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               สหกรณ (Cooperatives) คือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการ

ดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ

 (อันจำเปน) และเพื่อความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรม”

                หลักการสหกรณ (Cooperative Principles) คือ “แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อให

คุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม” ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ กลาวคือ

หลักการที่  1     เปดรับสมาชิกทั่วไปดวยความสมัครใจ Voluntary and Open Membership

หลักการที่  2     การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย Democratic Member Control

หลักการที่  3     การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก Member Economic Participation

หลักการที่  4     การปกครองตนเองความเปนอิสระ Autonomy and Independence

หลักการที่  5     การศึกษา การฝกอบรม และขาวสาร Education, Training and Information

หลักการที่  6     การรวมมือระหวางสหกรณ Co-operation among Co-operatives

หลักการที่  7     ความเอื้ออาทรตอชุมชน Concern for Community

                 วิธีการสหกรณ (Cooperative Methods) คือ “การนำหลักการสหกรณมาประยุกตใชใน

การดำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลยหลักการ

ธุรกิจที่ดี”

คุณคาสหกรณ

หลักการสหกรณ

วิธีการสหกรณ

อุดมการณของสหกรณ

คุณคาสหกรณ

หลักการสหกรณ

วิธีการสหกรณ

อุดมการณของสหกรณ

               คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values) คือ “สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการ

ชวยตนเองความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความ

เปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบ

ตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”
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นายมาณิช  อินทฉิม

ประธานกรรมการดำเนินการ
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นายพงศกิตติ์  อรุณภักดีสกุล

รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

นายสัณหชัย  สินธุวงษ

รองประธานกรรมการ คนที่สอง

นางสาวจุไร  เจริญสุข

เหรัญญิก

นางพรรษมนต  ไทยวัฒนานุกูล

กรรมการ

นายรุงโรจน  สีภิรมย

เลขานุการ

นายชาติชาย  เนื่องนิยม

กรรมการ

   นายองอาจ  ฤทธิพลเดช

กรรมการ



สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จำกัด
PARLIAMENTARY OFFICIAL SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำป 2560

สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จำกัด





 

ระเบียบวาระท่ี  1 



ระเบียบวาระท่ี  1 

เร่ือง  ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

 
 
ประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
....................................................................... ........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
.................................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 

มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 
 
 

12 



 

ระเบียบวาระท่ี  2 



รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข 213 - 216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 

ถนนอู่ทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
.................................................................... 

 

ผู้มาประชุม 
1.  นายอนุวัต   ตันติวงศ์    ประธานกรรมการ 

 2. นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล    รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 3. นายมาณิช  อินทฉิม    รองประธานกรรมการ คนที่2 
 4. นางพรรษมนต์  ไทยวัฒนานุกูล   เหรัญญิก 
 5. นายรุ่งโรจน์    สีภิรมย์    เลขานุการ 
 6. นายชาติชาย   เนื่องนิยม   กรรมการ 
 7. นายสาธิต    ประเสริฐศักดิ์   กรรมการ 
 8. นายสัณห์ชัย    สินธุวงษ์    กรรมการ  
 9. นางสาวศิริพร   สมบัติศิริ   กรรมการ 
 10. นางสุทิพย์   นุ่มนก    กรรมการ 

11. นายวิเชียร   บัวบาน    กรรมการ 
 12. นายสมบูรณ์  แก่นจ าปา   กรรมการ 
 13.นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์   กรรมการ 
 14. นายกิตติศักดิ์   อุไรวงศ ์    กรรมการ 

 15.  นายพิเชฐ    ชายะตานันท์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 16.  นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 17.  นางสาวณาตยา มาอินทร์   ผู้จัดการ  
18.  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด จ านวน 1,678 คน 
        (จากสมาชิกทั้งหมด 2,697  คน) 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 1.  นางสาววัลลภาภรณ์ ศิริเพ่ิมพูล  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
      ผู้สอบบัญชีภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

2.  นางทิพาพร  จ าปาทอง  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
      ผู้สอบบัญชีภาครัฐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 3. นายกฤติน  ไกรกานนท์  นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ 
       ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
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เริ่มประชุมเวลา 08.00 นาฬิกา 
 เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับข้อ 57 นายอนุวัต  ตันติวงศ์ ประธานกรรมการ 
ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมด าเนินการประชุม ดังนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1 เรื่องการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เพ่ือแถลงผล
การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 54 และสหกรณ์ฯ ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 42 แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์ เลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณาทีละหน้า ตั้งแต่หน้าที่ 14 - 30 ซึ่งได้แจกให้กับ
สมาชิกผู้เข้าประชุมทุกท่านแล้ว 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์ เลขานุการ น าเสนอผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณ์ประจ าปี 2559 จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปรากฏว่าสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 

 มติที่ประชุม รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ าปี 2559 
  
 3.2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณาตยา มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2559 ดังนี้ 

1. สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกระหว่างปี 2559 
จ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558    2,697   คน 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี        139 คน 
สมาชิกลาออกระหว่างปี     (134)  คน 
สมาชิกเสียชีวิตระหว่างปี        (4) คน 
สมาชิกถูกจ าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก     (1)  คน 
จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  2,697 คน 
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2. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิม/ลด ร้อยละ 

1. จ านวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,602 2,603 - - 

2. จ านวนสมาชิกสมทบ (คน) 95 94 - - 

3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 633,714,996.00 581,997,620.00 51,717,376.00 8.89 

4. ทุนส ารอง (บาท) 35,652,859.50 31,879,407.85 3,773,451.65 11.84 

5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 544,347.09 280,503.09 263,844.00 94.06 

6. ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 652,267,370.00 448,105,870.00 204,161,500.00 45.56 

7. ลูกหนี้คงเหลืออยู่ทีส่มาชิกสิ้นป ี(บาท) 765,628,828.45 626,023,518.50 139,605,309.95 22.30 

8. หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 12,803,060.19 9,444,709.38 3,358,350.81 35.56 

9. หนี้สินระยะยาว (บาท) 84,972,821.92 - 84,972,821.92 100.00 

10. สินทรัพย์ท้ังหมดไม่รวมลูกหนี ้(บาท) 36,718,610.61 30,303,007.47 6,415,603.14 21.17 

11. รายได้ (บาท) 39,081,571.61 36,539,831.48 2,541,740.13 6.96 

12. รายจ่าย (บาท) 4,422,217.25 3,815,545.83 606,671.42 15.90 

13. ก าไรสุทธิประจ าปี (บาท) 34,659,354.36 32,724,285.65 1,935,068.71 5.91 

 
3.  ทุนเรือนหุ้น 

ทุนเรือนหุ้นยกมา ณ วันที่  1  มกราคม  2559   581,997,620.00  บาท 
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี       78,958,579.00  บาท 
ลดลงระหว่างปี     (27,241,203.00)  บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  633,714,996.00 บาท 

 
4.  เงินให้กู้แก่สมาชิก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น  765,628,828.45 บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       26,794,948.00  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ     410,385,616.45  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     328,448,264.00  บาท 

รวมลูกหนี้เงินกู้ - ปกต ิ    765,628,828.45 บาท 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง             33,146.00  บาท  

รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         33,146.00  บาท 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ             33,146.00  บาท 

ลูกหนี้สุทธิ     765,628,828.45 บาท 
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5.  เงินลงทุน 
สหประกันชีวิต           100,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด      2,320,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด            10,000.00  บาท 

 
6.  กิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิก เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.1  การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
สหกรณ์ฯ ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 66 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น  264,000  บาท ประกอบด้วย 
-  สมาชิกถึงแก่กรรม  4  ราย  เป็นเงิน    78,000  บาท   
-  บิดาถึงแก่กรรม    36  ราย    เป็นเงิน  108,000  บาท  
-  มารดาถึงแก่กรรม 26  ราย    เป็นเงิน    78,000  บาท 

6.2  การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
-  สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม  64  ทุน ทุนละ 3,000 บาท  เป็นเงิน

ทั้งสิ้น  192,000  บาท 

6.3  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
-  สนับสนุน “โครงการฟุตบอลสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7”  

 เป็นเงิน 40,000  บาท 
-สนับสนุน “โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” เป็นเงิน 40,000 บาท 

6.4  การสงเคราะห์เพื่อการศึกษา สาธารณประโยชน์ และการกุศล 
-  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559  

 ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ณ วัดภคินีนาถ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
 เป็นเงิน 5,000 บาท 

-  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559  
 ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 ณ วัดทองนพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน 5,000 บาท 
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7. ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ  
7.1  ด้านการบริหาร 
1) การจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จากชุมนุมสหกรณ์ไอซีที จ ากัด ด้วยการ

บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการแก่สมาชิก โดยน าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการด าเนินงานทั้งระบบงานหลัก เช่น ระบบทะเบียน สมาชิกและหุ้น ระบบเงินฝาก ระบบเงินกู้ ระบบบัญชี 
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวด้านหนึ่งท าให้ สหกรณ์มีศักยภาพในการ
ให้บริการและมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 41 จึงได้มีมติที่ประชุม
ครั้งที่ 8/2559 ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 อนุมัติการท าสัญญาจัดซื้อระบบโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์จาก
ชุมนุมสหกรณ์ไอซีที จ ากัด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาระบบงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ 
 ICT CCS หรือ ICT Core Coop Systems คือ ระบบงานบริหารและจัดการสหกรณ์เป็นแอพพลิเคชั่น
(Application) ที่พัฒนาขึ้นส าหรับใช้บริหารการเงินเหมือนกับระบบงานหลักธนาคาร (CBS - Core Banking 
Systems) ทุกประการ เช่น ระบบรับฝาก - ถอนเงิน การโอนเงิน ระบบสินเชื่อ ระบบการบริหารจัดการเงิน 
ระบบผังบัญชีแต่ ICT CCS จะมีระบบงานทะเบียนสมาชิกและหุ้นเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือรองรับงานเฉพาะของสหกรณ์
ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้มีใน CBS ของธนาคารทั่วไป 

2) ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ และประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
 

ระเบียบ 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั้งที่ – วันที่ 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2554 9/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษา 9/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 
บุตรสมาชิก พ.ศ. 2554  
 

ประกาศ 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครั้งที่ – วันที่ 
มาตรการติดตามเร่งรัดหนี้สินค้างช าระสหกรณ์ 6/2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2559 
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 9/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 
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7.2 ด้านเงินกู้ 
   1) สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2559 
   รวม 7,065 สัญญา เป็นเงินจ านวน 652,267,370 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เดือน 
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ 

