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ที่ สอ.ร. 67/2563             สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
               2 ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต 
               เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
  
          5 กุมภาพันธ์ 2563 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
 

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี
2562  ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 - 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
เกียกกาย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1  เรื่องรายงานผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
   3.2  เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
   3.3  เรื่องรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

 

 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1  เรื่องอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน  

   และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 
     4.2  เรื่องอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
   4.3  เรื่องอนุมัติตัดหนี้สูญ 
     4.4  เรื่องอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2563 
   4.5  เรื่องคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
   4.6  เรื่องเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
   4.7  เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 
   4.8  เรื่องเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 45 ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 

จึงเรียนเชิญสมาชิกเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

     (นายองอาจ  ฤทธิพลเดช) 
             ประธานกรรมการด าเนินการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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  สหกรณ ์ ออมทรั พย์
ข ้ าราชการฝ ่ายรัฐสภา จ  ากัด โดยการ
บริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการชุด
ที ่ 44  ได้ด าเนินการครบรอบบัญชี  2562  
นับเป็นปีที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี
มาก ทั ้งในด ้านการบริหารจัดการ การ
ปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาวะป ัจจ ุบั นของระบบสหกรณ ์ท ี ่ มี  
ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง  
สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย
ยึดมั่นในนโยบายการบริหารงานด้วยความ
รอบคอบ รัดกุม เน้นเสถียรภาพและความ
มั่นคง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเป็น
ส าคัญ  ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของ
สหกรณ ์  ย ึ ด มั ่ น ในร ะ เ บ ี ยบข ้ อบั งคั บ 
และค าแนะน าของผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ 
ที่ก ากับดูแลสหกรณ์ 

  ส าหรับผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา  สหกรณ์มีการ
ด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ
คณะผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  สามารถ
บริหารสินทรัพย์ท าให้เกิดก าไรสุทธิสูงสุดถึง 51,238,109.09 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
5,366,634.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.69  คณะกรรมการด าเนินการจึงน ามาจัดสรรเป็น
เงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 5.45  และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู้กู้ได้ร้อยละ  4.95  
เป็นที่น่ายินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  ได้รับผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี  2562  จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้อยู่ในระดับ  “ดีเลิศ” 
5 ปี ต่อเนื่อง 
  ในนามของคณะกรรมการด าเนินการ  ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุก
คน  ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการบริหารงานและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการชุดนี้  ส่งผลให้การด าเนินการสหกรณ์ประสบ
ความส  า เร ็จ   ม ีความก ้าวหน ้า  มั ่นคง  โปร ่งใส และในโอกาสน ี ้ ขออ  านาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ ่งศักดิ ์ทั ้งหลายคุ ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข  
ความส าเร็จ  ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพ  ก าลังใจ และสติปัญญาที่ดีเพื่อร่วมกัน
พัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา จ ากัด ให้เจริญก้าวหน้าม่ันคงตลอดไป 
 
 

(นายองอาจ  ฤทธิพลเดช) 
ประธานกรรมการด าเนนิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
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 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่  1 
เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

             

 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 มติที่ประชุม          



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
  ประจ าปี 2561 
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ระเบยีบวาระที ่ 2 

เรือ่ง  รบัรองรายงานการประชุมใหญส่ามญั ประจำป ี2561 
             

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ หอประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ถนนพิชัย แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
.................................................................... 

 

สมาชิกทั้งหมด   จำนวน  2,747   คน 
สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  1,736   คน 
สมาชิกผู้ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน  1,011   คน 
 

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม  จำนวน  15  คน  ประกอบด้วย 
 1. นายมาณิช อินทฉิม   ประธานกรรมการ 
 2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 3. นายสัณห์ชัย สินธุวงษ ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
 4. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  เหรัญญิก 
 5. นายรุ่งโรจน์   สีภิรมย์   เลขานุการ 
 6. นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  กรรมการ 
 7. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  กรรมการ 
 8. นายองอาจ  ฤทธิพลเดช  กรรมการ 
 9. นายนาถะ  ดวงวิชัย   กรรมการ 
 10. นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์  กรรมการ 
 11. นายอรัญ  มีแก้ว   กรรมการ 
 12. นายวิเชียร  บัวบาน   กรรมการ 
 13. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย  กรรมการ 
 14. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  กรรมการ 
 15. นางสาวจุไร  เจริญสุข   กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวณาตยา มาอินทร์  ผู้จัดการสหกรณ์  
 2. นายพิเชฐ ชายะตานันท์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 3. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 4. นายพงษ์ธีระ เจียรสกุลธรรม  ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
 5. นายกฤติน  ไกรกานนท์  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ตามข้อบังคับ ข้อ 57 นายมาณิช อินทฉิม ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เป็นประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และดำเนินการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด โดยการบริหารงานของ
คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 43 ได้ดำเนินการครบรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันของ
ระบบสหกรณ์ที่มีความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี   ที่มกีารเปลี่ยนแปลง โดยการ
ยึดมั่นในนโยบายการบริหารกิจการด้วยความรอบคอบ รัดกุม เน้นเสถียรภาพด้วยความมั่นคง เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่สมาชิกเป็นสำคัญ ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับและคำแนะนำ
ของผู้แทนจากองค์กรภาครัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์สำหรับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ 
มีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือร่วมใจในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ  คณะผู้สอบบัญชี 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทำให้มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,072 ล้านบาท มีทุนเรือนหุ้น
จำนวน 856 ล้านบาท สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสูงสุดถึง 45.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.33 
ล้านบาท คณะกรรมการดำเนินการจึงนำเงินมาจัดสรรปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 5.25 และเงินเฉลี่ยคืนให้แก่
สมาชิกผู้กู้ร้อยละ 4.75 และเป็นที่น่ายินดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้รับผลการจัดระดับ
มาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 อยู่ในระดับดีเลิศ 4 ปี 
ติดต่อกัน ทั้งนี้ เนื่องจากในปีนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นอกสถานที่ครั ้งแรก จึงได้เปิดการ
ประชุมเร็วกว่าทุกปี และขยายเวลาปิดการประชุมเป็น 14.00 นาฬิกา ทั้งนี้เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกในการ
เดินทางให้แก่สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการสามัญสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปฏิบัติงาน ณ อาคารสุขประพฤติ 
เนื่องจากก็มีภารกิจการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีส่วนร่วมในการประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้ง จึงขอขยาย
เวลาประชุม จนไปถึง 14.00 นาฬิกา   

 มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 

 นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์ เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันพุธที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561 หน้า 21 - 48 ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  

  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยไม่มกีารแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2561 

 ประธาน เสนอผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2561 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 

  มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

 3.2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 

 ประธาน มอบนางสาวณาตยา มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นำเสนอ 

 นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
ดังนี้ 
1. สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกระหว่างปี 2561 

 รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2561 

รายละเอียด จำนวนคน 
รับสมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 2561 88  คน 
สมาชิกออกระหว่างปี 2561 84  คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี 2561 4  คน 
รวมยอดสมาชิกสามัญทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 2,657  คน 
รับสมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 2561 15  คน 
สมาชิกออกระหว่างปี 2561 18  คน 
รวมยอดสมาชิกสมทบทั้งสิ้นเม่ือ  31 ธันวาคม  2561 87  คน 
รวมยอดสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 2,744  คน 

 

2. สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

1. จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,657 2,652 5.00 0.19 

2. จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 87 95 -8.0 -8.42 

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

4. ทุนสำรอง (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. เงินรับฝากออมทรัพย ์ 69,190,001.87 9,017,220.62 60,172,781.25 667.31 

7. ทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้น 856,041,269.34 786,480,706.42 69,560,562.92 8.84 
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รายการ ปี 2561 ปี 2560 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

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

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

10. หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 89,268,929.43 23,071,090.30 65,993,992.73 286.05 

11. หนี้สินระยะยาว (บาท) 127,178,896.00 143,000,000.00 -15,821,104.00 -11.06 

12. สินทรัพย์ท้ังหมดไม่รวมลูกหนี ้(บาท) 69,216,661.52 64,987,543.47 4,024,839.65 6.19 

13. รายได้ (บาท) 57,135,598.72 49,916,332.41 7,201,884.31 14.43 

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

15. กำไรสุทธิประจำปี (บาท) 45,871,092.92 40,885,446.47 4,985,646.45 12.19 

 
3.  ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่  1  มกราคม  2561   706,233,200.00  บาท 
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี         84,470,903.00  บาท 
ลดลงระหว่างปี        (25,797,633.00) บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561     764,906,470.00  บาท 
 
4.  เงินรับฝากออมทรัพย์       69,190,001.87  บาท 
 
5.  ลูกหนี้สมาชิกภาพ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้คงเหลือทั้งสิ้น  1,003,272,865.25  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน        42,722,796.00  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ      473,339,562.00  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ       484,180,102.00  บาท 
รวมลูกหนี้เงินกู้ - ปกติ             1,000,242,460.00  บาท 
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ          3,456,077.25  บาท 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง                4,146.00  บาท 
 รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        3,460,223.25  บาท 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          (429,818.00)  บาท 
ลูกหนี้อื่น - สุทธิ          3,030,405.25  บาท 
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น              1,003,272,865.25  บาท 
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6.  เงินลงทุน 

สหประกันชีวิต             100,000.00 บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด      5,260,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด           10,000.00 บาท 
รวม           5,370,000.00 บาท 

 

7.  เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2561 
 รวม 8,249 สัญญา เป็นเงินจำนวน  818,222,450.-  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เดือน 
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ 

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท 
มกราคม  551 23,423,300.00 96 30,815,950.00 - - 
กุมภาพันธ ์ 509 22,099,800.00 62 21,339,200.00 4 5,195,200.00 
มีนาคม 555 23,502,600.00 97 33,177,300.00 7 10,038,100.00 
เมษายน 620 26,604,500.00 76 26,919,350.00 9 11,504,000.00 
พฤษภาคม 600 25,663,200.00 75 23,165,850.00 11 13,458,500.00 
มิถุนายน 595 25,306,600.00 87 33,531,200.00 60 82,277,400.00 
กรกฎาคม 609 26,470,200.00 95 33,146,100.00 2 1,443,500.00 
สิงหาคม 587 24,740,600.00 111 44,468,200.00 5 6,755,400.00 
กันยายน 548 23,949,000.00 95 29,721,500.00 1 1,500.000.00 
ตุลาคม 616 25,800,900.00 88 31,830,500.00 2 1,939,200.00 
พฤศจิกายน 653 28,168,300.00 68 23,854,000.00 6 5,722,900.00 
ธันวาคม 638 28,275,600.00 106 37,386,500.00 5 5,028,000.00 

รวมท้ังสิ้น 7,081 304,004,600.00 1,056 369,355,650.00 112 144,862,200.00 
  

8.  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิกเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8.1 การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 

 สหกรณ์ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 70 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น  239,000  บาท ประกอบด้วย 

 -  สมาชิกถึงแก่กรรม  4  ราย  เป็นเงิน   41,000  บาท 

 -  คู่สมรสถึงแก่กรรม  1  ราย เป็นเงิน     3,000  บาท 

 -  บิดาถึงแก่กรรม    35  ราย    เป็นเงิน 105,000  บาท 

 -  มารดาถึงแก่กรรม 30  ราย    เป็นเงิน   90,000  บาท 
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8.2  การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 

  - สมาชิกท่ีประสบสาธารณภัย 1 ราย เป็นเงิน     5,000  บาท 

8.3  การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

สหกรณฯ์ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม  60  ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
167,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

- ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 34 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  102,000 บาท 

- ทุนประเภทสนับสนุนการศึกษา จำนวน 26 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท    65,000 บาท  

8.4  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 

-  สนับสนุน “โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”  

 เป็นเงิน 20,000 บาท 

 -  สนับสนุน “โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในสำนักงาน
    เลขาธิการวุฒิสภาประจำปี 2561 เป็นเงิน 25,000 บาท 

8.5  การสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์ และการกุศล 

-  ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561 

 จำนวนเงิน 500 บาท 

-  ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 

 ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนเงิน 7,000 บาท 

-  ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 

 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวนเงิน 7,000 บาท 

 -  พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

    บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต จำนวนเงิน 2,400 บาท 

8.6  การสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์ 

- อนุเคราะห์ของขวัญ ของรางวัล ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  
 เงิน  7,000 บาท 

 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

22 

9.  ผลการดำเนินงานด้านตา่ง ๆ 

9.1 การบริหารจัดการ 

คณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 43 ได้ออกระเบียบและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด ดังนี้ 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ครั้งที่ – วันที่ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2561 

2/2561 วันที่ 28 มีนาคม  2561 

ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2561 

2/2560 วันที่ 28 มีนาคม  2561 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา     
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

6/2561 วันที่ 25 กรกฎาคม  2561 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
มติคณะกรรมการดำเนินการ 

