ์ธีระ  เจียรสกลุธรรม   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 9387                              

- นางดวงธิดา  พิลาล  า 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 11719 

5. การเสนอบรกิารอืน่ ๆ  - ขา้พเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณอ์ื่นที่มีปีบัญชี

เดียวกับสหกรณข์องท่านไมเ่กินจ านวนทีก่รมตรวจบัญชี

สหกรณก์ าหนด 

- ขา้พเจ้าและผู้ช่วยผูส้อบบัญชี มีคณุสมบัติตามที่ประกาศนาย

ทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

- ขา้พเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณอ์ื่นที่มีปีบัญชี

เดียวกับสหกรณข์องท่านไมเ่กินจ านวนทีก่รมตรวจบัญชี

สหกรณก์ าหนด 

- ขา้พเจ้าและผู้ช่วยผูส้อบบัญชี มีคณุสมบัติตามที่ประกาศนาย

ทะเบียนสหกรณก์ าหนด 

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก และก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 มติที่ประชุม          
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4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2556 ก าหนดไว้ดังนี  

 ข้อ 74. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้

ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ 

หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคน 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

 ข้อ 75. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหนึ่งปี

ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั น อาจได้รับเลือกตั งซ  า 

 ในปี 2562 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้คัดเลือก 

  1. นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ 

  2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 

 

 จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 

 มตทิีป่ระชมุ          
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4.6 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ดังนี  

 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันส าหรับ 

ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  

นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยื มหรือ 

ค  าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

 

 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค  าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร

การเงิน หรือโดยวิธีอื่นใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ

เห็นสมควร ทั งนี  จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันประจ าปีตามข้อ 17 

 

 เมื่อปี 2561 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ใน 

ธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส าหรับในปี 2562 คณะกรรมการ 

ด าเนินการสหกรณ์ฯ ขอเสนออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค  าประกัน จ านวน 

200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว 

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 มตทิีป่ระชมุ          
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4.7 การเลือกตั งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 ประจ าปี 2562 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ดังนี  

ข้อ 50 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิก 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือ

หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ณ ส านักงานสหกรณ์ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1)  เคยได้รับโทษจ าคุกหรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยสุจริต 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พันจากต าแหน่งกรรมการ

ตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี  ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี ยในระยะเวลาสองปีทาง

บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั นมิได้เกิดจากการกระท าของตนเอง 

ข้อ 52 ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกตั ง ในวาระเริ่มแรกเม่ือครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่ง

เป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ น) แต่ให้ถือว่าเป็น

การพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด

ออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เม่ือครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า

สิบวันนับแต่วันสิ นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั งซ  าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 
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ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั งใหม่

อยู่ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในปี 2561 มีประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 พ้นจากต าแหน่ง 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 ดังนี  

ประธานกรรมการด าเนนิการ จ านวน 1 คน 

 1. นายมาณิช อินทฉิม  พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 2 

 

 กรรมการด าเนินการ สดัสว่นส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร จ านวน 6 คน 

 1. นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์  พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 2 

 2. นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 2 

 3. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 2 

 4. นายองอาจ ฤทธิพลเดช พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 1 

 5. นายนาถะ  ดวงวิชัย  พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 1 

 6. นางสาวจุไร เจริญสุข พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 1 

 

กรรมการด าเนินการ สดัสว่นส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จ านวน 1 คน 

 1. นายอรัญ  มีแก้ว  พ้นจากต าแหน่งวาระที่ 1 

 

 คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน 7 คน  ยงัคงด ารงต าแหนง่กรรมการ ดงันี  

 1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

 2. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญิก 

 3. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์  กรรมการและเลขานุการ 

 4. นายชาติชาย เนื่องนิยม กรรมการ 

 5. นายวิเชียร บัวบาน  กรรมการ 

 6. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย  กรรมการ 

 7. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ กรรมการ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั งกรรมการด าเนินการ 