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท 
มกราคม  434 13,285,900.00 101 29,792,200.00 - - 
กุมภาพันธ์ 432 13,247,000.00 63 20,395,100.00 - - 
มีนาคม 416 12,974,300.00 71 22,853,200.00 - - 
เมษายน 537 16,429,300.00 84 25,270,490.00 - - 
พฤษภาคม 467 14,766,200.00 63 19,407,500.00 - - 
มิถุนายน 523 16,195,000.00 100 35,600,400.00 - - 
กรกฎาคม 517 16,339,600.00 103 31,094,100.00 - - 
สิงหาคม 506 16,020,600.00 81 25,819,900.00 - - 
กันยายน 530 16,685,100.00 70 25,036,000.00 5 5,342,200.00 
ตุลาคม 472 14,917,500.00 83 27,401,500.00 81 77,895,780.00 
พฤศจิกายน 532 16,563,900.00 74 23,596,900.00 40 42,335,500.00 
ธันวาคม 544 16,936,600.00 119 37,018,800.00 17 19,046,800.00 
รวมทั้งสิ้น 5,910 184,361,000.00 1,012 323,286,090.00 143 144,620,280.00 

 
หมายเหตุ 1. เงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน จ านวน 87,308,600.00บาท 
   2. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ จ านวน 57,311,680.00 บาท 

2)  ปรับปรุงแก้ไขสัญญาและแบบฟอร์มค าขอกู้ประเภทต่าง ๆ 
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) ได้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องการค้ าประกัน การจ านอง และการทวงถามหนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขแบบค าขอกู้ สัญญากู้ และสัญญาค้ าประกัน ส าหรับเงินกู้ประเภทสามัญและพิเศษ 

มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 
 3.3  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 
 นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ ผู้ตรวจสอบกิจการน าเสนอรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2559 
ในรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 

3.1  ด้านการบัญชี 
3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ถือเป็นหลักฐาน

ประกอบการลงบัญชีได้ 
3.1.2  การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีการเสนอรายงาน

ต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
3.1.3  การรับ - การจ่าย และการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดและถูกต้องตาม    

ที่ควรในสาระส าคัญ 
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3.2  ด้านการบริหารงาน 

3.2.1 การให้สมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ 
การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ได้เป็นไปตาม

ข้อบังคับและระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด โดย ณ วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ รวม
ทั้งสิ้น  626,023,518.50  บาท สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน    22,660,590.00   บาท 
เงินกู้สามัญ  จ านวน  390,170,368.50   บาท 
เงินกู้พิเศษ  จ านวน  213,192,560.00   บาท 

3.2.2  ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ 
 ณ ต้นปี (1 มกราคม 2559)  551,038,290.00   บาท 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างปี     30,959,330.00   บาท 
 คงเหลือ ณ สิ้นปี (31 ธันวาคม 2559) 581,997,620.00  บาท 

3.2.3  การลงทุนของสหกรณ์ฯ 
นอกจากการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ได้มีการน าเงินไปลงทุนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด

รายได้เพ่ิมข้ึน โดยสหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เงินลงทุนระยะสั้น (ไม่มี) 
-  ตั๋วสัญญาใช้เงิน     581,99 ,660.00  บาท 

 รวมเงินลงทุนระยะสั้น    581,9, 660.00  บาท 
เงินลงทุนระยะยาว 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย     2,320,000.00  บาท 
(ซื้อเพิ่มเติมระหว่างปี ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 1,000,000.00 บาท) 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด          10,000.00  บาท 
   (ซื้อเพิ่มเติมระหว่างปี)  
-  หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด         100,000.00  บาท 

 รวมเงินลงทุนระยะยาว       1,420,000.00  บาท 

3.2.4  ทุนส ารอง และทุนสะสมของสหกรณ์ฯ 
 

 ต้นปี (บาท) เพิ่ม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ทุนส ารอง 
ทุนสะสม 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 
- ทุนรักษาระดับอัตรา เงินปันผล 

- ทุนส่งเสริมการศึกษา 

31,879,407.85 
 

192,869.58 
50,304.24 
37,329.27 

2,903,056.42 
 

600,000.00 
163,000.00 
10,000.00 

 
 

(508,156.00) 
 

(1,000.00) 

34,782,464.27 
 

284,713.58 
213,304.24 
46,329.27 

 

ทั้งนี้ การใช้ทุนสะสมต่าง ๆ ระหวา่งปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน และระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
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3.2.5  รายจ่าย 
รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปในกิจการสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล และเป็นไปตามระเบียบ 

และมติที่ประชุม 

3.3  ด้านการด าเนินงาน 

3.3.1  ระหว่างปี 2559 สหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
รายได้ 
-  ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน  39,021,106.61   บาท 
-  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า    36,447,900.00   บาท 
-  รายได้อ่ืน ๆ           52,565.00   บาท 
  รวมรายได้ทั้งสิ้น    39,081,571.61  บาท 
รายจ่าย 
-  ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม    31,207,928.62   บาท 
-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่    31,240,998.00   บาท 
-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์  36,462,983.11   บาท 
-  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก    36,4    42,17-.39บาท 
-  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน      1,910,307.52   บาท 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น     4,422,217.25   บาท 
ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน    34,659,354.36  บาท 

ทั้งนี้ ก าไรสุทธิจากการด าเนนิงานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3,708,666.23 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.78) 

3.3.2  การด าเนินการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดประจ าปี 2559 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาววัลลภาภรณ์  ศิริเพ่ิมพูล  ผู้สอบบัญชีภาครัฐ ส านักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น าเสนองบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2559 ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

21 



สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
        ปี 2559  ปี 2558 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 34,073,651.02 28,520,057.75 
เงินสดขาดบัญช ี 3     389,549.00     406,761.00 
หัก ค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี        389,549.00       406,761.00 
                  0.00      0.00 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 122,145,788.00 102,214,866.00 
ลูกหนีเ้งินยืมทดรอง          33,146.00         57,450.00 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ          33,146.00         52,500.00 
                  0.00      0.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6         10,483.34       188,040.36 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   156,229,922.36  130,927,914.11 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว 4    2,430,000.00    1,420,000.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 643,483,040.45 523,808,652.50 
อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 7     106,976.25    169,959.36 
ซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา          97,500.00                0.00 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  646,117,516.70 525,398,611.86 
 รวมสินทรัพย์  802,347,439.06 656,326,525.97 

 หนี้สินและทุนของสหกรณ์  
หนี้สินหมุนเวียน 

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนด 9   12,000,000.00   9,117,294.21 
เงินรับฝากประจ า - สมาชิก       41,872.17       40,851.71 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ค้างจ่าย      686,440.00              0.00 
หนี้สินหมุนเวยีนอื่น 8         74,748.00       286,564.00 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน     12,803,060.19     9,444,709.38 
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        ปี 2559  ปี 2558 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินกู้ยืมระยะยาว 9    84,972,821.92                0.00 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน     84,972,821.92                0.00 
 รวมหนี้สิน     97,775,882.11     9,444,709.38 

ทุนของสหกรณ์ 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้น 10.00 บาท) 
หุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว  633,714,990.00 581,997,620.00 
หุ้นท่ีช าระไม่ครบมูลค่า                 6.00      0.00 
   633,714,996.00 581,997,620.00 
ทุนส ารอง    35,652,859.50   31,879,407.85 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 10       544,347.09     280,503.09 
ก าไรสุทธิประจ าปี    34,659,354.36 32,724,285.65 
 รวมทุนของสหกรณ์  704,571,556.95 646,881,816.59 
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  802,347,439.06 656,326,525.97 
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งบก าไรขาดทุน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

   ปี 2558 ปี 2557 
   บาท %  บาท % 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 38,893,920.25 99.67 36,173,574.82  99.27 
ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร       50,416.61   0.13       56,409.56   0.16 
ผลตอบแทนจากการลงทุน       76,769.75   0.20       76,560.00   0.21 
ข้อผิดพลาดดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมจากปีก่อน              0.00   0.00     135,634.00   0.37 
 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนลงทุน 39,021,126.61      100.00 36,442,178.38      100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก         1,046.80   0.00         1,056.94   0.00 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว   1,206,881.82   3.09    1,468,322.20   4,03 
ข้อผิดพลาดดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวปีก่อน              0.00   0.00      (17,936.74) (0.00) 
 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   1,207,928.62   3.09    1,451,442.40   3.98 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 37,813,177.99 96.91  34,990,735.98  96.02 
บวก รายได้อื่น 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         7,900.00   0.02       14,060.00   0.04 
 รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจฯ       32,200.00   0.08       48,949.93   0.13 
 เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้       17,212.00   0.04              0.00   0.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ด         3,153.00   0.01              0.00   0.00 
  รวมรายได้อื่น       60,465.00   0.15       63,009.93   0.17 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 
 เงินเดือน 613,900.00   1.57 706,700.00   1.94 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 382,000.00   0.98 379,500.00   1.04 
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 220,490.00   0.57 139,770.00   0.38 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   24,335.00   0.06   31,610.00   0.09 
 เงินสมทบกองทุนทดแทน       273.00   0.00       204.00   0.00 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ค่าเสื่อมราคา    62,983.11   0.16   92,032.91   0.25 
 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย          0.00   0.00    4,602.74   0.01 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 756,950.00   1.94  310,400.00   0.85 
 ค่ารับรอง   22,973.00   0.06     6,404.00   0.02 
 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   12,461.00   0.03   13,616.00   0.04 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี     3,000.00   0.01          0.00   0.00 

24 



 
    ปี 2558           ปี 2557 
   บาท %  บาท         % 
 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  28,800.00   0.07   32,800.00   0.09 
 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์         0.00   0.00   76,627.00   0.21 
 วัสดุส านักงานใช้ไป  71,329.27   0.18     3,541.04   0.01 
 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ 957,343.00   2.46   52,938.00   0.15 
 ค่าจัดท าหนังสือรายงานกิจการประจ าปี          0.00   0.00   58,532.32   0.18 
 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  65,876.00   0.17   18,418.00   0.05 
 ค่าเสียหายเงินสดขาดบัญชี          0.00   0.00 406,761.00   1.12 
 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินยืมทดรอง (19,354.00)  (0.05)   52,500.00   0.14 
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   10,929.25   0.03   17,742.00   0.05 
 ข้อผิดพลาดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจากปีก่อน               0.00   0.00       (16,706.43)  (0.05) 
  รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   3,214,288.63   8.24     2,329,460.26   6.39 
ก าไรสุทธิ  34,659,354.36 88.82  32,724,285.65  89.80 
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งบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

        ปี 2559  ปี 2558 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 2  34,659,354.36  32,724,285.65 
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
จากกิจกรรมด าเนินงาน  