ครั้งที่ - วันที่ 
เรื่องวงเงินกู้สามัญ 2/2561  วันที่ 28 มีนาคม  2561 
เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 6/2561  วันที่ 25 กรกฎาคม  2561 

 

9.2  การบริการ 

1) การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 

2) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 

 - เว็บไซต์ https://www. parliamentcoop.com ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก เช่น ตรวจสอบทุนเรือนหุ้น 
ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

 - การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Line, Facebook 

 - บุคคล เช่น กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

  3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 

 สหกรณ์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ การซื้อแบบพิมพ์กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

https://ict.cooponlineservice.com/w/parliament
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 3.3  รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 

ประธาน มอบ นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นำเสนอ 

นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ นำเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ประจำปี 2561 ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 

1.2  เพื่อตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี และ
การควบคุมเงินตามหลักการบริหารงานทั่วไป เพ่ือความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี 

1.3  เพื่อตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติของที่ประชุม 

1.4  เพื่อสอบทานความเหมาะสมในสาระสำคัญในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี 
และเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี 

2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ และข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ 

2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 

3. สรุปผลการตรวจสอบ 

3.1  ด้านการบัญชี 

3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ถือเป็นหลักฐาน
ประกอบการลงบัญชี 

3.1.2  การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และมีการเสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 

3.1.3  การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญ 
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 3.2  ด้านการบริหารงาน 

3.2.1  การให้สมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ 

การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ได้เป็นไปตาม
ข้อบังคับ และระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ รวมทั้งสิ้น  

1,000,242,460.00 บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จำนวน    42,722,796.00  บาท 

 เงินกู้สามัญ   จำนวน  473,339,562.00  บาท 

 เงินกู้พิเศษ   จำนวน  484,180,102.00  บาท 

หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 115,161,018.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.01 

3.2.2 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ 

 ณ ต้นปี (วันที่ 1 มกราคม 2561)   706,233,200.00  บาท 

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างปี      58,673,270.00  บาท 

 คงเหลือ ณ สิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2561)     764,906,470.00  บาท 

หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 จำนวน 58,673,270.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.31 

3.2.3 การลงทุนของสหกรณ์ฯ 

นอกจากการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ได้มีการนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้เกิด
รายได้เพ่ิมข้ึน โดยสหกรณ์ฯ มีเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินลงทุนระยะสั้น (ไม่มี) 

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน                       0.00  บาท 

    รวมเงินลงทุนระยะสั้น            0.00  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด     5,260,000.00  บาท 

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด           10,000.00  บาท 

- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด           100,000.00  บาท 

    รวมเงินลงทุนระยะยาว      5,370,000.00  บาท 
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3.2.4 ทุนสำรอง และทุนสะสมของสหกรณ์ฯ 

ทั้งนี้ การใช้ทุนสะสมต่างๆ ระหว่างปี เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งทนุ และระเบียบทีส่หกรณ์ฯ กำหนด 

  3.2.5 รายจ่าย 
   รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปในกิจการสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล และ
เป็นไปตามระเบียบและมติที่ประชุม 

3.3  ด้านการดำเนินงาน 

3.3.1 ระหว่างปี 2561 สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 

รายได้ 

  - ดอกเบี้ยรับจากสมาชิก     56,154,761.00  บาท 
  - ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน        762,661.68  บาท 
  - รายได้อ่ืนๆ             91,931.43  บาท 
  - ดอกเบี้ยรับ-เงินฝากธนาคาร           70,235.40  บาท 
  - รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจ          48,589.21  บาท 
  - รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า             7,420.00  บาท 
  รวมรายได้ทั้งส้ิน     57,135,598.72 บาท 
  รายจ่าย 
  - ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม    7,684,474.41  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     1,231,570.00  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์      112,405.59  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก          86,700.00  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ่ืน      2,148,973.80  บาท 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    11,264,123.80  บาท 
  กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน   45,871,474.92  บาท 

 

  3.3.2 การดำเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 

มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 

รายการ ต้นปี (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

ทุนสำรอง 
ทุน 

- ทุนสาธารณประโยชน ์
- ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล 
- ทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม 

39,121,184.86 
 

260,213.58 
263,304.24 
56,329.27 

5,389,474.47 
 

600,000.00 
50,000.00 
10,000.00 

 
 

(481,900.00) 
 

(4,900.00) 

44,510,659.33 
 

378,313.58 
313,304.24 
61,429.27 
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 ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจำปี 2561 
ประธาน ได้เชิญ นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี ผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2561   
นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี ผู้สอบบัญชี นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 

ประจำปี 2561 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี 
 
เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (สหกรณ์) ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 
1. การให้สินเชื่อ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สหกรณ์มี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 165.69 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวนเงิน 834.55 ล้านบาท รวมเป็น
จำนวนเงิน 1,000.24 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.26 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เนื่องจากใช้ดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสมในการให้สินเชื่อแต่ละประเภทประกอบกับจำนวนเงินมี
สาระสำคัญ 

ข้าพเจ้าเลือกสอบทานหนังสือสัญญากู้ยืมเงินประกอบกับหลักฐานการพิจารณาการให้สินเชื่อรวมถึง
การอนุมัติรายการและ บัญชีย่อยลูกหนี้แต่ละราย เพื่อพิจารณาว่าการให้สินเชื่อมีความเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบ
ของสหกรณ ์
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 2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ 
 อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพและประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญต้องอาศัยดุลยพินจิของคณะกรรมการดำเนินการค่อนข้างมากในการประเมินสถานการณ์ของลูกหนี้ที่คาดว่า
จะชำระหนี้ไม่ได้ สหกรณ์มีลูกหนี้ที่ขาดสมาชิกภาพจำนวน 3.83 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 
จำนวน 0.43 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 11.12 ของยอดลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ) ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการประเมินค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
  - สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  - สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของลูกหนี้เงินให้กู้ท่ีคาดว่าจะชำระหนี้ไม่ได้ 
   - สอบถามนโยบายของสหกรณ์ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  - ตรวจสอบการค้างชำระของลูกหนี้กับบัญชีย่อยลูกหนี้ 
  - สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  - สุ่มทดสอบการคำนวณและตรวจสอบการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นไป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 เรื่องอ่ืน 
 งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง

ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเงิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว 
และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะ
เลิกสหกรณ์หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน 

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไมได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข้อต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยื่องผู้ประกอบวิชาชีพตลาดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

28 

 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบ

การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อสนองต่อความ
เสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ ์

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ใน
การดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 
 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบ การ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อกำหนดเป็นเรื ่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่งถ้ามี 
ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้า มไม่ให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน 
ของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
  

       (นายพงษ์ธีระ  เจียรสกุลธรรม) 
        ผู้สอบบัญชี 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

               ปี 2561          ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

 สินทรัพย์  

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 26,312,532.28  33,988,964.63 

เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 36,987,619.11  25,000,000.00 

เงินสดขาดบัญช ี 4      389,549.00       389,549.00 

หัก ค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี        (389,549.00)        (389,549.00) 

                     0.00              0.00 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6  165,695,272.00  146,984,422.00 

ลูกหนีร้ะยะสั้น-สุทธิ 7         447,120.00         308,452.00 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง              4,146.00           21,146.00 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ            (4,146.00)          (21,146.00) 

                      0.00          0.00 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน       8               42,184.64           53,057.78 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                     229,484,728.03  206,334,896.41 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 5      5,370,000.00      5,370,000.00 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 6  834,547,188.00  738,097,020.00 

ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 7      2,583,285.25      2,174,359.25 

อุปกรณ์สำนักงาน - สุทธิ 9      184,275.49       215,521.06 

สิทธิการใช้ซอฟแวร์-สุทธิ 10           320,000.00          360,000.00 

 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน    843,004,748.74        746,216,900.31 

 รวมสินทรัพย ์                  1,072,489,476.77        952,551,796.72 

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์  
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หนี้สินหมุนเวียน 

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีถึงกำหนด 13    19,552,970.00  12,000,000.00 

ชำระในหนึ่งปี 

เงินรับฝาก - สมาชิก 11 69,190,001.87    9,017,220.62 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย       205,006.00    1,916,180.00 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 12           320,951.56         137,689.68 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน      89,268,929.43    23,071,090.30 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 12    127,178,896.00     143,000,000.00 

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน                     127,178,896.00        143,000,000.00 

 รวมหนี้สิน                     216,447,825.43        166,071,090.30 

ทุนของสหกรณ์ 

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 

หุ้นท่ีชำระเต็มมูลค่าแล้ว   764,906,470.00  706,233,200.00 

ทุนสำรอง     44,510,659.33    39,121,184.86  

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ      14           753,047.09         579,847.09     

กำไรสุทธิประจำปี        45,871,474.92    40,546,474.47 

 รวมทุนของสหกรณ์                    856,041,651.34 786,480,706.42 

 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์                 1,072,489,476.77 952,551,796.72 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินน้ี 

 
      (นายมาณิช อินทฉิม) 
        ประธานกรรมการ 

 
      (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 
              กรรมการและเลขานุการ 
             วันที่ 21 มกราคม 2562  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

งบกำไรขาดทุน 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   ปี 2561     ปี 2560 

   บาท  %    บาท            % 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 56,154,761.00  98.54   49,554,607.40     99.43 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร         70,235.40     0.12             45,112.69         0.09 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น      258,586.23    0.45          51,554.79       0.10 

ผลตอบแทนจากการลงทุน      504,075.45    0.88        189,030.72       0.38 

 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนลงทุน   56,987,658.08      100.00    49,840,305.60       100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก               1,147,149.76     2.00             11,196.85         0.02 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว   6,537,324.65  11.47     5,653,162.98     11.34 

         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   7,684,474.41  11.36     5,664,359.83     11.36 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม        86,700.00    0.15        338,972.00       0.68 

 รวมหนี้สงสัยจะสูญ        86,700.00    0.15        338,972.00         0.68 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ        49,216,483.67  88.49       43,836,973.77       87.96 

บวก รายได้อื่น 

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          7,420.00    0.01            7,380.00       0.01 

 รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจฯ        48,589.21    0.09          45,156.81       0.09 

 หนี้สูญได้รับคืนจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง        17,000.00    0.03          12,000.00       0.02 

 รายได้เบ็ดเตล็ด        74,931.43    0.13          23,490.00       0.05 

  รวมรายได้อื่น      147,940.64    0.26          88,026.81       0.18 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 

 เงินเดือน    715,600.00    1.26        652,800.00       1.31 

 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่    388,800.00    0.68        384,000.00       0.77 
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 ค่าตอบแทนล่วงเวลา    100,450.00    0.18        113,580.00    0.23 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           26,040.00     0.05             25,230.00        0.05 

 เงินสมทบกองทุนทดแทน        680.00    0.00          483.00       0.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 ค่าเสื่อมราคา   72,405.59    0.13     51,145.19    0.10 

 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย   40,000.00    0.07     40,000.00       0.08 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 

 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  807,100.00    1.42   682,550.00    1.37 

 ค่ารับรอง           10,984.00     0.02             12,089.00       0.02 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆ          11,215.00     0.02               8,066.25       0.02 

 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี              8,440.00     0.01             41,254.00       0.08 

 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   80,000.00    0.14     60,000.00    0.12 

 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ   48,000.00    0.08     46,400.00       0.09 

 วัสดุสำนักงานใช้ไป   36,299.56    0.06     47,993.94    0.10 

 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 956,962.00    1.68   941,045.00    1.89 

 

    ปี 2561      ปี 2560 

      บาท    %      บาท             % 

 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   59,410.56    0.10     62,914.50    0.17 

 ค่าของที่ระลึก            0.00    0.00     10,700.00       0.00 

 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมบัญชี            0.00    0.00   150,000.00    0.00 

 ค่าสัมมนาและศึกษาดูงาน     6,000.00    0.01     30,314.00       0.00 

 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต   15,279.60    0.03       6,705.50       0.00 

 ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานฌาปนกิจ   63,524.51    0.11              0.00    0.00 

 ค่าพัฒนาเว็บไซต์สหกรณ์   25,000.00    0.04              0.00    0.00 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          20,758.57     0.04            11,255.73        0.02 

  รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน   3,492,949.39    6.13     3,378,526.11     6.78 

กำไรสุทธิ                                                 45,871,474.92  82.62  40,546,474.47       81.36 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

งบกระแสเงินสด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน 

กำไรสุทธิ 2 45,871,474.92  40,546,474.47 

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  

จากกิจกรรมดำเนินงาน 

 ค่าเสื่อมราคา         72,405.59         51,145.19 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม       86,700.00        338,972.00          

หนี้สูญรับคืน-เงินยืมทดลอง   (17,000.00)0 6,7        (12,000.00) 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า    10,000.00        0.00 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ       (382.00)        0.00 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ     (2.86)               (3.17) 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ                                       0.00        (19,976.71)       

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย    50,117.26         49,684.93 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย           0.00              338.82 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย          0.00         10,858.03       

สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย    40,000.00         40,000.00 

วัสดุสำนักงานใช้ไป    36,299.56         47,993.94 

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย    60,000.00         30,000.00 

เงินรอจ่ายคืน                             203,846.40               0.00 

เงินประกันสังคมค้างจ่าย           2,210.00           2,120.00 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง                           46,415,668.87             41,085,607.50 

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 

สินทรัพย์ดำเนินงาน 
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เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  304,004,600.00) (249,207,200.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  299,995,352.00  237,259,852.00 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ   (369,355,650.00) (337,072,155.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ  340,838,602.20  300,506,506.20 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ   (144,862,200.00) (127,329,770.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ    61,593,984.00    53,557,122.00 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง           17,000.00           12,000.00 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า          (17,000.00)         (10,000.00)           

เงินสดจ่ายเบี้ยประกันชีวิตล่วงหน้า            (7,752.46)                  0.00 

เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติเงินกู้พิเศษ   (7,133,898.44)                  0.00 

เงินสดรับค่าเบี้ยประกันชีวติเงินกูพ้ิเศษ      7,133,898.44                  0.00 

เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน           11,248.00                            0.00 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยค้างรับ           19,979.88                 96.25 

เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสำนักงาน             (41,516.98)          (49,436.75) 

 

 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

หนี้สินดำเนินงาน 

 เงินสดจ่ายค่าสอบบัญชีค้างจ่าย  (70,000.00)                 0.00 

เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน    578,945.51        471,998.60  

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน  (578,945.51)      (477,817.60) 

เงินสดจ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์    (4,719,996.70)   (2,352,347.00) 

เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห์      3,008,022.70     3,582,087.00 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย         (11,196.85)                 0.00 

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย    (49,684.93)                 0.00 

เงินสดจ่ายประกันสังคมรอนำส่ง      (4,240.00)          (4,060.00) 

เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง               2,210.00            2,120.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน     (71,241,770.47)           (80,046,651.12) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์สำนักงาน         (41,160.02)         (159,690.00)           

เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมบัญชี                 0.00      (302,500.00)    

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุน                    00.00      (2,940,000.00) 

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน           (41,160.02)     (3,402,190.00) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้                          40,000,000.00               297,000.00.00  

 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้                        (48,268,134.00)            (238,972,821.92) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก      67,125,197.73     9,004,900.00 

 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก    (6,952,416.48)        (30,598.35)          

 เงินสดจ่ายค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              (30,000.00)        (30,000.00) 

 เงินสดจ่ายเงินปันผล                        (32,848,762.00)              (29,254,363.00) 

 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน                          (1,318,238.00)    (1,170,266.00)  

 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่      (300,000.00)       (166,400.00) 

 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น                          84,470,903.00   97,300,504.00 

 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น                        (25,797,633.00)             (24,782,300.00) 

 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์      (481,900.00)      (534,500.00) 

 เงนิสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม          (4,900.00)                        00.00 

เงินสดสุทธิได้รับมาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                   75,594,117.25  108,364,154.75 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น                          4,311,186.76  24,915,313.61 

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

เงินสด ณ วันสิ้นป ี                                         63,300,151.39             58,988,964.63 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 - สหกรณ์จัดทำงบการเงินโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 

 - สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา ส่วนจำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จำนวนเงินที่ค้างชำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 

 - เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 

 - สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินยืมทดรองไว้ในจำนวนที่เพียงพอสำหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
โดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี 

 - สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 

 - สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 

 - ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์สำนักงาน คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 - สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน 

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากที่สหกรณ์อ่ืน ทุกประเภท 

 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินสด  2     291,340.85       298,989.76 

เงินฝากธนาคาร 2       

 กระแสรายวัน    1,256,059.37         15,000.00 

ออมทรัพย์                         24,765,132.28     33,674,974.87          

 รวม      26,312,532.28     33,988,964.63          
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ข้อผูกพัน 

๑) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-0-09133-1 จำนวนเงิน 
59,368.13 บาท สหกรณ์ใช้ในกิจการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.) 

๒) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-0-09132-3 จำนวนเงิน 
50,399.76 บาท และประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 089-6-00018-4 จำนวน 10,000.00 
บาท สหกรณ์ใช้ในกิจการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

 

3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 2              0.00  25,000,000.00 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด                         36,987,619.11                  0.00          

 รวม      36,987,618.11     25,000,000.00          

 

4. เงินสดขาดบัญชี จำนวน  389,549.00 บาท ดำเนินการฟ้องคดีทางศาลแรงงานกลางเสร็จสิ้นแล้วตามคดี
หมายเลขดำท่ี 2059/2560 

 

5. เงินกองทุนระยะยาว ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   5,260,000.00   25,000,000.00 

 หุ้นสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)                  100,000.00          100,000.00          

 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด                       10,000.00            10,000.00          

 รวมเงินลงทุนระยะยาว        5,370,000.00        5,370,000.00          
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6. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย 

         ปี 2561                           ปี 2560 

     บาท                   บาท 

                                         ระยะสั้น             ระยะยาว         ระยะสั้น        ระยะยาว 

เงินให้กู้ยืม 

 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 42,722,796.00           0.00    38,731,048.00                         0.00 

 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 72,747,896.00 400,591,666.00 38,731,048.00 377,711,353.00 

 ลกูหนี้เงินกู้พิเศษ  

- เพื่อการซื้อยานพาหนะ      460,280.00        941,510.00              694,280,00               1,060,490.00 

- เพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน 39,186,900.00 364,274,340.00 28,895,400.00 274,488,002.00 

- เพื่อการเอนกประสงค์ 10,577,400.00   68,739,672.00 11,243,880.00   84,837,002.00 

รวม 50,224,580.00 433,955,522.00 40,833,560.00 360,385,667.00 

รวมเงินให้กู้ยืม 165,695,272.00 834,547,188.00 146,984,422.00 738,097,020.00 

ระหว่างปี 2561 สหกรณ์จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 7,081 ราย เป็นเงิน 304,004,600.00 บาท เงินกู้
สามัญ จำนวน 1,056 ราย เป็นเงิน 369,355,650.00 บาท เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน จำนวน 103 ราย 
เป็นเงิน 139,038,500.00 บาท และเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 5,823,700.00 บาท 
การจ่ายเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงนิกู้ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 53 (2) กำหนดให้ใช้หลักประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลค้ำประกันซึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสองคน และผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรั พย์ราชการ
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด (สส.ชสอ.) เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ โดยจำกัดจำนวนเงินฌาปนกิจสมาคมละไม่เกินห้าแสนบาท 

 

7. ลูกหนี้-สุทธิ  

         ปี 2561                           ปี 2560 

     บาท                   บาท 

                                         ระยะสั้น             ระยะยาว         ระยะสั้น        ระยะยาว 

ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ      872,792.00           2,583,285.25         647,424.00    2,174,359.25 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (425,672.00)                 0.00     (338,972.00)                 0.00 

ลูกหนี-้สุทธิ      447,120.00     2,583,285.00      308,452.00     2,174,359.25 

 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

39 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ฯ มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพที่ไม่สามารถเก็บเงิน ได้
ทั้งหมด 6 ราย รวมจำนวน 425,672 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามชำระหนี้ 

 

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินรอเรียกคืน                  0.00         11,248.00 

วัสดุสำนักงาน    17,047.32    11,829.90 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ           2.86           3.17 

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมค้างรับ        382.00           0.00 

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น ค้างรับ           0.00    19,976.71 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า    17,000.00    10,000.00 

ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า           7,752.46           0.00 

         รวม                                42,184.64    53,057.78 

 

9. อุปกรณ์สำนักงาน - สุทธิ ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

อุปกรณ์สำนักงาน       877,117.62       835,957.60 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม                          (692,842.13)        (620,436.54)          

อุปกรณ์สำนักงาน - สุทธิ                            184,275.49         215,521.06          

 

10. สิทธิการใช้ซอฟแวร์ - สุทธิ ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

สิทธิการใช้ซอฟแวร์       400,000.00       400,000.00 

หัก ค่าตัดจ่ายสะสมสิทธิการใช้ซอฟแวร์                            (80,000.00)          (40,000.00)          

สิทธิการใช้ซอฟแวร์ - สุทธิ                            320,000.00          360,000.00          
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11. เงินรับฝาก - สมาชิก ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินรับฝากประจำ                0.00         12,320.62 

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ                       69,190,001.87        9,004,900.00          

                       69,190,001.87             9,017,220.62          

 

12. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

เงินรอจ่ายคืน       206,414.30          2,567.90 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจำค้างจ่าย                  0.00            338.82 

ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย                  0.00        10,858.03 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย       50,117.26        49,684.93 

ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย       60,000.00        70,000.00 

เงินประกันสังคมรอนำส่ง                                4,420.00             4,420.00          

                    รวม                            320,951.56         137,689.68          

 

13. เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย 

                 ปี 2561                     ปี 2560 

            บาท              บาท 

            ถึงกำหนดชำระ                  ถึงกำหนดชำระ 

                                              ภายใน 1 ปี          เกิน 1 ปี                 ภายใน 1 ปี            เกิน 1 ปี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จก.  12,000,000.00     99,000,000.00    12,000,000.00    143,000,000.00 

สหกรณ์-กระทรวงมหาดไทย จำกัด    7,552,970.00     28,178,896.00                 0.00                            0.00 

                           รวม   19,552,970.00   127,178,896.00        12,000,000.00            143,000,000.00 
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- ระหว่างปี 2561 สหกรณ์กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด ภายในวงเงินกู้ยืมแต่ละคราวไม่
เกินจำนวน 200 ล้านบาท โดยมีการกู้ยืมเงินเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 จำนวน 40,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อย
ละ 4 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 60 งวด โดยผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย งวดละ 737,000.00 บาท โดยมีคณะกรรมการ
ดำเนินการทั้งคณะเป็นหลักประกัน 

 

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

     ปี 2561      ปี 2560 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์       378,313.58       260,213.58 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                            313,304.24          263,304.24          

ทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม                              61,429.27            56,329.27          

                     รวม                            753,047.09          579,847.09          

 

15. การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 

 ในปี 2561 สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนด
อัตราการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124  ตอนที่ 
27 ก. ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

 ประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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 4.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 

 ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ  

 นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เสนอการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 ดังนี้ 
 

รายการ จำนวนเงิน ร้อยละ 

กำไรสุทธิประจำปี 45,871,474.92 100.00 
1. เป็นเงินสำรองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ 5,423,767.92 11.83 
2. เป็นเงินค่าบำรุงสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 

ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท 
30,000.00 0.07 

รวมเงิน 5,453,767.92 11.90 
กำไรสุทธิเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรกำไรสุทธิที่เหลือตามข้อบังคับข้อ 27 ดังนี้ 
1) เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชกิในอัตราไม่เกินกฎหมายว่าด้วย 
สหกรณ์กำหนด โดยคิดให้ตามสว่นแห่งเวลา ร้อยละ 5.25 
2) เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ 
ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้สง่ให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี ร้อยละ 4.75 
3) เงินโบนัสกรรมการดำเนนิการ และเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ เป็นเงนิ 
    - คณะกรรมการดำเนินการ  
    - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
4) ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ 
5) ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 
6) ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธ ิ

 
 

37,762,356.00 
 

1,441,351.00 
 
 

195,000.00 
195,000.00 
84,000.00 
35,000.00 

705,000.00 
 

 
 

82.30 
 

3.14 
 
 

0.43 
0.43 
0.18 
0.08 
1.54 

 

รวมเงิน 45,871,474.92 100.00 
 

 มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2561 และอนุมัติค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ 

  แห่งประเทศไทย เป็นเงิน 30,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 

ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นำเสนอ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 
ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2561 - 2564 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์
สหกรณ ์ปี 2561 - 2564 และจัดทำร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปี 2561 ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส นำสมัยเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และกำกับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์โดย
คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

3. เพิ ่มสมรรถนะการให้บริการที ่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพื ่อสนองความต้องการของสมาชิก และจัด
สวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลสำคัญ” 

4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 

5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1:  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 1:  พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่  1 :  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

  2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 

  4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 

       และความสามารถของสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ 2:  ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

กลยุทธ์ที่  2:  การให้บริการธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 

  2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 

  3. โครงการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก 

  4. โครงการระดมทุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

เป้าประสงค์ 3:  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที่  3  :  สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

  2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

เป้าประสงค์ 4 :  สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 

กลยุทธ์ที่  4   :  สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 

  2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

เป้าประสงค์ 5 :  ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ที่  5 :  การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก อาทิ 
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ , Facebook , Line , แบบสอบถามความคิดเห็น 

  2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

  3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 

 

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่     

1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00  

1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์  850,000.00 720,400.00 940,400.00     เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา 

1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์  228,000.00 204,000.00 228,000.00  