ชุดที่ 44 ประจ าปี 2562 ตั งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 11 มกราคม 2562 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด มีผู้สมัครรับเลือกตั งประธานกรรมการด าเนินการ และกรรมการด าเนินการ 

ชุดที่ 44 ดังนี  

 1. ผูส้มคัรประธานกรรมการด าเนนิการ ชุดที ่44 ประจ าป ี2562 

      มีผู้สมัครรับเลือกตั ง จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 

 หมายเลข 1 นายองอาจ  ฤทธิพลเดช 

 หมายเลข 2 นายวิทยา  จิตบุญ 

 หมายเลข 3 นายจารึก  บุตรดาวงษ์ 

 2. ผูส้มคัรกรรมการด าเนนิการ สดัสว่นส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

 มีผู้สมัครรับเลือกตั ง จ านวน  20  คน ประกอบด้วย 

 หมายเลข 1 นางสาวสิตาวีร ์  ธีรวิรุฬห์ 

 หมายเลข 2 นายนาถะ  ดวงวิชัย 

 หมายเลข 3 นายณัฐพัฒน์  พัดทอง 

 หมายเลข 4 นายจาตุรงค์  นาสมใจ 

 หมายเลข 5 นายพงษ์พันธุ์  จุลอดุง 

 หมายเลข 6 นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 

 หมายเลข 7 นายวิธวินท์  งามเลิศ 

 หมายเลข 8 นายกวีภพ  เหล่ากุลประสิทธิ์ 

 หมายเลข 9 นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ 

 หมายเลข    10 นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง 

 หมายเลข    11 สิบเอก โชคชัย  สุฤทธิ ์

 หมายเลข    12 นายขวัญชัย  เพ็ชรนิล 

  หมายเลข    13 นายวิรัตน์  โกศล 

 หมายเลข    14 นางสาวอมตพร  แสงเดช 

 หมายเลข    15 ว่าที่ร้อยตรี จเร  นาคสวาท 

 หมายเลข    16 นายโอกาส  เฉียบกระโทก 

  หมายเลข    17 นายสมโภชน์   อุมวะนะ 

 หมายเลข    18 นายวิสมัญญา  ทุลไธสงค์ 

 หมายเลข    19 นายนิรันดร์  แสนสอน 

 หมายเลข    20 นางสาวสุรีย์  ขวัญบัว 
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 3. ผูส้มคัรกรรมการด าเนนิการ สดัสว่นส านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 

     มีผู้สมัครรับเลือกตั ง จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 

 หมายเลข 1 นางสุทิพย์  นุ่มนก 

 หมายเลข 2 นายสงกรานต์  แก้วมะเริง 

 หมายเลข 3 นายอรัญ  มีแก้ว 
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4.8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

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

 
หลกัการ 

 
 แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั พ.ศ. 2544      โดย
ก าหนดใหม้สีมาชกิสมทบทีเ่ป็นบดิา มารดา สาม ีภรรยา หรอืบุตรทีบ่รรลุนิตภิาวะของสมาชกิ (แกไ้ขขอ้ 
5 ขอ้ 43/2 ขอ้ 43/8 ขอ้ 43/10 และขอ้ 43/12)  
 
 

เหตผุล 
 

โดยที่สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากัด  ได้ก าหนดให้มีนโยบายในการ      
ออมเงนิให้กบัสมาชกิตามวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั จงึได้ออก
ระเบยีบว่าดว้ยเงนิฝากขึน้ ดงันัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการในการส่งเสรมิการออมของสหกรณ์ออมทรพัย์
เป็นไปตามวตัถุประสงคด์งักล่าว จงึตอ้งแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา 
จ ากดั พ.ศ. 2544 



 

รายงานประจ าปี 2561 ANNUAL REPORT 2018 

สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากดั 
121 

 
 
 

(ร่าง) ข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข้์าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

 ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เมือ่วนัที ่.. กุมภาพนัธ ์2562 
ไดล้งมตเิป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิม่เตมิขอ้บงัคบัสหกรณ์และนายทะเบยีนสหกรณ์ได้รบัจดทะเบยีนแล้ว   
มคีวามดงันี้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากัด 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....” 