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินยืมทดรอง  5 2,50.00       52,500.00 
หนี้สงสัยจะสูญ - เกินความต้องการ  (19,354.00)              0.00 
ค่าเสียหายจากเงินสดขาดบัญชี  406,760.00     406,761.00 
เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้  (17,212.00)              0.00 
ค่าเสื่อมราคา   62,983.11       92,032.91 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ   (96.25)              0.00 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย   21,254.32      0.00 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าค้างจ่าย     1,046.80              0.00 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก           0.00        1,056.94 
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย  4,  6 00.00        4,602.74 
วัสดุส านักงานใช้ไป    71,329.27        3,541.04 
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้จากเงินรอจ่ายคืน           0.00        1,431.00 
ข้อผิดพลาดจากปีก่อน           0.00     170,277.17 
เงินประกันสังคมค้างจ่าย          2,030.00         2,455.00 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง   34,781,335.61  33,458,943.45 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 
สินทรัพย์ด าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (184,361,000.00) (146,138,600.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน   180,226,642.00  142,106,526.00 
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ  (323,117,133.00) (285,883,470.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ   303,070,842.05  250,996,849.15 
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  (144,617,847.00)  (16,108,100.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     29,364,576.00    33,277,104.00 
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน                  0.00          82,608.00 
เงินสดรับจากลูกหนี้รอช าระ                  0.00          24,087.00 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง          24,087.00           1,500.00 
เงินสดรับจากเงินสดขาดบัญชี                 0.00        (81,200.00) 
เงินสดรับรายได้ค้างรับ          17,212.00                 0.00 
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส านักงาน         (65,066.00)        (16,906.00) 
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        ปี 2558  ปี 2557 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
หนี้สินด าเนินงาน 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย        (1,200.00)  (806,800.00) 
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน   264,701.00 9 93,0 40.00 
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน  (492,088.00) 9 93 ,040.00 
เงินสดจ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์    (2,107,385.20) 99 3, 040.00 
เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห์     2,796,393.10 993,0  40.00 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย            0.00       (716.39) 
เงินสดจ่ายประกันสังคมรอน าส่ง     (4,910.00)     (2,510.00) 
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน าส่ง         2,030.00         2,455.00 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน  (104,218,583.44) 10,992,970.21 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส านักงาน                00.00       (30,290.00) 
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมบัญชี    (97,500.00) 993,04   0.00 

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุน       (1,010,000.00)               0.00 
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน      (1,107,500.00)     (30,290.00) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้  122,000.00.00 25,000,000.00 
 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้  (34,144,472.29)  (38,908,227.48) 
 เงินสดจ่ายเงินรับฝาก                 0.00       (5,872.47) 
 เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              (10,000.00)     (10,000.00) 
 เงินสดจ่ายเงินปันผล  (26,938,077.00)  (25,061,041.00) 
 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน    (1,075,984.00)    (892,295.00) 
 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่     (160,000.00)     (140,000.00) 
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    78,958,579.00 75,548,140.00 
 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น  (27,241,203.00)  (44,447,320.00) 
 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์      (508,156.00)   (574,000.00) 
 เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม        (1,000.00)         (1,500.00) 
เงินสดสุทธิได้รับมาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 110,879,686.71    (9,492,115.95) 
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น     5,553,593.27   1,470,564.26 
เงินสด ณ วันต้นปี    28,520,057.75    27,049,493.49 
เงินสด ณ วันสิ้นปี    34,073,651.02    28,520,057.75 

 
มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉันท์ 

27 



 4.2  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอรายละเอียดการจัดสรร
ก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 ต่อที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน เปอร์เซ็นต์ 

ก าไรสุทธิประจ าปี 34,659,354.36 100.00 
1. เป็นเงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 3,468,325.36 10.01 
2. เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 
   ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท 

30,000.00 0.09 

รวมเงิน 3,498,325.36 10.09 
ก าไรสุทธิเหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมใหญ ่
จัดสรรก าไรสุทธิที่เหลือตามข้อบังคับข้อ 27. ดังนี้ 
1) เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินกฎหมายว่าด้วย 
   สหกรณ์ก าหนด โดยคิดให้ตามส่วนแห่งเวลา ร้อยละ 4.95 
2) เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ 
ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ได้ส่งให้แก่สหกรณ์ในระหว่างปี ร้อยละ 4.50 
3) เงินโบนัสกรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นเงิน 
        - คณะกรรมการด าเนินการ  
        - เจ้าหน้าที่สหกรณ์  
4) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 
5) ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ10 
ของก าไรสุทธิ 
6) ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

 
 

29,254,363.00 
 

1,170,266.00 
 
 

83,000.00 
83,400.00 
50,000.00 
10,000.00 

 
510,000.00 

 

 
 

84.41 
 

3.38 
 
 

0.24 
0.24 
0.14 
0.03 

 
1.47 

 
รวมเงิน 31,161,029.00 89.91 

รวมทั้งสิ้น 34,659,354.36 100.00 
 
มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
 4.3  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวณาตยา  มาอินทร์ ผู้จัดการ น าเสนอรายละเอียดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมพิจารณาตามมติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 41 และเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 49 รายละเอียด ดังนี้ 
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มติที่ประชุม   อนุมัติงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ 
 

รายการ 
ปี 2559 ปี 2560 

ค าชี้แจงประกอบ ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่     
1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00 เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้น 
1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 4 คน 770,000.00 613,900.00 816,000.00    เจา้หน้าที ่8 อัตรา 
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่สหกรณ ์3 คน 198,000.00 202,000.00 228,000.00  
1.4 ค่าท างานล่วงเวลา 120,000.00 220,490.00 120,000.00 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจา้หน้าที่สหกรณ์ 
1.5 เงินสมทบประกันสังคม 29,460.00 24,335.00 40,800.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมของส านักงานประกันสังคม 
    ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,200.00 273.00 3,200.00 เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงาน 
    ร้อยละ 0.4 ของเงินเดือน 

รวม 1,298,660.00 1,240,998.00 1,388,000.00  
2. หมวดครภุัณฑ ์     
2.1 เครื่องใช้ส านักงาน 40,000.00 - 350,000.00 ซ้ือคอมพิวเตอร์ทดแทน 4 เครื่อง/ซ้ือเพิ่ม 1 เครื่อง/ 
    เครื่องพิมพ์/ เครื่องสแกนเอกสาร/ เครื่องพมิพ์สมุดเงินฝาก, 
    เครื่องบันทกึเวลาท างานของเจ้าหนา้ที ่
2.2 โต๊ะ เก้าอี้ส านักงาน 50,000.00 - 50,000.00 ซ้ือทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ส านักงานของเดิมที่ช ารุด 

รวม 90,000.00 - 400,000.00  
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก     
3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก 804,900.00 804,900.00 809,400.00 เป็นเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก จ านวน 2,698 ราย 
ประจ าปี 2559    รายละ 300 บาท 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ ่ 50,000.00 92,443.00 101,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารรายงานกิจการประจ าป ี
    2559/เอกสารอื่นๆ/วัสดุอุปกรณ์/เงินจับสลากสมาชิก/ 
    ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายนอก 
3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ 60,000.00 60,000.00 65,000.00 เปน็ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

รวม 914,900.00 957,343.00 975,400.00  
4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน     
4.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 384,000.00 371,200.00 384,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแก่กรรมการ/ที่ปรึกษา/บุคคลภายนอกฯ 
4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 205,000.00 385,750.00 350,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแก่คณะอนกุรรมการ 
4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 36,000.00 28,800.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
4.4 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี 40,000.00 - 60,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ตรวจสอบบัญช ี
4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 1,000.00 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
    ของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
4.6 ค่ารับรอง 20,000.00 22,973.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์/ 
    บุคคลอื่นที่สหกรณ์ต้องประสานงาน 
4.7 ค่าเช่าพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ต 5,000.00 - 15,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
4.8 ค่าจัดท าระบบโปรแกรมสหกรณ์ฯ 350,000.00 97,500.00 603,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาการใช้โปรแกรมสหกรณ์ 
4.9 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาครุภัณฑ ์ 40,000.00  20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
4.10 ค่าใช้จ่ายด าเนินคด ี 30,000.00 3,000.00 100,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายเกีย่วกบักรณีมีการฟอ้งร้องด าเนินคดี 
4.11 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000.00 71,329.27 80,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสหกรณ์ 
4.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 60,000.00 65,876.00 70,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
4.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 14,771.00 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของสหกรณ์ 
4.14 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1,200.00 1,046.80 1,200.00 เป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 2 ราย 
4.15 ดอกเบีย้เงินกูจ้ากหนว่ยงานภายนอก 5,000,000.00 1,185,627.50 5,300,000.00 เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ฯ 
4.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.00 10,929.25 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในกิจการสหกรณ์ฯ 

รวม 6,781,200.00 2,259,802.82 7,591,200.00  
รวมทั้งสิ้น 9,084,760.00 4,458,143.82 10,354,600.00  
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 4.4  เรื่องอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ กรรมการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อปี 2559 
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กู้เงินจากแหล่งอ่ืนมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 
200,000,000 บาท(สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส าหรับในปี 2560 คณะกรรมการด าเนินการขอเสนออนุมัติก าหนด
วงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ าประกัน จ านวน200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
เท่ากับปีที่แล้ว  

มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
 จ านวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 

 4.5  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ น าเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
เพ่ือเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจ าปี 2560  

ส าหรับปี 2560 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้เสนอบริการสอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชี ส าหรับปีการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 

รายการ 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด 

(นางธนนัพัชญ์  สงวนสินธุ)์ 
บริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่นแอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 

(นายนราธร  ศรีฟ้า) 

1. การเข้าปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 5 ครั้งๆ ละ
ประมาณ 3 - 5 วันท าการ 
ผู้สอบบัญชีมีคณุสมบตัิตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด พร้อมทมีงานในระดับปรญิญา
ตรีประมาณ 3 - 4 คน 

ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบเป็นเวลา 3 วัน
หลังจากสหกรณป์ิดบัญชีเดือนม.ค.-มิ.ย. 60 
และ ก.ค. - ธ.ค. 60 ส่งผู้สอบบัญชี/หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบญัชี 2 - 3 คน เข้าตรวจสอบเป็นเวลา 
1 วันและส่งผู้สอบบัญชี/หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
3 - 5 คน เข้าตรวจสอบเป็นเวลา 3 - 5 วัน  

2. รายงานการตรวจสอบ 
 รายงานระหว่างปี 

 
 
 รายงานประจ าปี 

 
ระหว่างปีส าหรับระยะเวลา 4 เดอืน รายงาน
ผลการตรวจสอบบัญชรีะหว่างปีตามระเบียบที่
นายทะเบียนก าหนด 
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีตามที่ระเบียบ
ที่นายทะเบียนก าหนด 

 
ระหว่างปีส าหรับระยะเวลา 6 เดือน รายงานผล
การตรวจสอบบัญชีระหว่างปีตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนก าหนด 
รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีตามที่ระเบียบ
ทีน่ายทะเบียนก าหนด 

3. บริการอื่นๆ 1. ให้ค าแนะน าในด้านการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
2. ส่งผู้สอบบัญชีและหรือผู้ช่วยเขา้ร่วมประชุม
ใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ตามที่สหกรณร์้องขอ ซึ่งหน้าท่ีด้านวิชาชีพพึง
ต้องปฏิบัต ิ

1. ให้ค าแนะน าในด้านการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
2. รายงานผลการตรวจสอบเป็นข้อสงัเกตพร้อม
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธาน
กรรมการ/ผู้จัดการ และส่งส าเนาให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบด้วย 