1.4 ค่าทำงานล่วงเวลา 80,000.00 100,450.00 100,000.00 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจา้หน้าที่สหกรณ์ 

1.5 เงินสมทบประกันสังคม 40,800.00 26,040.00 47,000.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมฯ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,200.00 680.00 3,700.00 เป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทนฯ ร้อยละ 0.4 ของเงนิเดอืน  

รวม 1,382,000.00 1,231,570.00 1,499,100.00  

2. หมวดครภุัณฑ ์     

2.1 เครื่องใช้สำนักงาน 200,000.00 9,590.00 200,000.00 ซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร์ทดแทน 2 เครื่อง / เครื่อง 
ปริ้นเตอร ์/ เครื่องตรวจนับธนบัตร / เครื่องสแกน  

2.2โต๊ะ เก้าอี้สำนกังาน 50,000.00 31,570.02 - - 

รวม 250,000.00 41,160.02 200,000.00  

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก     

3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณสำหรับสมาชิก 822,300.00 822,300.00 821,700.00 เป็นเงินสมนาคุณสำหรับสมาชิก รายละ 300 บาท 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ ่ 110,000.00 72,535.00 250,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารรายงานกิจการ
ประจำปี 2562 / เอกสารอื่นๆ / วัสดุอุปกรณ์ / เงิน
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รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

จับฉลากสมาชิก / ค่าพาหนะผูเ้ข้ารว่มประชุม
บุคคลภายนอก 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ 65,000.00 62,127.00 65,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ 

รวม 997,300.00 956,962.00 1,136,700.00  

4. หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ่ืน     

4.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 384,000.00 311,600.00 384,000.00 เป็นค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ทีป่รึกษา และบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกอื่นที่สหกรณ์เชิญเขา้ร่วมประชุม 

4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 350,000.00 495,500.00 500,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแกอ่นุกรรมการ 

4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 

4.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี 100,000.00 80,000.00 100,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัช ี

4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 6,000.00 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 

4.6 ค่ารับรอง 30,000.00 10,984.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จา่ยในการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

/บุคคลอื่นที่สหกรณ์ประสานงาน 

4.7 ค่าเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 15,000.00 15,279.60 16,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 

4.8 ค่าจัดทำโปรแกรมสหกรณ์และค่า
บำรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 

400,000.00 - 150,000.00 เปน็ค่าใช้จ่ายตามสัญญาการใช้โปรแกรมสหกรณ์ 

4.9 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาครภุัณฑ ์ 20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 

4.10 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางกฎหมาย 200,000.00 8,440.00 200,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมาย 

4.11 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000.00 41,516.98 80,000.00 เป็นค่าวัสดุสำนักงาน 

4.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000.00 59,410.56 70,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

4.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 11,215.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 

4.14 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก 700,000.00 1,147,149.76 2,700,000.00 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากสมาชกิ 

4.15 ดอกเบีย้เงินกู ้ 5,000,000.00 6,537,324.65 7,000,000.00 เป็นดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยืม 

4.16 ค่าสาธารณูปโภค - - 60,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ 

4.17 ค่าเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ - - 100,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายไปยังที่ทำการแห่งใหม่ 

4.18 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.00 20,758.57 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจการสหกรณ์ 

รวม 7,927,000.00 8,793,179.12 11,998,000.00  

รวมทั้งสิ้น 10,556,300.00 11,022,871.14 14,833,800.00  
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 4.4  พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 

 ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และ
กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2562  

สำหรับปี 2562 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้เสนอบริการสอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบ
บัญชี สำหรับปีการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

ลำดับที่ 1 
  BFA Office Company Limited 

ลำดับที่ 2 
บริษัท ดีเอส ธุรกิจและการบัญชี จำกดั 

1. การเขา้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ
บัญช ี
     - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
     - จำนวนผู้ช่วย 

ปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละประมาณ 2 วันทำการ 

จำนวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน  

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

จำนวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 
3. ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบ จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับ
แจ้งข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงาน
ราชการ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่
ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ทราบเปน็ลายลักษณ์อักษร 
4. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปใีห้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานการตรวจสอบประจำป ีตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
3. ให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบ จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อ
ได ้ร ับแจ ้งข ้อส ัง เกตทางการเง ินการบ ัญช ีจาก
หน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตรวจสอบ
เพิ ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น 
แล ้วแจ ้งผลการตรวจสอบให ้สหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุม
คณะกรรมการดำเนินการเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี 
หากสหกรณ์ร้องขอให้เข้าร่วมกรณีนอกจากนี้ ข้าพเจ้า
ขอคิดค่าพาหนะเดินทางครั้งละ 500 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
 

80,000.- บาท  
 

90,000.- บาท  
 

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี
 

- นายพงษ์ธีระ  เจยีรสกุลธรรม 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9387 
 

- นางดวงธิดา พิลาล้ำ 
  ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11719 
 

5. การเสนอบริการอื่นๆ  - ข้าพเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปี
บัญชีเดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
- ข ้าพเจ ้าและผู ้ช ่วยสอบบัญชีมีค ุณสมบัต ิตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 

- ข้าพเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปี
บัญชีเดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
- ข้าพเจ้าและผู ้ช ่วยสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 

มติที่ประชุมใหญ่ อนุมัตจิ้าง BFA Office Company Limited เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562  

 กำหนดค่าธรรมเนียม จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  

 และบริษัทดีเอส ธุรกิจและการบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 
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 4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561 

ประธาน มอบนางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ นำเสนอ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและ
กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ดังนี้       

1. นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ 

 2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนเงิน 4,000 บาท / เดือน 

 

 มติที่ประชุม อนุมัตริายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 คือ 

     1. นายพิเชฐ   ชายะตานันท์ 

     2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ ์

   และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนเงิน 4,000 บาท / เดือน 
 

 4.6 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2561 

 ประธาน แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 
กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน สำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควร
แก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อปี 2561 ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปี ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอ่ืนในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

 สำหรับปี 2562 สหกรณ์คงกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน จำนวน 200,000,000 บาท (สอง
ร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้วเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
  

 มติที่ประชุมใหญ่   อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2562  

  จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  

  ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  
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 ประธาน พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 50 ในการประชุมใหญ่กำหนดให้มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของที่ประชุม เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงรายงานผลการเลือกตั้ง
ต่อที่ประชุมใหญ่ ซึ่งขณะนี้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอพักการประชุม เพื่อรอ
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44  

 

 มติที่ประชุมใหญ่   เห็นชอบตามเสนอ 

 

 4.7  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2562 

 ประธาน มอบนายชาติชาย  เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการเลือกต้ังกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  

 นายชาติชาย  เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ แจ้งว่า ในปี 2562 มีคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 43 พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 
จำนวน 8 คน ดังนี้ 

 ประธานกรรมการ  จำนวน  1  คน 

 1. นายมาณิช อินทฉิม   พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  2 
   

กรรมการดำเนินการสัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  6  คน   

1. นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์   พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  2 

2.  นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  พ้นจากตำแหน่งวาระที่  2 

3.  นายองอาจ ฤทธิพลเดช  พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  1 

4.  นายนาถะ ดวงวิชัย   พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  1 

5.  นางสาวจุไร เจริญสุข   พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  1 

6.  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  2 
 

กรรมการดำเนินการสัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จำนวน  1  คน 

1.  นายอรัญ มีแก้ว   พ้นจากตำแหน่งวาระท่ี  1 
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กรรมการดำเนินการ จำนวน  7  คน ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้ 

1.  นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการคนที่ 1  

2.  นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญิก 

3.  นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์   กรรมการและเลขานุการ 

4.  นายชาติชาย เนื่องนิยม  กรรมการ 

5.  นายวิเชียร บัวบาน   กรรมการ 

6.  นางปิยมาภรณ์  ทองปุย   กรรมการ 

7.  นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์  กรรมการ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 
ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 11 มกราคม 2562  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ชุดที่ 44 ดังนี้ 

 

 1. ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ  

 หมายเลข 1  นายองอาจ  ฤทธิพลเดช 

 หมายเลข 2  นายวิทยา  จิตบุญ 

 หมายเลข 3  นายจารึก  บุตรดาวงษ ์

 

 2. ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 หมายเลข 1  นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ 

 หมายเลข 2  นายนาถะ  ดวงวิชัย 

 หมายเลข 3  นายณัฐพัฒน์  พัดทอง 

 หมายเลข 4  นายจาตุรงค ์  นาสมใจ 

 หมายเลข 5  นายพงษ์พันธุ์  จุลอดุง 

 หมายเลข 6  นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 

 หมายเลข 7  นายวิธวินท์  งามเลิศ 

 หมายเลข 8  นายกวีภพ  เหล่ากุลประสิทธิ์ 
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 หมายเลข 9  นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ 

 หมายเลข 10 นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง 

 หมายเลข 11 สิบเอกโชคชัย  สุฤทธิ์ 

 หมายเลข 12 นายขวัญชัย  เพ็ชรนิล 

 หมายเลข 13 นายวิรัตน์  โกศล 

 หมายเลข 14 นางสาวอมตพร  แสงเดช 

 หมายเลข 15 ว่าที่ร้อยตรีจเร  นาคสวาท 

 หมายเลข 16 นายโอภาส  เฉียบกระโทก 

 หมายเลข 17 นายสมโภชน์  อุมวะนะ 

 หมายเลข 18 นายวิสมัญญา  ทุลไธสงค ์

 หมายเลข 19 นายนิรันดร์  แสนสอน 

 หมายเลข 20 นางสาวสุรีย์  ขวัญบัว 
 

 3. ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 หมายเลข 1  นางสุทิพย ์  นุ่มนก 

 หมายเลข 2  นายสงกรานต์  แก้วมะเริง 

 หมายเลข 3  นายอรัญ  มีแก้ว 
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 4.8  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

 ประธาน มอบนางปิยมาภรณ์  ทองปุย อนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด นำเสนอ 

 นางปิยมาภรณ์ ทองปุย อนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างฯ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด รายละเอียดดังนี้ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

 

หลักการ 

 

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 โดยกำหนดให้มี
สมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก (แก้ไขข้อ 5 ข้อ 43/2 ข้อ 43/8 ข้อ 
43/10 และข้อ 43/12) 

 

เหตุผล 

 

 โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้กำหนดให้มีนโยบายในการออมเงินให้กับ
สมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินฝากข้ึน 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการในการส่งเสริมการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 
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(ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... 

 

 

ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เมื่อวันที่ ... กุมภาพันธ์ 2562 ได้
ลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว มีความดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ 258744 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก
ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน เว้นแต่สมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุ
นิติภาวะของสมาชิก ต้องชำระค่าหุ้นไว้ในวันสมัครอย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่เกินสองพันหุ้นโดยชำระค่าหุ้นเพียงครัง้
เดียวตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

  เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่จ่ายควบ
กับเงินเดือน หรือค่าจ้างซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ 
บำนาญ ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

  ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการแต่จำนวน
หุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

  สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

  ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิก  ยังไม่สิ้นสุดลง และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
สหกรณม์ีสิทธินำเงินตามท่ีสมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินคา่หุ้นนั้น” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 43/2 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ 258744 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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  “ข้อ 43/2 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นพนักงานราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

(4) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก 

(5) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม 

(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน” 

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 43/8 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ 258744 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 43/8 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ 

(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 

(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 43/2 (3) โดยมีความผิด 

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(7) สมาชิกท่ีเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะขาดจากสมาชิกภาพ” 

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 43/10 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ 258744 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 43/10 การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด โดยมิได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบที่เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุ นิติ
ภาวะของสมาชิก 

(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 

(3) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู ้ที ่เกิดบกพร่องให้คืนดีภายในระยะ เวลาที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
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(4) ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดส่ง
เงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 

(5) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบหรือ
เมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ ผู้ค้ำประกันหรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว 

(6) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือ
พฤติการณ์ใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดย
ประการใด ๆ  

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบมีเหตุใด ๆ ดังกล่าว
ข้างต้นนี้ และได้ลงมติให้สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการดำเนินการที่มี
อยู่ทั้งหมดในขณะนั้นแล้วก็เป็นอันว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

  สมาชิกสมทบที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก คำวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด” 

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 43/12 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับท่ี อ 258744 เสียทั้งหมด และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “ข้อ 43/12 การจ่ายคืนจำนวนเงินของสมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีที่สมาชิก
สมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (1) (2) หรือ (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินค่าหุ้น เงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบที่มีอยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบ ซึ่งออกเพราะเหตุอ่ืน 
พร้อมด้วยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาสมาชิกที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับ จะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปี 
ที่ออกนั้น หรือจะเรยีกให้จ่ายหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีที่ออกนั้น
ด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้ สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินรับฝาก และดอกเบี้ยนั้น
สหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 

  ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบ
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้น
ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้น ไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกสมทบที่ขาด จาก
สมาชิกภาพเนื่องจากตน ได้โอนหรือย้ายออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 43/2 (3) โดยไม่มีความผิดนั้น 
คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 

      ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น 
เงินรับฝาก เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตาม
กฎหมายล้มละลายในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 43/8 (5) (6) หรือ (7) นั้น 
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี โดยขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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     ลงชื่อ .................................................... ประธานกรรมการ 

        (……………………………………….) 