 ขอ้ 2 ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รบัจดทะเบยีน 

 ข้อ 3 ให้ยกเลกิความตามที่ก าหนดในข้อ 5 แห่งข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ 
ฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที ่อ 258744 เสยีทัง้หมด และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชกิทุกคนต้องช าระค่าหุ้นเป็นรายเดอืนตัง้แต่เดอืนแรกที่เข้าเป็น
สมาชกิตามอตัราส่วนของจ านวนเงนิได้รายเดอืนของตน  เว้นแต่สมาชกิสมทบที่เป็นบดิา มารดา สาม ี
ภรรยา หรอืบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชกิ ต้องช าระค่าหุ้นในวนัสมคัรอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกิน 
สองพนัหุน้โดยช าระค่าหุน้เพยีงครัง้เดยีว ตามทีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบของสหกรณ์ 

 เงนิไดร้ายเดอืนตามความในวรรคแรก หมายถงึ เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งประจ า และเงนิทีจ่่าย
ควบกบัเงนิเดอืน หรอืค่าจา้งซึง่สมาชกิไดร้บัจากหน่วยงานเจา้สงักดั และหมายถงึบ านาญตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญ ซึง่สมาชกิไดร้บัจากทางราชการดว้ย 

 ถ้าสมาชกิประสงค์จะถือหุ้นรายเดอืนในอตัราที่สูงกว่าอตัราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์หรอืจะขอซือ้หุน้เพิม่ขึน้อกีเมือ่ใด กย็อ่มท าไดโ้ดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแต่จ านวนหุน้ทัง้หมดตอ้งไมเ่กนิหนึ่งในหา้ของหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 สมาชกิจะโอนหรอืถอนหุน้ในระหว่างทีต่นเป็นสมาชกิอยูไ่มไ่ด้  
 ในระหว่างทีส่มาชกิภาพของสมาชกิยงัไม่สิน้สุดลง เจา้หนี้ของสมาชกิมอิาจใชส้ทิธเิรยีกรอ้ง 
หรอือายดัค่าหุน้ของสมาชกิผูน้ัน้ และเมื่อสมาชกิภาพของสมาชกิสิน้สุดลง สหกรณ์มสีทิธิ น าเงนิตามที่
สมาชกิผกูพนัตอ้งช าระหนี้แก่สหกรณ์ไดแ้ละใหส้หกรณ์มฐีานะเป็นเจา้หนี้บุรมิสทิธพิเิศษเหนือเงนิค่าหุ้น
นัน้ 
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 ขอ้ 4 ใหย้กเลกิความตามทีก่ าหนดในขอ้ 43/2 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ
ฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที ่อ 258744 เสยีทัง้หมด และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ขอ้ 43/2 คุณสมบตัขิองสมาชกิสมทบ สมาชกิสมทบตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้ 
 (1) เป็นผูเ้หน็ชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์ 

 (2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิตภิาวะ 

 (3) เป็นพนกังานราชการของส่วนราชการสงักดัรฐัสภา 

 (4) เป็นบดิา มารดา สาม ีภรรยาหรอืบุตรทีบ่รรลุนิตภิาวะของสมาชกิ 

 (5) เป็นผูม้คีวามประพฤต ิและนิสยัดงีาม 

 (6) มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่นทีม่วีตัถุประสงคใ์นการใหกู้ย้มืเงนิ” 

 ขอ้ 5 ใหย้กเลกิความตามทีก่ าหนดในขอ้ 43/8 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ
ฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที ่อ 258744 เสยีทัง้หมด และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน 

 “ขอ้ 43/8 การขาดจากสมาชกิภาพ สมาชกิสมทบย่อมขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ตาย 