พรชัย  ผู้ช านาญงานต 
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วจสอบบัญชีสหกรณ์  เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

รายการ 
บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จ ากัด 

(นางธนนัพัชญ์  สงวนสินธุ)์ 
บริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่นแอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 

(นายนราธร  ศรีฟ้า) 

 3. หากเป็นความประสงค์ของสหกรณ์ ในการ
รายงานงบการเงินประจ าปผีู้สอบบัญชียินดี
วิเคราะห์ งบการเงินโดยใช้อัตราสว่น 
CAMELS Analysis ที่ก าหนดโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ในการรายงานงบการเงิน
ประจ าปี 

3. ส่งผู้สอบบัญชีหรือผู้ช่วยเข้าร่วมประชุม
ใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ตามที่สหกรณร์้องขอ  

4. ค่าธรรมเนยีมการ
สอบบัญช ี
 จ านวนเงิน 

 

 ค่าธรรมเนียม 

คดิตามเวลาและแรงงานท่ีใช้ปฏิบัติงาน
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งและคา่พาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันและสอบทานหนี้ 
เสนอค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบ จ านวนเงิน 
100,000.- บาท 
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 3 งวด โดย 
1. เข้าตรวจสอบงานเสรจ็ภายใน 3 วันท าการ 
ในงวดที่ 1-2 จ านวนงวดละ 25,000.- บาท 
(รวม 50,000.- บาท) 
2. เข้าตรวจสอบงานเสรจ็งวดที่ 3 จ านวน 
50,000.- บาท ก าหนดช าระเมื่อสหกรณไ์ดร้ับ
รายงานของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 แล้ว 
ภายใน 3 วันท าการ 

คิดตามเวลาและแรงงานท่ีใช้ปฏิบัติงาน 
โดยรวมค่าเบีย้เลีย้งและคา่พาหนะ เว้นแต่
ค่าใช้จ่ายในการขอค ายืนยันและสอบทานหนี้ 
เสนอค่าธรรมเนยีมการตรวจสอบ จ านวนเงิน 
60,000.- บาท 
เบิกจ่ายเป็นจ านวน 2 งวด โดย 
1. งวดที่ 1 จ านวน 30,000.- บาท เมื่อ
ส านักงานไดด้ าเนินการตรวจสอบ รายการ
บัญชีเดือนม.ค. - มิ.ย. 60 เสร็จสิ้นแล้ว 
2. งวดที่ 2 จ านวน 30,000.- บาท เมื่อ
ส านักงานไดด้ าเนินการตรวจสอบรายการ
บัญชีส าหรบัปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

 
มติที่ประชุม อนุมัตเิลือกบริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่นแอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2560 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 60,000 บาท ต่อปี 
 

 4.6  พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ กรรมการ น าเสนอที่ประชุมคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
นางสุทิพย์ นุ่มนก สมาชิกเลขที่ 001695 ได้เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 ต่อที่

ประชุม ดังนี้ 1. นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ 
   2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ านวนเงิน 4,000 บาท / เดอืน 

มติที่ประชุม อนุมัตริายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 คือ 
1. นายพิเชฐ   ชายะตานันท์ 
2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
และค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจ านวนเงิน 4,000 บาท / เดือน 
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 4.7  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 42 และรับทราบผลการเลือกตั้ง 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติชาย เนื่องนิยม ประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด น าเสนอรายชื่อคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 41
ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
1.  นายอนุวัต ตันติวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 
กรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน  6  คน 
1.  นายมาณิช อินทฉิม   รองประธานกรรมการ 
2.  นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  กรรมการ/เหรัญญิก 
3.  นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล  กรรมการ 
4.  นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์  กรรมการ 
5.  นายสัณห์ชัย สินธุวงษ ์  กรรมการ 
6.  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  กรรมการ 
 
กรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา จ านวน  1  คน  
1.  นางสุทิพย์ นุ่มนก   กรรมการ 
 
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

แทนต าแหน่งที่ครบวาระ ดังนี้ 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  มีผู้สมัคร จ านวน 2  คน ประกอบด้วย 
  หมายเลข 1 นางพรพิศ เพชรเจริญ 
  หมายเลข 2 นายมาณิช อินทฉิม 
 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

มีผู้สมัคร จ านวน  24  คน ประกอบด้วย 
  หมายเลข 1 นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล 
  หมายเลข 2 นางสาวศุภพรรัตน์  สุขพุ่ม 
  หมายเลข 3 นายนาถะ ดวงวิชัย 
  หมายเลข 4 นางสาวณัฐติยา ปาลชาติ 
  หมายเลข 5 นางอศญา วังวล 
  หมายเลข 6 นางสาวขวัญเรือน  สังข์ประไพ 
  หมายเลข 7 นางณิชพรรณ สงวนทองค า 
  หมายเลข 8 นายคมกฤช นิคมคณารักษ ์
  หมายเลข 9 นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ 
  หมายเลข 10 นายยศพนธ์ ดิษพ่ึง 
  หมายเลข 11 นายวิธวินท์ งามเลิศ 

หมายเลข 12 นายวิม  ดีเอ่ียม 
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หมายเลข 13 นายณัฐพัฒน์ พัดทอง 
   หมายเลข 14 นายพงษ์พันธุ์ จุลอดุง 

หมายเลข 15 นายกวีภพ เหล่ากุลประสิทธิ์  
 หมายเลข 16 นายนิรันดร์ แสนสอน 

หมายเลข 17 นายสมจินต์ จันทร์สม 
   หมายเลข 18 นายวิสมัญญา ทุลไธสงค์ 

หมายเลข 19 นางสาวจุไร เจริญสุข 
   หมายเลข 20 นายมานิตย์ หน่องพงษ์ 

หมายเลข 21 นายองอาจ ฤทธิพลเดช 
   หมายเลข 22 นายปกาสิต จ าเรือง 

หมายเลข 23 นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ 
   หมายเลข 24 นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ 

 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

มีผู้สมัคร จ านวน  2  คนประกอบด้วย 
หมายเลข 1 นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ ์
หมายเลข 2 นายอรัญ มีแก้ว 

มติที่ประชุม  ผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ชุดที่ 42 ดังนี้ 
 

ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
หมายเลข 2 นายมาณิช  อินทฉิม   ได ้ 777 คะแนน      ล าดับที่  1 

 
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

หมายเลข 24  นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์   ได ้ 602 คะแนน      ล าดับที่  1 
หมายเลข 23  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  ได ้ 549 คะแนน      ล าดับที่  2 
หมายเลข  1  นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  ได ้ 538 คะแนน      ล าดับที่  3 
หมายเลข 19  นางสาวจุไร  เจริญสุข   ได ้ 529 คะแนน      ล าดับที่  4 
หมายเลข 21  นายองอาจ  ฤทธิพลเดช  ได ้ 468 คะแนน      ล าดับที่  5 
หมายเลข  3 นายนาถะ  ดวงวิชัย   ได ้ 448 คะแนน      ล าดับที่  6 
 
 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หมายเลข  2  นายอรัญ มีแก้ว    ได ้ 782 คะแนน      ล าดับที่  1 
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ประธานในที่ประชุม 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ(ถ้ามี) 
  - ไม่มี – 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชาติชาย เนื่องนิยม ประธานอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ และ
ท าหน้าที่ประธานฯ ด าเนินการปิดประชุมฯ ต่อไป ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและสั่งพัก
การประชุม  
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา  

 
 (นายอนุวัต  ตันติวงศ์) 
       ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

 
 (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 
 เลขานุการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
  

จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 

 

มติท่ีประชุม …………………………………………………………………………………………………………………. 
........................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................ .......................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  3 



วาระท่ี  3 

เร่ืองเพ่ือทราบ 

 
3.1 รบัทราบผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณป์ระจ าปี 2560 

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โดยการใช้การ
จัดมาตรฐานสหกรณ์ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาระบบสหกรณ์ เพ่ือวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการ
สหกรณ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบริหารจัดการภายใน โดยเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาสหกรณ์ ด้วยตัว
สมาชิกและสหกรณ์เองเป็นหลัก เน้นให้สหกรณ์มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ให้ผ่านมาตรฐานโดยได้ก าหนด
ตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ที่พิจารณาจากผลการด าเนินงานและกระบวนการจัดการภายในของสหกรณ์ 

บัดนี้ ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ได้ท าการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์แห่งนี้ “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” 

 
จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชุม …………………………………………………………………………………………………………………. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................ .......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
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3.2  รบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

1. สมาชิกเขา้ใหม่และสมาชิกลาออกระหว่างปี 2560 

รายงานสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2560 
 

รายละเอียด จ านวนคน 

เมื่อสิ้นปี 2559 มีสมาชิกทั้งสิ้น 2,697  คน 
รับสมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 2560 161  คน 
สมาชิกออกระหว่างปี 2560 

สมาชิกถึงแก่กรรม                  3 คน 
สมาชิกลาออกระหว่างปี        112  คน 

115  คน 

รวมยอดสมาชิกทั้งสิ้นเม่ือ  31 ธันวาคม  2560 2,743  คน 
 

2.  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 
 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 เพ่ิม/ลด รอ้ยละ 

1. จ านวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,648 2,602 46 1.77 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ (คน) 95 95 - - 
3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 706,233,200.00 633,714,996.00 72,518204.00 11.44 
4. ทุนส ารอง (บาท) 39,121,184.86 35,652,859.50 3,468,325.36 9.73 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 579,847.09 544,347.09 35,500.00 6.52 
6. ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 713,609,125.00 652,267,370.00 61,341,755.00 9.40 
7. ลูกหนี้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกสิ้นปี (บาท) 887,903,225.25 765,628,828.45 122,274,396.80 15.97 
8. หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 23,071,090.30 12,803,060.19 10,268,030.11 80.20 
9. หนี้สินระยะยาว (บาท) 143,000,000.00 84,972,821.92 58,027,178.08 68.29 
10. สินทรัพย์ทั้งหมดไม่รวมลูกหนี้ (บาท) 64,987,543.47 36,718,610.61 28,268,932.86 76.99 
11. รายได้ (บาท) 49,916,332.41 39,081,571.61 10,834,760.80 27.72 
12. รายจ่าย (บาท) 9,369,857.94 4,422,217.25 4,947,640.69 111.88 
13. ก าไรสุทธิประจ าปี (บาท) 40,546,474.47 34,659,354.36 5,887,120.11 16.99 

 

3.  ทุนเรือนหุน้ 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีเงินกู้แก่สมาชิก คงเหลือทัง้สิ้น  887,546,253.25  บาท 
รายละเอียด ดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน       38,731,048.00  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ     445,131,167.00  บาท 
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ     401,219,227.00  บาท 

รวมลูกหนี้เงินกู้ - ปกต ิ    885,081,442.00 บาท 
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ         2,821,783.25  บาท 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง             21,146.00  บาท  