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

        (……………………………………….) 

 

มติที่ประชุมใหญ ่  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการรับสมาชิกสมทบ 

   ที่เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก เพ่ือเป็นไปตาม 

   นโยบายในการออมเงินให้กับสมาชิก และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

 

ที่ประชุม ได้พักการประชุมและเม่ือถึงเวลา 14.00 นาฬิกา 
 

 นายชาติชาย เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการการเลือกตั้งฯ แจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนน
เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ  

หมายเลข 1  นายองอาจ  ฤทธิพลเดช ได ้ 647 คะแนน      ลำดับที่  1 

หมายเลข 2  นายวิทยา  จิตบุญ  ได ้ 597 คะแนน      ลำดับที่  2 

หมายเลข 3  นายจารึก  บุตรดาวงษ ์ ได ้ 252 คะแนน      ลำดับที่  3 

 

2. ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

หมายเลข 1  นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์  ได ้ 583 คะแนน      ลำดับที่  2 

หมายเลข 2  นายนาถะ  ดวงวิชัย  ได ้ 670 คะแนน      ลำดับที่  1 

หมายเลข 3  นายณัฐพัฒน์  พัดทอง  ได ้ 475 คะแนน      ลำดับที ่ 5 

หมายเลข 4  นายจาตุรงค์  นาสมใจ  ได ้ 390 คะแนน      ลำดับที่  10 

หมายเลข 5  นายพงษ์พันธุ์  จุลอดุง  ได ้ 410 คะแนน      ลำดับที่  8 

หมายเลข 6  นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ ได ้ 327 คะแนน      ลำดับที่  13 

หมายเลข 7  นายวิธวินท์  งามเลิศ  ได ้ 137 คะแนน      ลำดับที่  20 
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หมายเลข 8  นายกวีภพ  เหล่ากุลประสิทธิ์ ได ้ 250 คะแนน      ลำดับที่  17 

หมายเลข 9  นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ ได ้ 568 คะแนน      ลำดับที่  3 

หมายเลข 10  นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง ได ้ 433 คะแนน      ลำดับที่  7 

หมายเลข 11  สิบเอกโชคชัย  สุฤทธิ์  ได ้ 464 คะแนน      ลำดับที่  6 

หมายเลข 12  นายขวัญชัย  เพ็ชรนิล  ได ้ 344 คะแนน      ลำดับที่  12 

หมายเลข 13  นายวิรัตน์  โกศล  ได ้ 375 คะแนน      ลำดับที่  11 

หมายเลข 14  นางสาวอมตพร  แสงเดช  ได ้ 498 คะแนน      ลำดับที่  4 

หมายเลข 15  ว่าที่ร้อยตรีจเร  นาคสวาท ได ้ 253 คะแนน      ลำดับที่  16 

หมายเลข 16  นายโอภาส  เฉียบกระโทก ได ้ 271 คะแนน      ลำดับที่  15 

หมายเลข 17  นายสมโภชน์  อุมวะนะ ได ้ 224 คะแนน      ลำดับที่  18 

หมายเลข 18  นายวิสมัญญา  ทุลไธสงค ์ ได ้ 214 คะแนน      ลำดับที ่ 19 

หมายเลข 19  นายนิรันดร์  แสนสอน ได ้ 398 คะแนน      ลำดับที ่ 9 

หมายเลข 20  นางสาวสุรีย์  ขวัญบัว  ได ้ 292 คะแนน      ลำดับที ่ 14 

   

 3. ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเลข 1  นางสุทิพย์  นุ่มนก   ได ้ 452 คะแนน      ลำดับที่  3 

หมายเลข 2  นายสงกรานต์ แก้วมะเริง  ได ้ 489 คะแนน      ลำดับที่  2 

หมายเลข 3  นายอรัญ  มีแก้ว   ได ้ 512 คะแนน      ลำดับที่  1 

 

 มติที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมมีมติอนุมัติผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

  ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562 
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ประธานในที่ประชุม 

ผู้จดรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  - ไม่มี - 

 

เลิกประชุมเวลา  14.30  นาฬิกา 

  
 (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 

 กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 (นายมาณิช อินทฉิม) 

       ประธานกรรมการ 
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  เรื่องเพื่อทราบ 

  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2562 

  รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 

  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 
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วาระที่ 3 
เรื่องเพื่อทราบ 

             

3.1 รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
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 จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพื่อรับทราบ 

 
มติที่ประชมุ          
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สมาชิกภาพ 

สมาชิกทั้งหมด
92%

เข้าใหม่
5%

ลาออก
3%

ถึงแก่กรรม
0%

สมาชิกสามัญ

สมาชิก
ทั้งหมด
73%

เข้าใหม่
21%

ลาออก
6%

สมาชิกสมทบ

 

3.2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  

สมาชิกสามัญ 
จ านวนสมาชิก เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2562    2,657 ราย 
บวก  รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี        137 ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหว่างปี         82 ราย 
 สมาชิกถึงแก่กรรม            2 ราย 
คงเหลือจ านวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562   2,710 ราย 
 
สมาชิกสมทบ 
จ านวนสมาชิก เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2562        87 ราย 
บวก  รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี          25 ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหว่างปี            7 ราย 
คงเหลือจ านวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562       105 ราย 
 
รวมจ านวนสมาชิกทัง้หมด      2,815 ราย 
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ผลการดำเนนิงานเปรยีบเทยีบกบัปีกอ่น 
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รายการ ป ี62 ป ี61 เพิม่/ลด รอ้ยละ 

จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,710.00  2,657.00  53.00  1.99  

จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 105.00  87.00  18.00  20.69  

ทนุเรอืนหุน้ (บาท) 835,095,445.00  764,906,470.00  70,188,975.00  9.18  

ทนุสำรอง (บาท) 49,934,427.25  44,510,659.33  5,423,767.92  12.19  

ทนุสะสมตามขอ้บังคบั (บาท) 1,012,906.09  753,047.09  259,859.00  34.51  

เงนิรับฝากออมทรพัย ์ 128,607,494.56  69,190,001.87  59,417,492.69  85.88  

ทนุของสหกรณท์ัง้สิน้ 937,280,887.43  856,041,651.34  81,239,236.09  9.49  

ลูกหนีเ้งนิกูร้ะหวา่งปี (บาท) 1,062,280,435.21  818,222,450.00  244,057,985.21  29.83  

ลูกหนีค้งเหลอือยูท่ี่สมาชกิสิน้ป ี(บาท) 1,175,074,966.85  1,003,272,865.25  171,802,101.60  17.12  

หนีส้นิหมนุเวยีน (บาท) 194,904,887.39  89,268,929.43  105,635,957.96  118.33  

หนีส้นิระยะยาว (บาท) 121,918,581.00  127,178,896.00  - 5,260,315.00  -4.14  

สนิทรพัย์ทัง้หมดไมร่วมลูกหนี ้(บาท) 79,029,388.97  69,216,611.52    9,812,777.45  14.18  

รายได ้(บาท) 64,532,006.69  57,135,598.72  7,396,407.97  12.95  

รายจา่ย (บาท) 13,293,897.60  11,247,123.80  2,046,773.80  18.20  

กำไรสทุธปิระจำป ี(บาท) 51,238,109.09  45,871,092.92  5,367,016.17  11.70  

 

   
ป ีพ.ศ. 2562 2561 

สนิทรพัย ์ 1,254,104,355.82 1,072,489,476.77  

หนีส้นิ 316,823,468.39 216,447,825.43  

ทนุของสหกรณ ์ 937,280,887.43 856,041,651.34  
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ทนุเรอืนหุน้ 

เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 
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65%

ปี 2561
35%

เงินรับฝากออมทรัพย์

 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 764,906,470.00 บาท 

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างป ี   90,122,055.00 บาท 

หัก ลดลงระหว่างป ี   19,933,080.00 บาท 

คงเหลอืทนุเรอืนหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 835,095,445.00 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

ป ีพ.ศ. 2562 2561 

ทนุสะสมฯ 1,012,906.09  753,047.09  

ทนุสำรอง 49,934,427.25  44,510,659.33  

ทนุเรอืนหุน้ 835,095,445.00  764,906,470.00  

 

 

 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 เพิม่/ลด รอ้ยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 128,607,494.56  69,190,001.87 59,417,492.69  85.88  
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ลกูหนีส้มาชกิภาพ 
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ลูกหนี้สมาชิกภาพ

 

 

 

 ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา มีลูกหนี้คงเหลือทั ้งสิ้น  

1,175,074,966.85   บาท โดยรายละเอียด ดังนี้ 

 

ลูกหนี้-เงินกู้ฉกุเฉนิ 
   

     43,329,964.00  

ลูกหนี้-เงินกู้สามัญ 
   

   479,001,476.00  

ลูกหนี้-เงินกู้พิเศษ 
   

   650,524,900.21  

รวมลกูหนีเ้งนิกู-้ปกต ิ
   

  1,172,856,340.21  

     

ลูกหนี้ขาดสมาชกิภาพ 
   

       2,663,672.14  

หัก ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ 
   

-       445,045.50  

รวม           2,218,626.64  

รวมลกูหนีท้ัง้สิน้ 
   

  1,175,074,966.85  
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เงนิลงทนุ 

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด

หุ้น-บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จ ากัด
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เงินลงทุน

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด

หุ้น-บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด

หุ้น-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ไอซีที จ ากัด

 

 

 

หุ้น-ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 

      5,593,500.00  

หุ้น-บริษัท สหประกนัชวีิต จำกัด 
   

         100,000.00  

หุ้น-ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัย์ ไอซีที จำกัด 
  

           10,000.00  

รวม 
   

       5,703,500.00  
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เงนิใหกู้แ้กส่มาชกิ 
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เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากจากสมาชิก

 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชกิในปี 2562 

รวม 8,685 สัญญา เป็นจำนวนเงิน 1,062,280,435.21 บาท  โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

เดอืน 
 เงนิกูฉ้กุเฉนิ  เงนิกูส้ามญั เงนิกูพ้เิศษ 

 สญัญา  บาท  สญัญา  บาท สญัญา  บาท 

มกราคม  592  26,522,700  99 34,076,900  2 1,098,400.00 

กุมภาพันธ ์ 565 25,692,600 71 25,857,000  1 1,489,500 

มีนาคม 578 25,941,300 73 27,037,900  4 4,301,000 

เมษายน 663 29,808,200 79 29,257,300  1 900,000 

พฤษภาคม 607 27,049,300 74 25,715,100  - - 

มิถุนายน 650 29,362,200 128 48,248,100  - - 

กรกฎาคม 623 28,148,800 103 36,951,400  97 128,130,200 

สิงหาคม 597 27,369,400 76 30,061,300  27 5,568,600 

กันยายน 627 28,275,800 123 45,494,900  1 763,000 

ตุลาคม 613 28,290,200 84 30,167,300  89 107,495,752.77 

พฤศจิกายน 581 27,112,400 75 30,115,500  37 4,095,359.44 

ธันวาคม 609 28,012,600 126 42,203,100  10 1,667,323 

รวมทัง้สิน้ 7,305 331,585,500    1,111 405,185,800 269  325,509,135.21  

 

 

 

 

 

  

ป ีพ.ศ. 2562 2561 

เงนิใหส้มาชกิกูร้ะหวา่งป ี 1,062,280,435.21 818,222,450.00  

ทนุเรอืนหุน้ 835,095,445.00 764,906,470.00  

เงนิรบัฝากจากสมาชกิ 128,607,494.56 69,190,001.87  
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การใชท้นุสาธารณประโยชน์  

  ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการฝ่ายร ัฐสภา จำก ัด ได ้จ ่ายทุน

สาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และประโยชน์แก่สาธารณะ ดังนี้ 

 6.1  การสงเคราะหเ์กีย่วกับการศพของสมาชกิ คูส่มรส บตุร บิดา หรอืมารดาของสมาชกิ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 75 ราย  

เป็นเงินทั้งสิ้น 248,000 บาท ประกอบด้วย 

  -  สมาชิกถึงแก่กรรม  4 ราย   35,000  บาท 

  -  คู่สมรสถึงแก่กรรม  7 ราย   21,000  บาท 

  -  บิดาถึงแก่กรรม    31 ราย     93,000 บาท  

  -  มารดาถึงแก่กรรม 33 ราย     99,000 บาท 

 6.2 การสง่เคราะหส์มาชกิทีป่ระสบสาธารณภัย 

  การสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 1 ราย         5,000 บาท   

 6.3  การสง่เสริมการศกึษาบตุรสมาชกิ 

  สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวน 180,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  - ทุนประเภท เรียนดี  จำนวน 30 ทุน ๆ ละ  3,000 บาท   90,000 บาท 