 (2) ลาออก 

 (3) เป็นคนไรค้วามสามารถ 

 (4) ตอ้งค าพพิากษาใหล้ม้ละลาย 

 (5) ถูกออกจากราชการ หรอืงานประจ าตามขอ้ 43/2 (3) โดยมคีวามผดิ 

 (6) ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 (7) สมาชิกที่ตนเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา  หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะขาดจาก 
สมาชกิภาพ” 

 ขอ้ 6 ใหย้กเลกิความตามทีก่ าหนดในขอ้ 43/10 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ
ฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที ่อ 258744 เสยีทัง้หมด และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 43/10 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชกิสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุ 
อยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

 (1) ขาดช าระค่าหุ้นรายเดอืนถึงสามงวดตดิต่อกนัหรอืขาดช าระรวมถึงหกงวด โดยมไิด้ 
รบัอนุญาตจากคณะกรรมการด าเนินการ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึสมาชกิสมทบที่เป็นบดิา มารดา สาม ีภรรยา
หรอืบุตรทีบ่รรลุนิตภิาวะของของสมาชกิ 

 (2) น าเงนิกูไ้ปใชผ้ดิความมุง่หมายทีใ่หเ้งนิกูน้ัน้ 

 (3) ไม่จดัการแก้ไขหลักประกันส าหรับเงินกู้ที่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลา  
ทีค่ณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 (4) คา้งส่งเงนิงวดช าระหนี้ไม่ว่าตน้เงนิหรอืดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืนหรอืผดิ
นดัการส่งเงนิงวดช าระหนี้ดงัว่านัน้ถงึสามคราวส าหรบัเงนิกู้รายหนึ่ง ๆ 
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 (5) ไมใ่หข้อ้ความจรงิเกี่ยวกบัหนี้สนิของตนแก่สหกรณ์เมือ่สมคัรเขา้เป็นสมาชกิสมทบหรอื 
เมื่อจะก่อความผูกพนัในหนี้สนิต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ ผู้ค ้าประกนัหรอืเมื่อมคีวามผูกพนัในหนี้สินต่อ
สหกรณ์อยูแ่ลว้ 

 (6) จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ มต ิและค าสัง่ของสหกรณ์หรอื 

พฤติการณ์ใด ๆ อนัเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสตัย์สุจรติ แสดงตนเป็นปฏปัิกษ์หรอืท าให้เสื่อมเสียต่อ
สหกรณ์ไมว่่าโดยประการใด ๆ 

 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชกิสมทบมเีหตุใด ๆ 
ดงักล่าวขา้งต้นนี้ และไดล้งมตใิหส้มาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวน
กรรมการด าเนินการทีม่อียู่ทัง้หมดในขณะนัน้แลว้กเ็ป็นอนัถอืว่าสมาชกิสมทบนัน้ถูกใหอ้อกจากสหกรณ์ 

 สมาชิกสมทบที่ถูกให้อออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด าเนินการภายในสามสบิวนันับแต่วนัทีท่ราบมตกิารใหอ้อก ค าวนิิจฉัยของที่
ประชุมใหญ่ใหเ้ป็นทีสุ่ด 

 ขอ้ 7 ใหย้กเลกิความตามทีก่ าหนดในขอ้ 43/12 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรพัยข์า้ราชการ
ฝ่ายรฐัสภา จ ากดั เลขทะเบยีนขอ้บงัคบัที ่อ 258744 เสยีทัง้หมด และใหใ้ชค้วามต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 43/12 การจ่ายคืนจ านวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่
สมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43/8 (1) (2) หรอื (3) นัน้ สหกรณ์จะจ่ายคนืเงนิ 
ค่าหุ้น เงนิปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบมอียู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของ
สมาชกิสมทบ ซึง่ออกเพราะเหตุอื่น พรอ้มดว้ยเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่ายบรรดาทีส่มาชกิสมทบ
นัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืให้แก่ผู้มสีทิธไิด้รบัโดยเฉพาะค่าหุ้นนัน้ผู้มสีทิธไิด้รบั จะเรยีกให้สหกรณ์จ่ายคนื
ทนัทโีดยไม่เงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืส าหรบัปี ทีอ่อกนัน้ หรอืจะเรยีกใหจ้่ายหลงัจากวนัสิน้ปีทางบญัชี
ทีอ่อก โดยรบัเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืส าหรบัปีทีอ่อกนัน้ดว้ยในเมื่อทีป่ระชุมใหญ่มมีตใิหจ้ดัสรรก าไร
สุทธิประจ าปีนัน้แล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงนิรบัฝาก และดอกเบี้ยนัน้สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตาม
ระเบยีบของสหกรณ์ 