รวมลูกหนี้ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      2,842,929.25 บาท 
หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          (360,118.00)  บาท 

ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ         2,482,811.25 บาท 
ลูกหนี้ทั้งสิ้น - สุทธิ     887,564,253.25 บาท 

5.  เงินลงทุน 

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

6.  กิจกรรมสนบัสนุนช่วยเหลือสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์ และทุนสวัสดิการ
สมาชิก เพ่ือประโยชน์แก่สมาชิกในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสมาชิกให้ดีขึ้น และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่สมาชิก โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.1  การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
สหกรณ์ฯ ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 55 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น  216,000  บาท ประกอบด้วย 
-  สมาชิกถึงแก่กรรม  3  ราย  เป็นเงิน  60,000  บาท   
-  คู่สมรสถึงแก่กรรม  1  ราย  เป็นเงิน    3,000  บาท 
-  บิดาถึงแก่กรรม    21  ราย    เป็นเงิน  63,000  บาท  
-  มารดาถึงแก่กรรม 28  ราย    เป็นเงิน  84,000  บาท 
-  บุตรถึงแก่กรรม     2  ราย  เป็นเงิน    6,000  บาท 

6.2  การส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
-  สหกรณ์ฯ ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม  61  ทุน ทุนละ 3,000.- บาท  เป็นเงิน

ทัง้สิ้น  183,000.-  บาท 

6.3  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
-  สนับสนุน “โครงการแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”  

 เป็นเงิน 20,000.-  บาท 
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-  สนับสนุน “โครงการกีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ สุขภาพดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่”  
   ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นเงิน 20,000.- บาท 
-  สนับสนุน “โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสามัคคี ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร”  

 เป็นเงิน 20,000.-  บาท 

6.4  การสงเคราะห์เพื่อสาธารณประโยชน์ และการกุศล 
-  ร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจ าปี 2560 

 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 500.- บาท 
-  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 

 ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ วัดมหรรณพาราม วรวิหาร แขวงเสาชิงช้า  
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  เป็นเงิน 5,000.- บาท 

-  ร่วมท าบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2560 
 ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ วัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  
 เป็นเงิน 5,000.- บาท 

 

7.  ผลการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 

7.1  การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่  42 ได้ออกระเบียบและประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ดังนี้ 
 

ระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครัง้ท่ี – วนัท่ี 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 

2/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 

9/2560 วันที่ 28 กันยายน 2560 

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

ประกาศสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 
มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ครัง้ท่ี - วนัท่ี 

หลักเกณฑ์เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2560 2/2560 วันที่ 29 มีนาคม 2560 
อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 11/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

 
2) เงินสดขาดบัญชี จ านวน 389,549.00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินคดีทางศาล

แรงงานกลาง ตามคดีหมายเลข 2059/2560 
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7.2  การบริการ 
1)  การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน  
2)  การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์  

 - เว็บไซต์ https://ict.cooponlineservice.com/w/parliament ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จ ากัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก เช่น ตรวจสอบทุนเรือนหุ้น 
ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน 
 - การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Line , Facebook 
 - บุคคล เช่น กรรมการด าเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

3)  สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกในปี 2560 
รวม 7,574 สัญญา เป็นเงินจ านวน  713,609,125.-  บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

เดือน 
เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ 

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

รวมท้ังสิ้น 6,410 249,207,200.00 1,030 337,072,155.00 134 127,329,770.00 
 

4)  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 
สหกรณ์ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ การส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ การซื้อแบบพิมพ์กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จ ากัด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 
จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบ 

มติท่ีประชุม…………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .......................................................................... 
 

40 

https://ict.cooponlineservice.com/w/parliament


3.3  รบัทราบรายงานผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2560 

 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

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

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้
เลือกตั้งให้นายพิเชฐ  ชายะตานันท์  และนางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ในโอกาสนี้ จึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 2560 
โดยสรุปให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ ดังนี้ 
 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2  เพ่ือตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี 

และการควบคุมเงินตามหลักการบริหารงานทั่วไป เพ่ือความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี 
1.3  เพ่ือตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 
1.4  เพ่ือสอบทานความเหมาะสมในสาระส าคัญในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบความถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน 
การบัญชี และเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี 

2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ และข้อก าหนดของสหกรณ์ฯ 
2.3  ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 

3. สรุปผลการตรวจสอบ 
3.1  ด้านการบัญชี 

3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ถือเป็นหลักฐาน
ประกอบการลงบัญชี 

3.1.2  การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีการเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 

3.1.3  การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดและถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญ 
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3.2  ด้านการบริหารงาน 
3.2.1  การให้สมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ 
การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ได้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ และระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด โดย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มี ลูกหนี้ เงินกู้คงเหลือ รวมทั้งสิ้น 
885,081,442.00 บาท สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จ านวน    38,731,048.00  บาท 
 เงินกู้สามัญ   จ านวน  445,131,167.00  บาท 
 เงินกู้พิเศษ   จ านวน  401,219,227.00  บาท 
 
หมายเหตุ  เพิ่มข้ึนจากปี 2556 จ านวน 119,452,613.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.60 

 
3.2.2 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ 
 ณ ต้นปี (วันที่ 1 มกราคม 2560)   633,714,996.00  บาท 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างปี      72,518,204.00  บาท 
 คงเหลือ ณ สิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)       706,233,200.00  บาท 

 
3.2.3 การลงทุนของสหกรณ์ฯ 
นอกจากการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ได้มีการน าเงินไปลงทุนเพ่ิมเติม เพื่อให้

เกิดรายได้เพ่ิมขึ้น โดยสหกรณ์ฯ มีเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

เงินลงทุนระยะสั้น (ไม่มี) 
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน                    0.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น         0.00  บาท 
เงินลงทุนระยะยาว 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด    5,260,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ ากัด         10,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด         100,000.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะยาว     5,370,000.00  บาท 
    
 ณ ต้นปี (วันที่ 1 มกราคม 2560)   633,714,996.00  บาท 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหว่างปี      72,518,204.00  บาท 
 คงเหลือ ณ สิ้นปี (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)       706,233,200.00  บาท 

 
(เพ่ิมเติม ระหว่างปี ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 2,940,000 บาท) 
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3.2.4 ทุนส ารอง และทุนสะสมของสหกรณ์ฯ 
 

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

ทุนส ารอง 
ทุน 

- ทุนสาธารณประโยชน ์
- ทุนรักษาระดบัอัตรา 
  เงินปันผล 
- ทุนส่งเสริมการศึกษา 
  และอบรม 

35,652,859.50 
 

284,713.58 
213,304.24 

 
46,329.27 

3,468,325.36 
 

510,000.00 
50,000.00 

 
 

(534,500.00) 

39,121,184.86 
 

260,213.58 
263,304.24 

 
56,329.27 

ทั้งนี้ การใช้ทุนสะสมต่างๆ ระหว่างปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน และระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 
3.2.5 รายจ่าย 
รายจ่ายต่างๆ ของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปในกิจการสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล และเป็นไปตาม

ระเบียบและมติที่ประชุม 
 
3.3  ด้านการด าเนินงาน 

3.3.1 ระหว่างปี 2560 สหกรณ์ฯ มีผลการด าเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้ 
รายได้ 
- ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน   49,840,305.60  บาท 
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า             7,380.00  บาท 
- รายได้อ่ืนๆ            68,646.81  บาท 
  รวมรายได้ทั้งสิ้น    49,916,332.41  บาท 
รายจ่าย 
- ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม     5,664,359.83  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่      1,176,093.00  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ ์        91,145.19  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก                      -  บาท 
- ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน      2,438,259.92  บาท 
  รวมรายจ่ายท้ังสิ้น     9,369,857.94  บาท 
 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน   40,546,474.47  บาท 

 

ทั้งนี้ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,887,120.11 บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.99 บาท) 
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3.3.2 การด าเนินการด้านต่างๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ

ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้ความร่วมมือ และอ านวยความ
สะดวกเป็นอย่างยิ่งในการเข้าตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  

 
 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
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ระเบียบวาระท่ี  4 



4.1  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2560 

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 

 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า 

 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่นัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบการ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหาก 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 
 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

     อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 สหกรณ์มี
เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
885.08 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92.92 ของทรัพย์สิน
ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
จ านวนเงินมีสาระส าคัญมาก 

     ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้กู้ และใช้
วิธีการตรวจสอบอื่นๆ ดังนี้ 
     - สอบทานระเบียบการให้กู้แก่สมาชิก 
     - ส่งยืนยันยอดคงเหลือกับลูกหนี้เงินให้กู้ 
     - สุ่มตรวจการจ่ายเงินให้กู้กับบัญชีธนาคาร 
     - สุ่มตรวจการรับช าระเงินให้กู้กับรายงานเรียกเก็บ
รายงานในระบบ และบัญชีธนาคาร 
     - สุ่มตรวจค าขอกู้และสัญญาเงินกู้ 

     อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 ลูกหนี้
เงินกู้ขาดสมาชิกภาพและการประมาณการค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต้องอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ค่อนข้างมากในการประเมินพฤติการณ์ของลูกหนี้ที่
คาดว่าจะช าระหนี้ไม่ได้ สหกรณ์มีลูกหนี้ที่ขาดสมาชิกภาพ
จ านวน 2.82 ล้านบาท มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 
จ านวน 0.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.01 ของยอด
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 

     ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการประเมินค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
     - สอบถามเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องในการค านวณค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
     - สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณ์
ของลูกหนี้เงินให้กู้ที่คาดว่าจะช าระหนี้ไม่ได้ 
     - สอบถามนโยบายของสหกรณ์ในการประมาณการ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
     - ตรวจสอบการค้างช าระของลูกหนี้กับบัญชีย่อย
ลูกหนี้ 
     - สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     - สุ่มทดสอบการค านวณและตรวจสอบการบันทึก
บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีบัญชี เป็นต้นไป
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด   
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดย
ถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือการผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีชื่อ
เรื่องดังกล่าว และใช้เกณฑ์การบันทึกบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดการด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดการด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความคิดเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเชื่อมมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับที่สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันมีสาระส าคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเท่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
คิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจจะละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
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 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ใน
การด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกต
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความคิดเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานการสอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ได้มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก าหนดเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายก าหนดหรือข้อบังคับห้ามมิให้เปิดเผยเรื่อง
ดังกล่าวต่อสาธารณะหรือสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 (นายนราธร  สีฟ้า) 
       ผูส้อบบัญชี 
 