  - ทุนประเภท สนับสนุนการศึกษา  จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  90,000 บาท 

 6.4  การสนบัสนุนกจิกรรมของสมาชกิ 

  -  สนับสนุน “โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ 

      ภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”   30,000 บาท 

  -  สนับสนุน “โครงการการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ 

      ภายในสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปี 2562”    40,000 บาท 

 6.5  การสงเคราะหเ์พือ่สาธารณประโยชน ์และการกศุล 

  -  ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน 

      พระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2562      7,000 บาท 

 

 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 71 

ผลการดำเนนิงานดา้นต่าง ๆ 

 

 

 

7.  ผลการดำเนนิงานดา้นตา่ง ๆ 

 7.1  การบรกิาร 

  1)  การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 

  2)  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 

   - เว ็บไซต ์  https://www.parliamentcoop.com  ของสหกรณ์ออมทร ัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก เช่น 

ตรวจสอบทุนเรือนหุ้น ยอดหน้ี เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

   - การประชาส ัมพันธ ์เส ียงตามสาย หร ือผ่านแอพพลิเคชั่ น Line, Facebook 

   - บุคคล เช่น กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

 3)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 

   สหกรณ์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ  และส่งผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 7.2  ผลการดำเนนิงานของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ ชดุที ่44 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ขอนำเสนอสรุปผลงานของ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของชุดที่ 44

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

  7.2.1 ผลงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

ชุดที่ 44 

 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการดำเนินการ 
1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายชาติชาย เนื่องนิยม  กรรมการ 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ชุดที่ 44 

https://www.parliamentcoop.com/
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5. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์  กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรุฬห์   กรรมการ 
7. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   กรรมการ 
8. นายวิชียร บัวบาน   กรรมการ 
9. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง   กรรมการ 

10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายชัยวุฒ ิ พุฒพิสุทธิ์  กรรมการ 
13. นายอรัญ  มีแก้ว   กรรมการ 
14. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญิก 
15. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน  :  14 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562  

มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาแต่งตั้งรองประธานกรรมการ คนที่ 1  / รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2 / เหรัญญิก / เลขานุการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลงานด้านต่าง ๆ จำนวน 5 คณะ 
ดังต่อไปนี้ 

1. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 ประจำปี 2562 

1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายชาติชาย เนื่องนิยม  กรรมการ 
5. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์  กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรุฬห์   กรรมการ 
7. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   กรรมการ 
8. นายวิชียร บัวบาน   กรรมการ 
9. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง   กรรมการ 

10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายชัยวุฒ ิ พุฒพิสุทธิ์  กรรมการ 
13. นายอรัญ  มีแก้ว   กรรมการ 
14. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญิก 
15. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 

 
2. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน ประจำปี 2562 
1. นายนาถะ ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
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3. นายชาติชาย เนื่องนิยม  อนุกรรมการ 
4. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์  อนุกรรมการ 
5. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
6. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง   อนุกรรมการ 
7. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
9. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 

10. นางสาวรัตนา วัฒนะ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวศรีปภาดา พักแย้ม   อนุกรรมการ 
12. นางสาวณาตยา มาอินทร์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษแกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
 2. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้ 
 3. ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเม่ือเห็นว่า
หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดความบกพร่องจะต้องกำหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 4. ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา 
 5. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้
หรือผิดนัดการส่งงวดชำระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 6. พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้และหนี้เสียของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภาจำกัด 
 8. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจาต่อรองการชำระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด 
 9. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการในด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

10. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 11. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและพิจารณา 
 12. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
3. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 3/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดสีกุล  ประธานอนุกรรมการ  
2. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรุฬห์   อนุกรรมการ 
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4. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
5. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง   อนุกรรมการ 
6. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   อนุกรรมการ 
7. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
8. สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์   อนุกรรมการ 
9. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 

10. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์   อนุกรรมการ 
11. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   อนุกรรมการ 
12. นายจาตุรงค์ นาสมใจ   อนุกรรมการ 
13. นายวีรวัฒน ์ เปรมนิธิวัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนพวรรณ โอภาโส   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
 2. ดำเนินการยกร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 
 3. ดำเนินการร่าง หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
 4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
4. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 4/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ 
1. นายชาติชาย เนื่องนิยม  อนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์  อนุกรรมการ 
3. นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรุฬห์   อนุกรรมการ 
4. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
5. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   อนุกรรมการ 
6. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
7. สิบเอก โชคชัย สุฤทธิ์   อนุกรรมการ 
8. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 
9. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  อนุกรรมการ 

10. นายจีรวัจน์ ยะภักดี   อนุกรรมการ 
11. สิบเอก ยรรยง โสรัตน ์   อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. ว่าที่เรือตรี อนุรักษ์  โกมลศรี  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่างสาร และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีกับสหกรณ์อ่ืน 
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 2. ศึกษา และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นเพื่อนำตัวอย่างที่ดี
มาเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาเพ่ือนำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
เพ่ือทราบหรือพิจารณาต่อไป 
 4. พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
5. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

พิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. นายชาติชาย เนื่องนิยม  ประธานคณะทำงาน 
2. นายวิชียร บัวบาน   คณะทำงาน 
3. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   คณะทำงาน 
4. นางสาวอมตพร แสงเดช   คณะทำงาน 
5. นางสาวณาตยา มาอินทร์  คณะทำงานและเลขานุการ 
ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1. จัดให้มีการสอบความรู้ตามที่กำหนดไว้ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา 

จำกัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้แก่ ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบสัมภาษณ์ 

2. เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประธานคณะทำงานเสนอรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ให้คณะกรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบก่อนประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 

3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 
6. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 6/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
1. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ์  อนุกรรมการ 
3. นางสาวณาตยา มาอินทร์  อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน์ พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นายวิเชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
7. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะทำงานฯ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 
2. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ งบประมาณที่จะใช้เพื่อการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตร

สมาชิกสหกรณ์ พร้อมทั้งทำการคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่กำหนด 
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3. คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในการรับทุนส่งเสริมการศึกษาและนำเสนอให้คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาอนุมัต ิ

3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 
7. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

การเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
1. นายชาติชาย เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง   อนุกรรมการ 
4. นายรุ่งโรจน ์ สีภิรมย์   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายเริงฤทธิ จุลกะ   อนุกรรมการ 
6. สิบเอก ยรรยง โสรัตน ์   อนุกรรมการ 
7 นายวิจิตต์  จันทะโสม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวศิริวัฒธนี  อินทรสมหวัง  อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวณฐิกา บุญเชิด   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ออกหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 
2. ออกประกาศทั้งหลายอันจำเป็นแก่การดำเนินการเลือกตั้ง และแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ

การเลือกตั้งตามท่ีเห็นสมควร 
3. ดำเนินการจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
4. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

ความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
5. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา คำร้องคัดค้าน หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง และดำเนินการสอบสวน

ให้ได้ความจริงในเรื่องดังกล่าว โดยให้ถือคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่สุด 
6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

ฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 

 ซึ่งผลงานในการดำเนินการของแต่ละคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งข้ึนโดยมีผลการสรุปรายงาน ดังนี้ 
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  7.3.2 ผลงานของคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบ 

 
 
 
 
 
รายช่ืออนุกรรมการ  
 1. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายนาถะ  ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์  อนุกรรมการ 
 4. นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
 5. นายณัฐพัฒน์  พัดทอง   อนุกรรมการ 
 6. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย  อนุกรรมการ 
 7. นายวิเชียร  บัวบาน   อนุกรรมการ 
 8. สิบเอก โชคชัย  สุฤทธิ์   อนุกรรมการ 
 9. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
 10. นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ์  อนุกรรมการ 
 11. นายจาตุรงค์  นาสมใจ  อนุกรรมการ 
 12. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์   อนุกรรมการ 
 13. นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 14. นางสาวนพวรรณ  โอภาโส  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 
เรื่องท่ีได้ดำเนินการเสร็จแลว้ 
 เร ื ่องที ่ 1 พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
 เร ื ่องที ่ 2 พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 เรื ่องที ่ 3. พิจารณาดำเนินการร่างประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำ กัด  
เรื่องหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2562 
 เรื ่องที ่ 4. พิจารณาดำเนินการร่างประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
เรื่อง ดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน พ.ศ. 2562 
 เรื่องที่ 5 พิจารณาสรุปรายงานการดำเนินคดีกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางวรรณา พุทธลีลาศ จำเลย ต่อศาลแรงงานกลางเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 
479,277 บาท 
 เรื ่องที ่ 6. พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และบัญชีอัตราเงินเดือนแนบท้ายระเบียบ 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ในคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 
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 เรื ่องที ่ 7. พิจารณาดำเนินการร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
 เรื ่องที ่ 8 พิจารณาเรื ่องการแก้ไขปัญหาโครงการเงินกู ้พิเศษเพื ่อการปลดเปลื ้องหนี ้ส ิน กรณี 
ผู้ค้ำประกันเสียชีวิตทำให้จำนวนผู้ค้ำประกันไม่เป็นตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 
 

ภาพถ่ายการประชุมของคณะอนุกรรมการยกร่างระเบียบ 
และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
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  7.3.3 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน 

 
 
 
 
รายช่ืออนุกรรมการ  
 1. นายนาถะ  ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
 2.  นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
 3.  นายชาติชาย เนื่องนิยม  อนุกรรมการ 
 4.  นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์  อนุกรรมการ 
 5.  นายชัยวุฒ ิ พุฒิพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
 6.  นายณัฐพัฒน์  พัดทอง  อนุกรรมการ 
 7.  นายอรัญ  มีแก้ว   อนุกรรมการ 
 8.  นางสาวสุภาวด ี มงคลธรรมกุล อนุกรรมการ 
 9. นางสาวอมตพร  แสงเดช  อนุกรรมการ 
10. นางสาวรัตนา  วัฒนะ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวศรีปภาดา  พักแย้ม  อนุกรรมการ 
12. นางสาวณาตยา  มาอินทร์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย ์  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 
  เรื่องที่ 1 พิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิกผู้ยื ่นประสงค์ขอกู้เงิน จำนวน 1,111 ราย 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 405,185,800 บาท (สี่ร้อยห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
  เรื่องที่ 2 พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินให้แก่สมาชิกผู้ยื่นประสงค์ขอกู้เงิน 
จำนวน 284 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ ้น 320,994,147.21 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พัน 
หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
 
  เรื่องที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ ให้แก่สมาชิกผู้ยื่นประสงค์ขอกู้เงิน 
จำนวน 3 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,514,200 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ในคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 
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  7.3.4 ผลงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 

  ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 ได้
มีคำสั่งที่ 4 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ และอนุกร รมการ 
รวมจำนวน 12 คน ดังนี้ 
รายช่ืออนุกรรมการ  

1. นายชาติชาย  เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์ รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ อนุกรรมการ 
4. สิบเอก โชคชัย  สุฤทธิ์  อนุกรรมการ 
5. นายวิเชียร  บัวบาน  อนุกรรมการ 
6. นางปิยมาภรณ์  ทองปุย อนุกรรมการ 
7. นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธิ์  อนุกรรมการ 
8. นางสาวอมตพร  แสงเดช อนุกรรมการ 
9. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
10. นายจีรวัจน์  ยะภักดี  อนุกรรมการ 
11. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน์ อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์  โกมลศรี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 28 กุมภาพันธ์ 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 

อำนาจหน้าที่   

 1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจอันดีกับสหกรณ์อ่ืน 
 2. ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อื่นเพื่อนำตัวอย่างที่ดีมา
เสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พิจารณาเพื่อนำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลระบบงาน
สหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 
เพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณาต่อไป 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ในคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 
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 4. พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติที่ประชุมมอบหมาย 
 
 บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้กำหนดจัดการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และจัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ แทนตำแหน่ง
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในโอกาสเดียวกัน เพื่อให้ครบ
องค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 45 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
ห้องประชุมหมายเลข 402 – 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ดังนั้น จึงส่งผลให้อำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 สิ้นสุดลง และอำนาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ก็จะสิ้นสุดลงในคราวเดียวกัน คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จึงได้
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – วันศุกร์
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

ภารกิจด้านการประชุม : มีการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ จำนวน 13 ครั้ง 
 

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ : ภารกิจที่ 1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก่สมาชิก 
     
Website: https://www.parliamentcoop.com 
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Facebook Fanpage 
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Facebook Member 

 

Line application 
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บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ 

 

 

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  
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ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของสมาชิก 
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การประชาสัมพันธ์กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือค่างานสวดอภิธรรมศพ 
สมาชิก และญาติของสมาชิก 
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การประชาสัมพันธ์ในวาระโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ 
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ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ : ภารกิจที่ 2 : ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึง
การมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลระบบงานสหกรณ์ และพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลระบบงานสหกรณ์ จำนวน 4 คณะทำงาน ดังนี้ 

1) คณะทำงานกำกับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ผ่านช่องทาง website  

2) คณะทำงานกำกับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ผ่านช่องทาง facebook fan page  

3) คณะทำงานกำกับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ผ่านช่องทาง facebook  

4) คณะทำงานกำกับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ผ่านช่องทาง line application  
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ภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ : ภารกิจที ่ 3 : ปฏิบัติภารกิจอื ่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 
มีมติที่ประชุมมอบหมายโดยการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเพื่อให้มีการพบปะกันระหว่างกรรมการ 
และสมาชิกเพื ่อให้ความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ  
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ 

กำหนดการจัดโครงการฯ :  

คร ั ้ งท ี ่  1 ว ันศ ุกร ์ที่  12  กรกฎาคม  2562  ระหว ่างเวลา  09 .30  – 14 .00  นาฬ ิกา 
ณ ห้องประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

คร ั ้ งท ี ่  2 ว ันศ ุกร ์ที่  19  กรกฎาคม  2562  ระหว ่างเวลา  09 .30  – 14 .00  นาฬ ิกา 
ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จำนวนสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ : 

ครั้งที่ 1 สมาชิกท่ีเป็นบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 
52 คน กรรมการฯ 8 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 คน รวมจำนวน 61 คน 

ครั้งที่ 2 สมาชิกที่เป็นบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการฯ 
จำนวน 50 คน กรรมการฯ 10 คน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 คน รวมจำนวน 63 คน 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการฯ : เป็นจำนวนเงิน 54,500 บาท 

รายการที่ 1 ค่ากระเป๋าสัมมนา    28,600 บาท 

รายการที่ 2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     4,900 บาท 

รายการที่ 3 ค่าอาหารกลางวัน    21,000 บาท 
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  7.3.5 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

 

 

 

 
รายช่ืออนุกรรมการ 

1. นางปิยมาภรณ์    ทองปุย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ    เหตานุรักษ์  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวณาตยา  มาอินทร์  อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน์  พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นายวิเชียร  บัวบาน   อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุภาวด ี  มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
7. นางสาวธัญญธร   ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  :  พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562 
 
ผลการดำเนินงาน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด ได้พิจารณามอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวนทั้งสิ้น 60 ทุน รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
จำนวน 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ทุนประเภททุนเรียนดี  
จัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุตรของสมาชิกที่มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร 

ในการเรียนจนมีผลการเรียนรดี ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรยีน
ในภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ย (GPA) 3.50 ขึ้นไป จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 
(สามพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. ทุนประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  
จัดสรรเงินทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของผู้มีรายได้น้อย ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนในภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุนได้คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ในคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 
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รายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 (ประเภททุนเรียนดี) 
 
1. เด็กหญิงณัฐฐาภัคร์ พูพานเพิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา  จังหวัดพะเยา 
2. เด็กหญิงวิชญาดา คงเกิด  โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
3. เด็กชายวิธวินธ์  ศิลปกันตัง โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายธราเทพ   ศรีเวียง  โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  จังหวัดนนทบุรี 
5. เด็กหญิงธนภร  เจริญสุข  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ 
6. เด็กหญิงนิศากร เนื่องคำอินทร์ โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพหานคร 
7. เด็กหญิงชัชนท สุทธิโก  โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
8. เด็กชายพันธ์สิงห์ โชติช่วง  โรงเรียนพันธะวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กหญิงวัลลภา แก้วกันไทย โรงเรียนวัดกลาง จังหวัดสิงห์บุรี 
10. เด็กชายก้องภพ  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 
11. เด็กหญิงปวริศา ทองปลูก โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  กรุงเทพมหานคร 
12. เด็กชายภูมิกิติ กายขำสิทธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  จังหวัดนนทบุรี 
13. เด็กหญิงพิณภัทร กล้าณรงค์ โรงเรียนการัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี 
14. เด็กหญิงชญานิศ   สัตยชัยวรรณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
15. เด็กหญิงอริสา แสงพิทักษ์ โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร 
16. เด็กชายธันวา จูมดอก  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
17. เด็กชายปุณณภพ   แสนสอน โรงเรียนเมืองเลย  จังหวัดเลย 
18. เด็กหญิงกมลพรรณ บัณฑิตทัศนานนท์  โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวัดชลบุรี 
19. เด็กชายชวกร บุญรอดฤทธิ์ โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา  จังหวัดนนทุบรี 
20. เด็กชายปณิธาน   เปรมเจริญ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
21. เด็กชายวริษฐ์ สองเป็ง  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี 
22. เด็กหญิงณัฐภัสสร แก้วใส  โรงเรียนพันธะวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 
23. เด็กหญิงมนัสพร โตเหี้ยม  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
24. เด็กชายธนเดช ชัยรมณ์  โรงเรียนสาธิตราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร 
25. นางสาวณัฐณิชา อินทรแพทย์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 
26. นางสาวสุดารัตน์   กาญจนพานิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 
27. เด็กชายอีรสลาน สุหลง  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
28. เด็กหญิงสุกฤตา แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาค “ราษฎร์อุทิศ” จังหวัดพิจิตร 
29. เด็กหญิงกุลวรินทร์ แทบทาม โรงเรียนกำพ้ีเกล่ากาเจริญศิลป์  จังหวัดมหาสารคาม 
30. เด็กชายภาสวิชญ์ พลายพงษา โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
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รายช่ือบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2562 (ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา) 
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ ผูกพัน  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ แสงทอง  โรงเรียนบุญเจริญวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 
3. เด็กหญิงจิรมณ ลาภสุนทรพิทักษ์ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายศุภณัฐ  เขียวฉะอ้อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
5. เด็กชายฉัตรบดี สุขสวัสดิ์ โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
6. นายพุทธพงศ์   สังข์พิชัย วิทยาลัยพาณิชยการราชดำเนิน  กรุงเทพมหานคร 
7. เด็กหญิงอโนมา ดาแก้ว  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. เด็กชายณัฏฐวัฒน์ ไสยสนิท  โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2  กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กชายปราชญ์  สารพัดวิเศษ โรงเรียนวัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
10. เด็กหญิงลักษิกา กลิ่นอินทร์ โรงเรียนสัจจพิทยา  กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวกัญญ์ชิสา สู่ศิริ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาววันเพ็ญ บัวทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 
13. เด็กชายปริญญา เดชมนตรี โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
14. เด็กชายสุภัตต ธรรมเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์  จังหวัดนนทบุรี 
15. เด็กหญิงนันทชิา พิมพ์ทอง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
16. เด็กชายศิวนาถ วรนุช  โรงเรียนมณีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
17. เด็กหญิงศลิษา  โปณะทอง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  กรุงเทพมหานคร 
18. เด็กชายศลิษา โปณะทอง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์  กรุงเทพมหานคร 
19. นางสาวพรเพญ็ ตระกูลอำนวยผล   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี 
20.  เด็กหญิงสุประวีณ์ อินทร์จันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ  จังหวัดเพชรบุรี 
21. นางสาวเจตปรียา เอกอนงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จังหวัดนนทบุรี 
22. เด็กชายสรภพ ดิษยพงษ ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ 
23. นายบุญญาพัฒน์ เกตุจรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
24. นายกษิดิ์เดช  เดชแดง  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  กรุงเทพมหานคร 
25. เด็กหญิงจิรฐิตา ค้ำจุน  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์  กรุงเทพมหานคร 
26. เด็กหญงิวรรณิดา จันทร์แดง โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
27. นายเสฏฐวุฒิ  หารธูปพงษ์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์  จังหวัดนนทบุรี 
28. เด็กหญิงสุชาดา สุดตา  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
29. เด็กชายชยณัฐ กวินปกรณ์ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทราอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 
30. เด็กหญิงวาสนา ปัญญาเครือ โรงเรียนแม่พริกวิทยา  จังหวัดลำปาง 
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  7.3.6 ผลงานของคณะอนกุรรมการการเลอืกตั้งคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณอ์อมทรพัย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 

 

 

 

 

รายช่ืออนุกรรมการ 
1. นายชาติชาย    เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ    ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง   อนุกรรมการ 
4. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์   อนุกรรมการ 
5. นายเริงฤทธิ์  จุลกะ   อนุกรรมการ 
6. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน ์   อนุกรรมการ 
7. นายวิจิตต์  จันทะโสม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวศิริวัฒธนี  อินทรสมหวัง  อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญญธร   ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวณฐิกา  บุญเชิด   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  :  พฤศจิกายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 
 
ผลการดำเนินงาน 

คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา จำกัด 
มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ประกาศฯ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-10 
มกราคม 2563 แทนตำแหน่งที่จะครบวาระ จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้ 

1) กรรมการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จำนวน    6   ตำแหน่ง 
2) กรรมการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน    1   ตำแหน่ง 

2. ประกาศฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 
 รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเลข  1  ร.ต.อ. หญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
หมายเลข  2  นางสาวชลธิชา  มีแสง 
หมายเลข  3  นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 
หมายเลข  4  นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ 
หมายเลข  5  นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 
หมายเลข  6  นายกิตติศักดิ์  อุไรวงศ ์
หมายเลข  7  นายชัยอนันต์  พิมพ์ทอง 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด ในคณะกรรมการดำเนนิงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 44 
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 รายช่ือผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
หมายเลข  1  นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 
หมายเลข  2  นางสิวาพร  สุขเอียด 
หมายเลข  3  นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ 
หมายเลข  4  นายนิรันดร์  แสนสอน 

3. ประกาศฯ สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 402-404 ชั้น 4 
อาคารรัฐสภาเกียกกาย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

4. การประชาสัมพันธ์รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร และการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง และ
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต, โปสเตอร์, ป้ายไวนิล, 
Application Line, Facebook, คลิปประชาสัมพันธ์ผู้สมัคร และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
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3.3 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 
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 3.3.2 การดำเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
และสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่ง 
ในการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
 
 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณฯ์ 
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  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 เรื่องอนุมัติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน 
     และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2562 
 เรื่องอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
 เรื่องอนุมัติตัดหนี้สูญ 
 เรื่องอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย     
     ประจ าปี 2563 
 เรือ่งคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี     
  ประจ าปี 2563 
 เรื่องเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
 เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค ้าประกันของสหกรณ์   
     ประจ าปี 2563 
 เรื่องเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 45 
     ประจ าปี 2563 
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วาระที่ 4 

เรือ่งเพือ่พจิารณา 
             

4.1 พิจารณาอน ุม ัต ิ งบแสดงฐานะการเง ิน งบกำไรขาดท ุน และงบกระแสเง ินสด 

ประจำปี 2562 
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4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 
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4.3  เร่ืองอนุมัติตัดหนี้สูญ 

คณะกรรมการด าเนินการได้มีมติ เสนอให้ที ่ประชุมใหญ่ เพื ่อตัดหนี ้สูญ 
ทางบัญชีเงินสดขาดบัญชีของนางวรรณา  พุทธลีลาศ จ านวนเงิน 389,549 บาท 
(สามแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) ทนายความได้ด าเนินการฟ้องร้อง
คดีทางศาลแรงงานกลางเสร็จสิ้นแล้วตามคดีหมายเลขด าที่ 2059/2560 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ จ านวน 389,549 บาท 
(สามแสนแปดหมื ่นเก้าพันห้าร้อยสี ่สิบเก้าบาทถ้วน) และการตัดหนี ้ส ูญนี ้มิได้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ เนื่องจากได้มีการตั้งส ารองหนี้สูญไว้แล้ว 

 

มติที่ประชุม     
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4.4 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปี 2563 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ขอเสนอเป้าหมาย  

การดำเนินงานประจำปี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สหกรณ์อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก โดยสรุปดังนี้ 

 4.4.1 แผนยุทธศาสตร์ 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัดได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์

สหกรณ์ปี 2562 - 2564 และจัดทำร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปี 2563 ดังนี้ 

วสิยัทศัน ์(Vision) 

เป็นสหกรณ์ม่ันคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส นำสมัยเทคโนโลยี 

 

พนัธกจิ (Mission) 

 1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

 2. สร้างความมั ่นคงด้านการเง ิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และกำกับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์ 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 

 3. เพ ิ ่มสมรรถนะการให ้บร ิการท ี ่ม ีค ุณภาพ รวดเร ็ว เพ ื ่อสนองความต้องการของสมาชิก 

และจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลสำคัญ” 

 4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงาน

เลขาธ ิการว ุฒิสภา ตลอดจนให้ความร ่วมมือกับช ุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห ่งประเทศไทย จำกัด 

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

 

เปา้ประสงค ์

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 

 4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 

 5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 :  พฒันาการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 

เปา้ประสงค ์1 :   พัฒนาการบริหารจัดการ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