 ถา้ในปีใด จ านวนค่าหุน้ทีถ่อนคนืเนื่องจากสมาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพจะเกนิรอ้ยละ
สิบแห่งทุนเรอืนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มอียู่ในวันต้นปีนัน้ คณะกรรมการด าเนินการมอี านาจให้รอ  
การจา่ยคนืค่าหุน้ของสมาชกิทีข่าดจากสมาชกิภาพรายต่อไปในปีนัน้ ไวจ้นถงึปีทางบญัชใีหม ่แต่เฉพาะ
สมาชกิสมทบทีข่าดจากสมาชกิภาพเนื่องจากตน ไดโ้อนหรอืยา้ยออกจากราชการ หรอืงานประจ าตาม
ขอ้ 43/2 (3) โดยไมม่คีวามผดินัน้ คณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัเป็นพเิศษ 

 ในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่า
หุน้ เงนิรบัฝาก เงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจ่าย บรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียูใ่นสหกรณ์
คนืใหต้ามกฎหมายลม้ละลายในกรณีทีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุตามขอ้ 43/8 (5) (6) 
หรอื (7) นัน้สหกรณ์จะจา่ยค่าหุน้ เงนิปันผล และเงนิเฉลีย่คนืกบัดอกเบีย้คา้งจา่ย บรรดาทีส่มาชกิสมทบ
นัน้มอียู่ในสหกรณ์คนืให้ภายในเวลาอนัสมควร โดยไม่มเีงนิปันผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืตัง้แต่ประจ าปีออก
จากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปั นผลและ 
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เงนิเฉลี่ยคนืในปีนัน้ภายหลงัที่ที่ประชุมใหญ่ได้พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีก็ได้ ส่วนเงนิรบัฝาก
และดอกเบีย้นัน้ สหกรณ์จะจา่ยให ้ตามระเบยีบของสหกรณ์ 

 
 
 

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

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

  ลงชื่อ.....................................เลขานุการ 

        (...................................) 
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  เรื่องอื่น ๆ 
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วาระที่ 5 

เรือ่งอืน่ ๆ 
             

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
             

 

เลกิประชมุเวลา   นาฬิกา 
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รายชือ่ผูไ้ดร้บัทนุสาธารณประโยชน ์

เพือ่ประโยชนข์องสมาชิก และประโยชนแ์กส่าธารณ 
             

สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากัด ขอแสดงความไวอ้าลยัตอ่สมาชกิทีเ่สียชวีติ 