วันที่  31  มกราคม  2561 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
               ปี 2560         ปี 2559 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 33,988,964.63 34,073,651.02 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 25,000,000.00              0.00 
เงินสดขาดบัญช ี 3     389,549.00     389,549.00 
หัก ค่าเผื่อเงินสดขาดบัญชี        389,549.00        389,549.00 
                  0.00      0.00 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 5 146,984,422.00 122,145,788.00 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 6       308,452.00                0.00 
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง          21,146.00         33,146.00 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ          21,146.00         33,146.00 
                  0.00      0.00 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7         53,057.78         10,483.34 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  206,334,896.41 156,229,922.36 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินลงทุนระยะยาว 4    5,370,000.00     2,430,000.00 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 738,097,020.00  643,483,040.45 
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 6    2,174,359.25                0.00 
อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ 8    215,521.06     106,976.25 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9      360,000.00          97,500.00 
 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   746,216,900.31 646,117,516.70 
 รวมสินทรัพย ์   952,551,796.72 802,347,439.06 
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               ปี 2560         ปี 2559 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 หนี้สินและทุนของสหกรณ์  
หนี้สินหมุนเวียน 

ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนด 12   12,000,000.00 12,000,000.00 
ช าระในหนึ่งปี 
เงินรับฝาก - สมาชิก 10  9,017,220.62      41,872.17 
ฌาปนกจิสงเคราะห์ค้างจ่าย   1,916,180.00     686,770.00 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11       137,689.68         74,748.02 
 รวมหนี้สินหมุนเวียน   23,071,090.30  12,803,060.19 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
เงินกู้ยืมระยะยาว 12  143,000,000.00   84,972,821.92 
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  143,000,000.00  84,972,821.92 
 รวมหนี้สิน  166,071,090.30  97,775,882.11 

ทุนของสหกรณ์ 
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 
หุ้นท่ีช าระเต็มมูลค่าแล้ว  706,233,220.00 633,714,990.00 
หุ้นท่ีช าระไม่ครบมูลค่า                 0.00     6.00 
   706,233,220.00 633,714,996.00 
ทุนส ารอง    39,121,184.86   35,652,859.50 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 13       579,847.09     544,347.09 
ก าไรสุทธิประจ าปี    40,546,474.47   34,659,354.36 
 รวมทุนของสหกรณ์  786,480,706.42 704,571,556.95 
 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  952,551,796.72 802,347,439.06 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 (นายมาณิช  อินทฉิม) 
 ประธานกรรมการ 

 
 (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 
 เลขานุการ 
 วันที่  31  มกราคม  2561 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
   ปี 2560 ปี 2559 
   บาท %  บาท % 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 49,554,607.40  99.43 38,893,920.25  99.67 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร       45,112.69   0.09       50,416.61   0.13 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ       51,554.79   0.10              0.00   0.00 
ผลตอบแทนจากการลงทุน     189,030.72   0.38       76,769.75   0.20 
 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนลงทุน 49,840,305.60 100.00 39,021,106.61 100.00 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก      11,196.85   0.02        1,046.80  0.00 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว  5,653,162.98 11.34  1,206,881.82  3.09 
         รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  5,664,359.83 11.36  1,207,928.62  3.09 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม     338,972.00   0.68             0.00   0.00 
 รวมหนี้สงสัยจะสูญ     338,972.00   0.68             0.00   0.00 

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ       43,836,973.77 87.96     37,813,177.99 96.91 
บวก รายได้อื่น 
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า       7,380.00   0.01        7,900.00   0.02 
 รายได้จากศูนย์ประสานงานฌาปนกิจฯ     45,156.81   0.09       32,200.00   0.08 
 เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้            0.00   0.00      17,212.00   0.04 
 รายได้เบ็ดเตล็ด     23,490.00   0.05        3,153.00   0.01 
  รวมรายได้อื่น     76,026.81   0.15      60,465.00   0.15 
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 
 เงินเดือน 652,800.00   1.31 613,900.00  1.57 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที ่ 384,000.00   0.77 382,000.00  0.98 
 ค่าตอบแทนล่วงเวลา 113,580.00   0.23 220,490.00  0.57 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   25,230.00   0.05  24,335.00  0.06 
 เงินสมทบกองทุนทดแทน     483.00   0.00      273.00  0.00 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 ค่าเสื่อมราคา 51,145.19   0.10  62,983.11  0.16 
 สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 40,000.00   0.08         0.00  0.00 
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   ปี 2560    ปี 2559 
      บาท %    บาท         % 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  682,550.00   1.37  756,950.00   1.94 
 ค่ารับรอง   12,089.00   0.02    22,973.00   0.06 
 ค่าธรรมเนียมต่างๆ     8,066.25   0.02    12,461.00   0.03 
 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี   41,254.00   0.08     3,000.00   0.01 
 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี   60,000.00   0.12    28,800.00   0.07 
 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ   46,400.00   0.09           0.00   0.00 
 วัสดุส านักงานใช้ไป   47,993.94   0.10    71,329.27   0.18 
 ค่าใช้จ่ายประชมุใหญ่ 941,045.00   1.89  957,343.00   2.46 
 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   62,914.50   0.13    65,876.00   0.17 
 ค่าของที่ระลึก   10,700.00   0.02           0.00   0.00 
 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินยืมทดรอง  (12,000.00)  (0.02)   (19,354.00)  (0.05) 
 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมบัญชี 150,000.00   0.30           0.00   0.00 
 ค่าสัมมนาและศึกษาดูงาน   30,314.00   0.06           0.00   0.00 
 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    6,705.50   0.01           0.00   0.00 
 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          11,255.73   0.02        10,929.25   0.03 
  รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    3,366,526.11   6.75    3,214,288.63   8.24 
ก าไรสุทธิ  40,546,474.47 81.36  34,659,354.36 88.82 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
      ปี 2560      ปี 2559 
     หมายเหตุ  บาท   บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ก าไรสุทธิ 2  40,546,474.47  34,659,354.36 
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ  
จากกิจกรรมด าเนินงาน  

หนี้สงสัยจะสูญ - เกินความต้องการ  (12,000.00)     (19,354.00) 
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม    338,972.00             0.00 
เงินสดขาดบัญชีได้รับชดใช้  406,760.00     (17,212.00) 
ค่าเสื่อมราคา    51,145.19      62,983.11 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ     (3.17)          (96.25) 
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมฯ ค้างรับ                             (19,976.71)     0.00 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย   49,684.93      21,254.32 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าค้างจ่าย       338.82        1,046.80 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษค้างจ่าย  10,858.03             0.00 
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย   40,000.00             0.00 
วัสดุส านักงานใช้ไป   47,993.94      71,329.27 
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย   30,000.00             0.00 
เงินประกันสังคมค้างจ่าย         2,120.00        2,030.00 

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

เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  (249,207,200.00) (184,361,000.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน    237,259,852.00   180,226,642.00 
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ  (337,072,155.00) (323,117,133.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ    300,506,506.20   303,070,842.05 
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ  (127,329,770.00) (144,617,847.00) 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ      53,557,122.00    29,364,576.00 
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง           12,000.00          24,304.00 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้า         (10,000.00)                 0.00 
เงินสดรับจากเงินสดขาดบัญชี                  0.00          17,212.00 
เงินสดรับจากดอกเบี้ยค้างรับ                96.25                 0.00 
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส านักงาน         (49,436.75)        (65,066.00) 
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        ปี 2560        ปี 2559 
     หมายเหตุ     บาท           บาท 
หนี้สินด าเนินงาน 

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               0.00       (1,200.00) 
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน    471,998.60      264,701.00 
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน  (477,817.60)    (492,088.00) 
เงินสดจ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์    (2,352,347.00)  (2,107,385.20) 
เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห์      3,582,087.00   2,796,393.10 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย   (21,254.32)               0.00 
เงินสดจ่ายประกันสังคมรอน าส่ง    (4,060.00)       (4,910.00) 
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน าส่ง         2,120.00         2,030.00 

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

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ส านักงาน      (159,690.00)                 0.00 
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมบัญชี    (302,500.00)     (97,500.00) 

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุน      (2,940,000.00) (1,010,000.00) 
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทุน     (3,402,190.00)  (1,107,500.00) 
 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับจากเจ้าหนี้เงินกู้  297,000.00.00  122,000,000.00 
 เงินสดจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้   (238,972,821.92) (34,144,472.29) 
 เงินสดรับจากเงินรับฝาก        9,004,900.00                0.00 
 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก        (30,598.35)        0.00 
 เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย              (30,000.00)       (10,000.00) 
 เงินสดจ่ายเงินปันผล  (29,254,363.00) (26,938,077.00) 
 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน    (1,170,266.00)   (1,075,984.00) 
 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่     (166,400.00)      (160,000.00) 
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น    97,300,504.00   78,958,579.00 
 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น  (24,782,300.00) (27,241,203.00) 
 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์      (534,500.00)     (508,156.00) 
 เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม                0.00        (1,000.00) 
เงินสดสุทธิได้รับมาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน  108,364,154.73  110,879,686.71 
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น   24,915,313.61   5,553,593.27 
เงินสด ณ วันต้นปี  34,073,651.02             28,520,057.75 
เงินสด ณ วันสิ้นปี  58,988,964.63             34,073,651.02 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

- สหกรณ์จัดท างบการเงินโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของระยะเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย 
  จ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม 
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน 
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินยืมทดรองไว้ในจ านวนที่เพียงพอส าหรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น 
  โดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี 
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้น 
  คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
- ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ส านักงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
- สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน 
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ 
  ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ทุกประเภท 
 

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบด้วย 
                ปี 2560       ปี 2559 
     หมายเหตุ   บาท         บาท 

เงินสด                         298,989.76     297,732.75 
    เงินฝากธนาคาร 

กระแสรายวัน    15,000.00   3,124,808.97 
ออมทรัพย์  33,674,974.87 30,651,109.30 
                 รวม  33,988,964.63 34,073,651.02 

 
ข้อผูกพัน 
1) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-0-09133-1 จ านวนเงิน 
   1,838,089.35 บาท สหกรณ์ใช้ในกิจการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก 
   ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (สส.ชสอ.) 
2) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 089-0-09132-3 จ านวนเงิน 70,831.73 บาท 

 และประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 089-6-00018-4 จ านวน 10,000.00 บาท สหกรณ์ใช้ในกิจการของ 
 ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

3. เงินสดขาดบัญชี จ านวน 389,549.00 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการฟ้องคดีทางศาลแรงงานกลาง 
ตามคดีหมายเลขด าท่ี 2059/2560 
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4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 
        ราคาทุน  ราคาทุน 

เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด         5,260,000.00   2,320,000.00 
หุ้นสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด                         100,000.00     100,000.00 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด                    10,000.00       10,000.00 
        รวมเงินลงทุนระยะยาว                      5,370,000.00   2,430,000.00 
 

 

5. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย 
   ปี 2560  ปี 2559 
  บาท  บาท 
  ระยะสั้น ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