กลยทุธท์ี ่  1 :   การนำหลกัธรรมาภบิาลมาใชใ้นการบรหิารจดัการของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

   2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

   3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 

   4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 :  บรกิารทางการเงินทีม่ีมาตรฐาน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชกิ 

   และความสามารถของสหกรณ์ 

เปา้ประสงค ์2 : สง่เสริมการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ การออม 

กลยทุธท์ี ่  2 : การใหบ้ริการธรุกรรมทางการเงนิกับสมาชกิ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 

   2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 

   3. โครงการปรับปรุงการให้บรกิารแก่สมาชิก 

   4. โครงการระดมทุน 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 :  พฒันาความรูค้วามสามารถของบคุลากร 

เปา้ประสงค ์3 : พัฒนาศกัยภาพบคุลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการดำเนนิงานสหกรณ์ 

กลยทุธท์ี ่  3 : สนบัสนนุบคุลากรใหม้ศีักยภาพ ความรูค้วามสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

   2. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 

 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 132 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 :  จัดหาเทคโนโลยีเพือ่พัฒนาสหกรณ์ 

เปา้ประสงค ์4 : สหกรณใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะสมในการดำเนนิงาน 

กลยทุธท์ี ่  4 : สนบัสนนุใหส้หกรณใ์ชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสมในการดำเนนิงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 

   2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 

 

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่5 :  สรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มของสมาชกิ 

เปา้ประสงค ์5 : สง่เสริมใหส้มาชกิมสีว่นร่วมในกิจกรรมของสหกรณเ์พิ่มขึน้ 

กลยทุธท์ี ่  5 : การสรา้งกระบวนการการมสีว่นรว่มของสมาชกิตอ่กิจกรรมของสหกรณ์ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 

อาทิ เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ , Facebook ,Line , แบบสอบถามความคิดเห็น 

   2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

   3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
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 4.4.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 

 

 

 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 134 

4.5 พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 

“การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียน

สหกรณ์แต่งตั้ง” ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

พ.ศ. 2544 

การนำเสนอขอ้มลูของผูส้อบบัญชภีาคเอกชนตอ่ทีป่ระชมุใหญ่ 

รายละเอยีดการเสนอ 

บรกิารสอบบญัช ี

ลำดบัที ่1 

BFA Office Company Limited 

ลำดบัที ่2 

บรษิทั ดเีอส ธรุกจิและการบญัช ีจำกดั 

1. การเขา้ปฏบิตังิานตรวจสอบบญัช ี

     - จำนวนคร้ังที่เข้าตรวจสอบ 

     - จำนวนผู้ช่วย 

อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่

เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมี

ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตรวจสอบ

เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ

ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการทุกคร้ังตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กำหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่

เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมี

ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ

เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตรวจสอบ

เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ

ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี หากสหกรณ์ร้องขอให้เข้าร่วม

กรณีนอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอคิดค่าพาหนะเดินทางคร้ังละ 5,000.- บาท 

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

4. ชือ่บคุคลทีจ่ะเสนอเพือ่พจิารณา

แตง่ตัง้เปน็ผูส้อบบญัช ี

- นายพงษ์ธีระ  เจียรสกุลธรรม   

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 9387                              

- นางดวงธิดา  พิลาล้ำ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 11719 

5. การเสนอบรกิารอืน่ ๆ  - ขา้พเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณอ์ื่นที่มีปีบัญชี

เดียวกับสหกรณข์องท่านไมเ่กินจำนวนที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์กำหนด 

- ขา้พเจ้าและผู้ช่วยผูส้อบบัญชี มีคณุสมบัติตามที่ประกาศนาย

ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

- ขา้พเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณอ์ื่นที่มีปีบัญชี

เดียวกับสหกรณข์องท่านไมเ่กินจำนวนที่กรมตรวจบัญชี

สหกรณ์กำหนด 

- ขา้พเจ้าและผู้ช่วยผูส้อบบัญชี มีคณุสมบัติตามที่ประกาศนาย

ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 

 มติที่ประชุม          
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4.6 พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 4) พ.ศ. 2556 ก าหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 74. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มี

คุณวุฒิความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ 
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคน 

ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่
ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดช าระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่าน
มา 

(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และ
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี 

(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
(5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
(6) พ้นจากต าแหน่งกรรมการด าเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นมาแล้วไม่นอ้ย

กว่าหนึ่งทางบัญชีของสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(1) เคยได้รับลงโทษจ าคุกหรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของ

รัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีค าวินิจฉัย

เป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
(4) เคยถูกให้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต าแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบ

กิจการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น 
 



 

       รายงานกิจการประจ าปี 2562 ANNUAL REPORT 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 136 

ข้อ 75. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกต้ังซ ้า 
 
จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 

 
 มติที่ประชุม          
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4.7 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2563 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 กำหนดไว้ ดังนี้ 

 ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับ 

ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก  

นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ 

ค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง 

 

 ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร

การเงิน หรือโดยวิธีอื ่นใด สำหรับใช้เป็นทุนดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ

เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันประจำปีตามข้อ 17 

 

 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี  2562 

ไว้ในวงเงนิไม่เกนิ 200,000,000 บาท (สองรอ้ยลา้นบาทถว้น) สำหรับในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ฯ ในปีนี้ขอเสนออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2563 

จำนวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)  

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 

 มตทิีป่ระชมุ          
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4.8 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 กำหนดไว้ ดังนี้ 

ข้อ 50 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งหรือ

หลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ณ สำนักงานสหกรณ์ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 

(1)  เคยได้รับโทษจำคุกหรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยสุจริต 

(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พันจากตำแหน่งกรรมการ

ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 

(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปทีาง

บัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง 

ข้อ 52 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหนง่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่ง

เป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) แต่ให้ถือว่าเป็น

การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุด

ออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ

ดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้า

สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน 
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ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่

อยู่ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในปี 2562 มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 ดังนี้ 

 กรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร จำนวน 1 คน 

 1. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์  พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 

  

กรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา จำนวน 6 คน 

 1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 

 2. นายชาติชาย เนื่องนิยม พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 

 3. นายวิเชียร บัวบาน  พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 

 4. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 

 5. นางปิยมาภรณ์ ทองปุย  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 

 6. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 

 

 

 คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน  ยงัคงดำรงตำแหนง่กรรมการ ดงันี ้

 1. นายองอาจ  ฤทธิพลเดช    ประธานกรรมการ 

 2. นายนาถะ  ดวงวิชัย    รองประธานกรรมการคนที่สอง 

 3. นางนารีนารถ  เหตานุรักษ์  กรรมการ 

 4. นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห ์  กรรมการ 

 5. นายณัฐพัฒน์  พัดทอง  กรรมการ 

 6. สิบเอก โชคชัย  สุฤทธิ์  กรรมการ 

 7. นายอรัญ  มีแก้ว   กรรมการ 

 8. นางสาวอมตพร  แสงเดช  กรรมการ 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

ชุดที่ 45 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 - 10 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ดังนี้ 

 1. ผูส้มคัรกรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร 

 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน  4  คน ประกอบด้วย 

 หมายเลข 1 นายวีรวัฒน์  เปรมนิธิวัฒน์ 

 หมายเลข 2 นางสิวาพร  สุขเอียด 

 หมายเลข 3 นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์ 

 หมายเลข 4 นายนิรันดร์  แสนสอน 

 2. ผูส้มคัรกรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 

     มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน  7  คน ประกอบด้วย 

 หมายเลข 1 ร.ต.อ. หญิง วิรัญญา ประสพสุข 

 หมายเลข 2 นางสาวชลธิชา   มีแสง 

 หมายเลข 3 นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง 

 หมายเลข 4 นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ 

 หมายเลข 5 นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 

 หมายเลข 6 นายกิตติศักด์ิ  อุไรวงศ์ 

 หมายเลข 7 นายชัยอนันต์  พิมพ์ทอง 
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  เรื่องอื่น ๆ 
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วาระที่ 5 
เรื่องอื่น ๆ 

             

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             

 

เลิกประชุมเวลา   นาฬิกา 
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รายชื่อผู้ได้รับทุนสาธารณประโยชน ์
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก และประโยชนแ์ก่สาธารณะ 

             

สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จ ากดั ขอแสดงความไว้อาลัยต่อสมาชิกที่เสียชีวิต 
และขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลส าคัญในครอบครัว 

1. กรณีสมาชกิเสียชีวิต จ านวน 4 ราย 
1. นางสาวโสรศ จูเปีย 

2. นายบุญเรือง หอมยิง่ 

3. นางพรรณี   เอมสุวรรณ  

4. นางสาวจฑุามาศ พุทธังกุโร 
2. กรณคู่ีสมรสเสียชีวิต จ านวน 7 ราย 

1. นายสรณัฐ สีสด 

2. น.ส.ธิดาพร ราชลองชยั 

3. นางบังอร ดินรมรัมย ์

4. นายธงชาต ิ เขียวฉะอ้อน 

5. นางสาวสิริญญา อินธิราช 

6. นายชาญศักดิ ์ ทองชิว 

7. พล.ต.ต.สมชัย อินตาพวง 

3. กรณีบดิาเสียชีวิต จ านวน 31 ราย 
1. นายวัลลภ เสริมสุข 17. นายประเสริฐชัย วงศ์ชัยธนกุล 

2. นายศักดา ธีรนนท์ 18. นายสมบุญ คล้ายสุบรรณ 

3. พล.ต.ยุทธนา รูปขจร 19. นายเทียบ ล าเจียก 

4. นายอ านาจ หงษ์สถิตย์  20. นายหยัด พวงสุวรรณ 

5. นายส าเริง เพชรโพธิ์ 21. นายอุดม ทองค าผดุง 

6. นายปรีดา ราชสมบัติ 22. นายอูบ ธรรมรักษ์ 

7. นายประยูร ส่งสาระ 23. นายจรัญ ทองนวล 

8. ร.ต.ต.พันธุ์  ศรีหาบุตรโต 24. นายสงวน เจียมเจริญ 

9. นายชาตรี ต่วนภูษา 25. นายประสิทธิ์ เสรีเผ่าวงษ์ 

10. นายธนกฤษ ไวทยานนท์ 26. นายสงวน ใบบ้ง 

11. นายศรีนูญ อานะสุข 27. นางสาวนงลักษณ์ พงศาปาน 

12. นายละออง เพ็ชรสม 28. นางเบญจรัตน์ นวลสันเทียะ 

13. นายไพศาล โกมารพิมพ์ 29. นายทิม มีแสง 

14. นายประโมง ชาวเหนือ 30. นายสมชาย อิทรชิต 

15. นายมาลัย กลิ่นมณี 31. นายสุทธา สุรารักษ์ 

16. นายมนตรี เวชพันธ์ 
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4. กรณีมารดาเสียชีวิต จ านวน 33 ราย 
1. นางนาง ยังจิตร 18. นางจรรยา ถาวรวยัคฆ์ 

2. นางสาวอังคณา ลิขิตศิริรัตน์ 19. นางวิถาวร ศิริมัย 

3. นางเพ็ญศรี สุขศาลา 20. นางหมุน ก าลา 

4. นางเสงี่ยม เสียงเปรม 21. นางสายทอง เรื่องเที่ยง 

5. นางหวัก ศิลป์สาย 22. นางบุศรา อารีรักษ์ 

6. นางทัน สมบัติ 23. นางพจน์ พรมเอี่ยม 

7. นางโรจนา มะเริงสิทธิ์ 24. นางพันธ์เครือ แสงแก้ว 

8. นางบุญสาง พจน์วิชัย 25. นางสมทรง เมล็ดแตง 

9. นางนฤมล ค าเอก 26. นางอารีย์ ปริยะธนานันท์ 

10. นางสุรางค์ บุญช่ืน 27. นางสานพิณ บุญสอน 

11. นางสัมฤทธิ์ พงษ์นิกร 28. นางสุรีย์ จันทรัตน์ 

12. นางศิริพร บัวสด 29. นางจันทร์ ชูเชิดไชย 

13. นางแตงอ่อน มากท้องไทร 30. นางเปรื่อง นุชถนอม 

14. นางสุนีย์ ดวงจันทร์ 31. นางปลอด นวนกุล 

15. นางเสาวนีย์ สุพงศกร 32. นางส าราญ แซ่ลี้ 

16. นางพัชรา ดิษฐป้าน 33. นางสมพร ยอดพุฒ 

17. นางธนิดา ปานดี 
 

5. สมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย จ านวน 1 ราย 
1. นางประไพ มิตย์โรจน์   
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ร่วมสนับสนุนท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่...... ณ ........ 
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โครงการกีฬาสานสมัพันธ์ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

ณ อาคาร 5 กองพฒันาการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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มอบเงินสนับสนุนด้านกฬีาให้กับประธานชมรมฟุตบอลส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพ่ือใช้ในโครงการ “การแข่งขันกีฬาฟุตบอลเช่ือมความสมัพันธ์ 

ระหว่างบุคลากรภายใน ประจ าปี 2563” 
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