และขอแสดงความเสยีใจตอ่การสญูเสยีบคุคลส าคญัในครอบครวั 

1. กรณสีมาชกิเสยีชวีติ จ านวน 4 ราย 

1. นายประโยชน์ นักรบ 

2. นายธวัชชัย นิลถมยา 

3. นายวีรยุทธ   เต๊ะอั น  

4. นายสายัญ แก้วมีศรี  

2. กรณคีูส่มรสเสยีชวีติ จ านวน 1 ราย 

1. นางสาวราตรี ข าบริสุทธิ์ 

3. กรณบีิดาเสียชวีติ จ านวน 35 ราย 

1. นายโชคชัย สุฤทธิ ์ 18. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ 

2. นายสามารถ กองโฮม 19. นางวันเพ็ญ   อาจหาญ 

3. นางพัฒนา นาเมืองรักษ์ 20. นางสาวอรรถยา   เมฆตะวันฉาย 

4. นางณัฏฐณิชา หลีกภัย 21. นางสาวจิราพร ภูส่งศรี 

5. นางสายสุณี จิตรมั่น 22. นายบัญชา สบู่หอม 

6. นางสาวรัชดา พุ่มเจริญ 23. นางสาววิมลรักษ์   ศานติธรรม 

7. นางสาวปณิธาน เย่ียงกุลเชาว์ 24. นางสาวฉัตรแก้ว หงอสุวรรณ์ 

8. นางสาวพัชรี อุดมกุล 25. นางวงเดือน จันทรครุธ 

9. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ์ 26. ว่าที่ ร.ต.จารุพงศ์  มุขรัษฎา  

10. นางคูณ แสงอินทร์ 27. นายเดวิทย์ อุปวงษ ์

11. นางสาวชฏาพันธ์ สุขสัมพันธ์ 28. นางสาวผกามาศ สาระ 

12. นางอินทิรา แสงจันทร์ 29. นายกู้เกียรติ นวะมะวัฒน์ 

13. นางสาวศิริรัตน์ เกสรินทร์ 30. นางสาวนพสร บัวแดง 

14. นางอรวรรณ คงเกิด 31. นายพงษ์เพชร สระทอง 

15. นางสาวจุไร เจริญสุข 32. นางสาวฐานวีร์ ศรีธรรศพงศ์ 

16. นายพุทธิพงษ์ พุทธลีลาศ 33. นายวิทยา จุ่นบ้านโคก 

17. นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ 34. น.ส.ชลธิชา ไกรสิน 

  35. นายชัยบูรณ์  หนองคูน้อย 
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4. กรณมีารดาเสยีชวีติ จ านวน 30 ราย 

1. นางสุนิภา นาอุดม 16. นางสาวนารีลักษณ์   ศิริวรรณ 

2. นางเสาวภา วาสนา 17. นางขวัญจิต น้อยทวี 

3. นางลลิต์ภัทร ศรทอง 18. นายธีระเดช ทินเที่ยง 

4. นางสาวชาลิสา ชัยทรัพย์ไพศาล 19. นางวงเดือน จันทรครุธ 

5. นางณัฐภรณ์ โมริ 20. นางสาวภิญญดา คูหาเรืองรอง 

6. นางสาวอริสรา เพ็งบุตร 21. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ 

7. นางสาวอิงอร จ้วงสินธ์ุ 22. นางสาวอุราวรรณ จันทะพรม 

8. นางปิยภรณ์ จุลละนันทน์ 23. นางสาวณภาดา สัตตวัตรกุล  

9. นายกุลพล วัชรกาฬ 24. นางกิจจา ฟักจันทร์   

10. นางสาวคนึงนิตย์ ปิยพงศ์พรพิกุล 25. นางนิสลา   ไทยกล้า 

11. นางชรัญญา ประสิทธินาวา 26. นางสาวนงลักษณ์   สถิตย์เสถียร 

12. นางมณฑาทิพย์ กรีมหา 27. นายวาทิต ม้ามงคล 

13. นายประทาน คล้ายสุบรรณ 28. นายณัฐพงษ์ ม่วงพรหม 

14. นายทวีเกียรติ เชาวลิตถวิล 29. นางสาวจินดา กองแก้ว 

15. นางสาวสุนันท์   เจสละ 30. นายกิตติ์พงศ์ เฉลิมศรีสุข 

 

5. รายชือ่ผูไ้ดร้บัทุนการศกึษา ประจ าป ี2561 จ านวน 60 ทนุ แยกเปน็ 

 5.1 ทนุประเภท เรียนด ีจ านวน 34 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 

1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัณฑิตทัศนานนท์ 11. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์ 