เงินให้กู้ยืม - ปกต ิ
ลกูหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 38,731,048.00              0.00 26,794,948.00           0.00 
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 67,419,814.00 377,711,353.00 63,596,560.00 346,789,056.45 
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 
 - เพื่อการซื้อยานพาหนะ     694,280.00   1,060,490.00     929,530.00    2,039,940.00 
 - เพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน 28,895,400.00       274,488,175.00 25,240,790.00 247,731,832.00 
 - เพื่อการเอนกประสงค์ 11,243,880.00        84,837,002.00   5,583,960.00   46,922,212.00 
 รวม 40,833,560.00       360,385,667.00 31,754,280.00 296,693,984.00 
 รวมเงินให้กู้ยืม    146,984,422.00       738,097,020.00      122,145,788.00 643,483,050.45 

 
ระหว่างปี 2560 สหกรณ์จ่ายเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนี้สิน จ านวน 50 ราย เป็นเงิน 65,409,800.00 บาท

และเพ่ือการเอนกประสงค์ จ านวน 84 ราย เป็นเงิน 61,919,970.00 บาท การจ่ายเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์
เป็นไปตามระเบียบวาด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2599 ข้อ 53 (2) 
ก าหนดให้ใช้หลักประกันเงินกู้โดยใช้บุคคลค้ าประกันซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่น้อยกว่าสองคน และผู้กู้ต้อง
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) และสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (สส.ชสอ.) เพ่ือน ามาใช้เป็น
หลักประกันเงินกู้ โดยจ ากัดจ านวนเงินฌาปนกิจสมาคมละไม่เกินห้าแสนบาทถ้วน 
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6. ลูกหนี้ - สุทธิ  
   ปี 2560  ปี 2559 
  บาท  บาท 
  ระยะสั้น ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

ลกูหนี้เงินกูข้าดสมาชิกภาพ     647,424.00  2,174,359.25              0.00           0.00 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (338,972.00)                0.00              0.00                0.00 
ลูกหนี้ - สุทธิ     308,452.00    2,174,359.25              0.00                0.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินกู้ - ขาดสมาชิกภาพทั้งจ านวน 

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 

เงินรอเรียกคืน        11,248.00 2,           0.00 
วัสดุส านักงาน                          11,829.90       10,387.09 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ                                 3.17             96.25 
ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมฯ ค้างรับ                          19,976.71              0.00 
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า                         10,000.00              0.00 
            รวม                         53,057.78       10,483.34 

8. อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 

อุปกรณ์ส านักงาน      835,957.60     676,267.60 
หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม  620,436.54     569,291.35 
อุปกรณ์ส านักงาน - สุทธิ  215,521.06     106,976.25 

9. สินทรัพย์ไมมี่ตัวตน ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 

ซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา               0.00       97,500.00 
สิทธิการใช้ซอฟแวร์  360,000.00              0.00 

รวม  215,521.06     106,976.25 

10. เงินรับฝาก - สมาชิก ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 

เงินรับฝากประจ า        12,320.62  2, 41,872.17 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ      9,004,900.00               0.00 
             รวม      9,017,220.62        41,872.17 
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11. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย 
        ปี 2560   ปี 2559 
     หมายเหตุ    บาท     บาท 

เงินรอจ่ายคืน         2,567.90 2 ,   8,386.90 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ าค้างจ่าย                              338.82       1,046.80 
ดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์ค้างจ่าย                          10,858.03             0.00 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย                          49,684.93      21,254.32 
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย                         70,000.00      40,000.00 
เงินประกันสังคมรอน าส่ง           4,240.00       4,060.00 
            รวม       137,689.68      74,748.02 

12. เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย 
  ปี 2560   ปี 2559 
    บาท     บาท 
 ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ 
  ภายใน 1 ปี          เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี         เกิน 1 ปี 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 12,000,000.00 143,000,000.00 12,000,000.00 84,972,821.92 
 รวม 12,000,000.00       143,000,000.00 12,000,000.00 84,972,821.92 

 
- ระหว่างปี 2560 สหกรณ์กู้เงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด ภายในวงเงินกู้ยืม

แต่ละคราวไม่เกิน 200,000,000.00 บาท โดยมีการกู้ยืมเงินในคราวแรกเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
จ านวน 132,000,000.00 บาท และคราวที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 จ านวน 162,000,000.00 บาท 
โดยช าระหนี้เงินกู้ยืมที่เหลือในคราวแรกจนครบจ านวน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมร้อยละ 4 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ยืม 
36 งวด โดยงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 35 ส่งช าระคืนเงินต้นงวดละ 1% ของวงเงินกู้แต่ไม่เกิน 1,000,000.00 บาท 
งวดที่ 36 ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนทั้งหมด และให้ช าระงวดแรกในวันสิ้นเดือน นับจากวันที่ผู้กู้เบิกเงินกู้
ในคราวแรก โดยมีคณะกรรมการด าเนินการทั้งคณะเป็นหลักประกัน 

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
         ปี 2560  ปี 2559 
     หมายเหตุ     บาท     บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์      260,213.58     284,713.58 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล      263,304.24     213,304.24 
ทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรม    56,329.27   46,329.27 
          รวม  579,847.09 544,347.09 

14. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
ในปี 2560 สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดอัตรา

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก. 
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 
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หนังสือรับรองสหกรณ์ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
 

     31  มกราคม  2561 
 

เรียน  นายนราธร  ศรีฟ้า  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัดส าหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่ง
งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็นดังต่อไปนี้.- 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ  

2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1  บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3.  ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิ ดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5.  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้ึน 

 
6.  รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

6.1  รายการธุรกิจที่มีกับบุคคลอ่ืน 
6.2  ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 

7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8.  สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

9.  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

     

 (นายมาณิช  อินทฉิม) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  

     

 (นางสาวณาตยา  มาอินทร์) 
 ผู้จัดการสหกรณ์ 
 ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด  
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4.2  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 
การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 

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

 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท 
30,000.00 0.08 

รวมเงิน 5,419,474.47 13.37 

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

 
 

32,848,762.00 
 

1,318,238.00 
 
 

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

600,000.00 
 

 
 

81.02 
 

3.25 
 
 

0.37 
0.37 
0.12 
0.02 
1.48 

 

รวมเงิน 35,127,000.00 86.63 
รวมทั้งสิ้น 40,546,474.47 100.00 

 
จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 

มติท่ีประชุม …………………………………………..…………………………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................ .......................................................................................................................  
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4.3  พิจารณาก าหนดแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ขอเสนอเป้าหมายการ
ด าเนินงานประจ าปี แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์
อย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก โดยสรุปดังนี้ 

 
1. แผนยุทธศาสตรส์หกรณ ์ปี 2561 - 2564 

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

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส น าสมัยเทคโนโลยี 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และก ากับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์โดย

ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
3. เพ่ิมสมรรถนะการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพ่ือสนองความต้องการของสมาชิก และจัด

สวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลส าคัญ” 
4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ 
4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1 :  พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่  1 :  การน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 
  4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
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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 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่  3  :  สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญก าลังใจในการท างาน 
  2. สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ 4 :  สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่  4  :  สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 
  2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เป้าประสงค์ 5 :  ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
กลยุทธ์ที่  5 :  การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมของสหกรณ์ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก อาทิ 
เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ , Facebook ,Line , แบบสอบถามความคิดเห็น 
  2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 
  3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
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2. พิจารณาอนุมติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ค าชี้แจงประกอบ ตั้งไว ้ จ่ายจริง ขอตั้ง 
1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่     
1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00  
1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 4 คน 816,000.00 652,800.00 850,000.00     เงินเดือนและเงินเล่ือนขั้นเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา 
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 3 คน 228,000.00 204,000.00 228,000.00  
1.4 ค่าท างานล่วงเวลา 120,000.00 113,580.00 80,000.00 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาเจา้หน้าที่สหกรณ์ 
1.5 เงินสมทบประกันสังคม 40,800.00 25,230.00 40,800.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมฯ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,200.00 483.00 3,200.00 เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนฯ ร้อยละ 0.4 ของเงินเดือน  

รวม 1,388,000.00 1,176,093.00 1,382,000.00  
2. หมวดครภุัณฑ ์     
2.1 เครื่องใช้ส านักงาน 350,000.00 159,690.00 200,000.00 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน 2 เครื่อง / เครื่องปริ้นเตอร ์/  

เครื่องตรวจนับธนบัตร / เครื่องสแกนเอกสาร /เครื่อง
บันทึกเวลา 

2.2 โต๊ะ เก้าอี้ส านักงาน 50,000.00 - 50,000.00 ซ้ือทดแทนโต๊ะ เก้าอี้ส านักงานของเดิมที่ช ารุด 
รวม 400,000.00 159,690.00 250,000.00  

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก     
3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก 809,400.00 809,400.00 822,300.00 เป็นเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก รายละ 300 บาท 
3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ ่ 101,000.00 66,775.00 110,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารรายงานกิจการ

ประจ าปี 2560 / เอกสารอื่นๆ / วัสดุอุปกรณ์ /  
เงินจับฉลากสมาชกิ / ค่าพาหนะผู้เขา้ร่วมประชมุ
บุคคลภายนอก 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ 65,000.00 64,870.00 65,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ 
รวม 975,400.00 941,045.00 997,300.00  

4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน     
4.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 384,000.00 372,800.00 384,000.00 เป็นค่าเบีย้ประชมุกรรมการ ทีป่รึกษา และบุคคลจาก

หน่วยงานภายนอกอื่นที่สหกรณ์เชิญเขา้ร่วมประชุม 
4.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ 350,000.00 309,750.00 350,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแกอ่นุกรรมการ 
4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 46,400.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
4.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี 60,000.00 60,000.00 100,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบญัชี 
4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 30,314.00 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา 
4.6 ค่ารับรอง 30,000.00 12,089.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์/ 

บุคคลอื่นที่สหกรณ์ประสานงาน 
4.7 ค่าเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 15,000.00 6,705.50 15,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ต 
4.8 ค่าจัดท าโปรแกรมสหกรณ์ 603,000.00 452,500.00 400,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาการใช้โปรแกรมสหกรณ์ 
4.9 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาครุภัณฑ ์ 20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
4.10 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมาย 100,000.00 41,254.00 200,000.00 เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางกฎหมาย 
4.11 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000.00 47,993.94 80,000.00 เป็นค่าวัสดุส านักงาน 
4.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000.00 62,914.50 70,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
4.13 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10,000.00 8,066.25 10,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 
4.14 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก 1,200.00 1,046.80 700,000.00 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝากสมาชกิ 
4.15 ดอกเบีย้เงินกู ้ 5,300,000.00 5,653,162.98 5,000,000.00 เป็นดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยืมจากชุมนุมสหกรณ์ฯ 
4.16 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 20,000.00 11,255.73 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกิจการสหกรณ์ 

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

รวมทั้งสิ้น 10,354,600.00 9,393,080.70 10,556,300.00  
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4.4  พิจารณาคดัเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 
“การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ. 2544 
 

การน าเสนอข้อมูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่ 
 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

ล าดับที่ 1 
บริษัท  โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 

ล าดับที่ 2 
บริษัท ส านักงาน บเีอฟเอ จ ากัด 

1. การเขา้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ
บัญช ี
     - จ านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
     - จ านวนผู้ช่วย 