2. เด็กหญิงชญานิศ  สัตยชัยวรรณ 12. เด็กชายขวัญชัย  วงษ์ประยูร 

3. เด็กหญิงปวริศา  ทองปลูก 13. เด็กหญิงชัชนท  สุทธิโก 

4. เด็กชายปราชญ์  สารพัดวิเศษ 14. เด็กหญิงณัฐภัสสร  แก้วใส 

5. เด็กหญิงปราชญ์บงกช  สุทธิรักษ์ 15. เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์  พูพานเพิง 

6. เด็กชายปัญชระ  คงเจริญ 16. เด็กหญิงกชกมล  มาตรา 

7. เด็กชายนรโชติก์  ทองสระ 17. เด็กชายคุณากร  ศรศักดา 

8. เด็กหญิงนิมมิตา  อังสุวัฒนากุล 18. เด็กชายปรินทร  จันทรวัต 

9. เด็กหญิงมนัสพร  โตเหี ยม 19. เด็กชายวริษฐ์  สองเป็ง 

10. เด็กหญิงวัลลภา  แก้วกันไทย 20. นายชัยวุฒิ  อนุจันทร์ 
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21. เด็กหญิงวิชญาพร  ชุมศรี 28. นางสาวณัฐณิชา  อินทรแพทย์ 

22. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ใสหนู 29. นางสาวกัญญาณัฐ  ผูกพัน 

23. เด็กหญิงสุกฤตา  แสงจันทร์ 30. นางสาวสุดารัตน์  กาญจนาพานิช 

24. เด็กหญิงสิริกิติยา  ดีเอี่ยม 31. นายชยานันต์  โมทนะเทศ 

25. เด็กหญิงสุธิตา  จุติมานนท์ 32. นางสาวรดาพรรษ  นิคมคณารักษ์ 

26. เด็กชายชิติสรรค์  ไชยชาดา 33. นางสาวพิมพ์กมล  ขุนพินิจ 

27. เด็กหญิงพสิษฐ์ตา  ยอดด าเนินชนน 34. เด็กหญิงนิศากร  เนื่องค าอินทร์ 

 

 5.2 ทนุประเภท สนบัสนนุการศกึษา จ านวน 26 ทนุ ๆ ละ 2,500 บาท 

1. เด็กชายกษิด์ิเดช  เดชแดง 14. เด็กหญิงธัญชนก  สังข์ศิริ 

2. นางสาวกัญญ์ชิสา  สู่ศิริ 15. เด็กชายธีรภัทร  สุนทรพิพิธ 

3. เด็กหญิงกาญจนาพร  แสงเงิน 16. เด็กหญิงพรพรรณ  สายค า 

4. นางสาวจุฑาทิพย์ โปสะวุฑฒะ 17. นางสาวพรเพ็ญ  ตระกูลอ านวยผล 

5. นางสาวชนากานต์  วงศ์สวสัด์ิ 18. เด็กหญิงพิณภัทร  กล้าณรงค์ 

6. เด็กชายชวกร  บุญรอดฤทธิ์ 19. นายพุทธิพงศ์  สังข์พิชัย 

7. เด็กชายฐานพงศ์  หนูแก้ว 20. นายภัคพล  เสนาะกลาง 

8. เด็กชายฐิติวิชญ์  พลายละหาร 21. เด็กชายรัฐภัทร์  วงษ์งาม 

9. เด็กชายณภัทร  สวนสมุทร์ 22. เด็กหญิงสุชาดา  สุดตา 

10. เด็กหญิงณัฐชา  มาสนันท์ 23. เด็กหญิงสุประวีณ์  อินจันทร์ 

11. เด็กชายธนพนธ์  สังสุด 24. นางสาวสุพรรณิการ์  อินทร์สูงเนิน 

12. เด็กหญิงธนภร  เจริญสุข 25. เด็กชายสุภัตต  ธรรมเพชร 

13. เด็กหญิงธนัชชา  หอมพะวงศ์ 26. เด็กหญิงอัจฉรา  สุริโย 
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