ปีละ 3 คร้ัง 
ครั้งละประมาณ 3 - 5 วันท าการ 

2 - 4 คน แล้วแต่ชว่งเวลาและปริมาณงาน 

อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันท าการ 

จ านวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวา่งปีให้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานสอบบัญชีประจ าปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 
3. ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมี
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่ส าคัญที่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. เข้าร่วมประชุมใหญ่ และประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อรับรองงบการเงินประจ าปี หากสหกรณ์ร้อง
ขอให้เข้าร่วมประชุมนอกจากนี ้คิดค่าพาหนะเดินทาง
ครั้งละ 5,000 บาท 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวา่งปีให้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานการตรวจสอบประจ าป ีตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3. ให้ค าแนะในการบริหารการเงินการบญัชีตามที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ กรณีมีข้อสังเกต
ทางการเงินการบญัชีที่ส าคัญที่พบในระหวา่ง  ที่ตรวจสอบ 
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อกัษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีจากหนว่ยงานราชการ จะแจ้งด าเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการ
นั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลกัษณ์อักษร 
4. เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด าเนิน
ทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี
     - จ านวนเงิน 
     - การเบิกค่าธรรมเนียม 

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

80,000.- บาท  
จ่ายช าระเมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชีแล้ว 

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี
 

- นายนราธร  ศรีฟ้า 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9821 

- นายพงษ์ธีระ  เจยีรสกุลธรรม 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9387 
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รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

ล าดับที่ 1 
บริษัท  โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ ากัด 

ล าดับที่ 2 
บริษัท ส านักงาน บเีอฟเอ จ ากัด 

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

ฯลฯ 

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

 

 
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก และก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

มติท่ีประชุม ………………………………………………………..……………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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4.5  พิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี 2561 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
ก าหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 74. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ 
หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคน 

ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

 

ข้อ 75. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ า 

ในปี 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีได้คัดเลือก 
1. นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ 
2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
 
จึงน าเรียนที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2560 

มติท่ีประชุม ……………………………………………………………..………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................. ..................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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4.6  พิจารณาอนุมติัวงเงินกูยื้มหรือการค ้าประกนัของสหกรณป์ระจ าปี 2561 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
ข้อ 17 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกัน

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ ์

ถ้าท่ีประชุมใหญ่ยังมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ   
ค้ าประกันส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีก่อนไปพลาง 

 

ข้อ 18 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือตราสาร
การเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด ส าหรับใช้เป็นทุนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันประจ าปีตามข้อ 17 

 

เมื่อปี 2560 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กู้เงินจากแหล่งอื่น
มาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ส าหรับในปี 2561 คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ ขอเสนออนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือการค้ าประกัน จ านวน
200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว 

 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

มติท่ีประชุม ……………………………………………………………..………………………………………………….. 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................. ..................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
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4.7  การเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 43 ประจ าปี 2561 

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

ข้อ 50 คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ 

ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 
(1)  เคยได้รับโทษจ าคุกหรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยสุจริต 
(2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที ่
(3)  เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พันจากต าแหน่ง

กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
(4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระท าของ
ตนเอง 

 

ข้อ 52 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจาก
ต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสองของกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) แต่ให้
ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในต าแหน่งจนครบวาระ หรือ
อยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 

เมื่อครบก าหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อย
ห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 

กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการด าเนินการต้องพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการด าเนินการที่ได้รับเลือกตั้งใหม่
อยู่ต าแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการด าเนินการชุดแรก และให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ในปี 2561 มีกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 42 พ้นจากต าแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 จ านวน 7 คน ดังนี้ 
 

กรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จ านวน  1  คน  
1.  นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
 

กรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จ านวน  6  คน  
1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
2.  นายชาติชาย เนื่องนิยม  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
3.  นายวิเชียร บัวบาน   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
4.  นายสมบูรณ์ แก่นจ าปา  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  1 
5.  นางสาวศิริพร สมบัติศิริ  พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  2 
6.  นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ ์   พ้นจากต าแหน่งวาระท่ี  2 
 

คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  8  คน ยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการ ดังนี้ 
1.  นายมาณิช อินทฉิม   ประธานกรรมการ 
2.  นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3.  นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล  กรรมการ 
4.  นายองอาจ ฤทธิพลเดช  กรรมการ 
5.  นายนาถะ ดวงวิชัย   กรรมการ 
6.  นายอรัญ มีแก้ว   กรรมการ 
7.  นางสาวจุไร เจริญสุข   กรรมการ 
8.  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  กรรมการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
ชุดที่ 43 ประจ าปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 ณ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 43 ดังนี้ 

 

1. ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน  3  คน ประกอบด้วย 
  หมายเลข 1 นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย์ 
  หมายเลข 2 นายแซมม ี ทองชัย 
  หมายเลข 3 นายศตพล วรปัญญาตระกูล 
 
2. ผู้สมัครกรรมการด าเนินการ สัดส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ านวน  13  คน ประกอบด้วย 
  หมายเลข 1 นายพงศ์กิตติ ์ อรุณภักดีสกุล 
  หมายเลข 2 นายชาติชาย เนื่องนิยม 
  หมายเลข 3 นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล 
  หมายเลข 4 นางปิยมาภรณ์ ทองปุย 
  หมายเลข 5 นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธิ์ 
  หมายเลข 6 นายวิเชียร บัวบาน 
  หมายเลข 7 นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง  
  หมายเลข 8 นายสมบูรณ์ แก่นจ าปา 
  หมายเลข 9 นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 
  หมายเลข        10 นายอลนกรณ์ ค าด้วง 
  หมายเลข        11 นายกฤษคชาภณ  อ้วนนาแวง 
  หมายเลข        12 นางธัญญา ศรีสุพรรณ 
  หมายเลข        13 นายบุญสงค ์ ลาค า 
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ระเบียบวาระท่ี  5 



วาระท่ี  5 

เร่ืองอ่ืนๆ 
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เลิกประชุมเวลา .......................................... นาฬิกา 
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ภาคผนวก 



รายช่ือผูไ้ดร้บัสวสัดิการ ประจ าปี 2560 

 
สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จ ากดั 

ขอแสดงความไวอ้าลยัต่อสมาชิกท่ีเสียชีวิต 

และขอแสดงความเสียใจต่อการสญูเสียบุคคลส าคญัในครอบครวั 

 

1. สวสัดิการ กรณีสมาชิกเสียชีวิต  (จ านวน  3  ราย) 
1. นายประทีป วงศพ์รหม  

2. นายธวัชชัย ชัยชนะโชติ 
3. นายวุฒินันท์ ยังวิริยะ 

 
2. สวสัดิการ กรณีคู่สมรสเสียชีวิต  (จ านวน  1  ราย) 

1. นางธัญญษภรณ์ พุฒพวง   
 

3. สวสัดิการ กรณีบุตรเสียชีวิต  (จ านวน  2  ราย) 
1. นายสุริโย  ลานนากร 
2. นางอัญชลีย์ เกตุแก้ว  

 
4. สวสัดิการ กรณีบิดาเสียชีวิต  (จ านวน  21  ราย) 

1. นางสาวกรรัตน์ น้อมเกียรติกุล  12. นางสาวรินทร์ลภัค พิริยัญเลิศ 
2. นางสาวรัชนีพร มณีนิล   13. นางสุนันทา  เนื่องค าอินทร์  

3. นายสุคนธ์ เพ็ชรนิล   14. นางลลิต์ภัทร  ศรทอง 
4. นางกัญญาภัค จันทมา   15. นายอานันท ์  จันทร์ศรี 
5. นางเพชราวรรณ เจริญสูงเนิน  16. นายสนั่น  ศรีสวัสดิ์ 
6. นายวิเชียร ชุมศรี   17. นางสาวศุภิศร รักษาพล 
7. นางสาวพัทธนันท์  ทวีธนพจน์  18. นางสาวนวลละออง พรแก้ว 
8. นายอานุภาพ  แสงทอง   19. นางสาวรมิดา ลีลาเนียม 
9. นางสาวสวรรยา ทองค า   20. นางสาวจิรพรรณ แกล้วทนงค์ 

10. นางสาววรรณนิศา  โตอดิแพทย์  21. นางสาวปวีณ์พร มีสมเพ่ิม 
11. นางสาวชนาวี วงษ์ฝูง   
 
 
 
 
 



5. สวสัดิการ กรณีมารดาเสียชีวิต  (จ านวน  28  ราย) 
1. นางสาวภควดี เกษตระกูล  15. นายพัชรพล  ต่ าค าด ี  

2. นางประภาวัลย์ สายสอาด  16. นายวินัย  ส าราญมาก  

3. นางทิพยาภา กชภัคปภาวินท์  17. นางศิริรัตน์  นาโค 
4. นายอดิศร สุวรรณผ่องใส  18. นางสาวกนกรัตน์ เย็นอนงค์ 
5. นายสุชนา ศรีสิยวรรณ  19. นายอดิศร  สะหาย 
6. นายรุ่งโรจน์ สดากร   20. นางอรวีณา  สุขเกษม 
7. นายสุมา  สายค าวงษ ์  21. นายสงวนศักดิ์ สกุลดิษฐ์ 
8. นางสาวอัจฉรา สวนสมุทร  22. นายสุพจน์  ทองบางไพร 
9. นางสาวนงลักษณ์  ศรีศิลป   23. นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ 

10. นางนงภรณ์ นามงาม   24. นายเจนจัด  เพ็ญจันทร์ 
11. นางสาวมงคลรัตน์  ผลศิริ   25. นางสาวฟาติมา อามีน 
12. นางสาวกิ่งดาว กุมาร   26. นายสายชล  บัวเหม 
13. นางสาวสมใจ ลิมปกานนท ์  27. นายสุรชัย  เจนนุวัตร 
14. นายปัญญา โคตรเถร   28. นางสาวลัดดาวัลย์ วัฒนเสถียร 
 

 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือผูไ้ดร้บัทุนการศึกษาประจ าปี 2560 

 
 

1. เด็กชายปณิธาน  เปรมเจริญ  32. เด็กชายปณิธาน   เปรมเจริญ 

2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ใสหนู   33. นางสาวเจตปรียา   เอกอนงค์ 
3. เด็กหญิงสุกฤดา   แสงจันทร์  34. เด็กชายสรปภพ   โพธิ์เกิด 
4. เด็กชายนรโชติก์   ทองสระ   35. เด็กหญิงปัจจิมเม   สารพัดวิเศษ 
5. เด็กชายมนูเชษฐ์   บุญพิทักษ ์  36. เด็กชายศุภณัฐ   เขียวฉะอ้อน 
6. เด็กชายภัทรพัฒน์  อุดมศิริสุข  37. เด็กชายฐาปนพงศ์   หนูแก้ว 
7. เด็กหญิงณฐิดา   สายค าวงษ ์  38. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  สัจจัง 
8. เด็กหญิงนิศากร   เนื่องค าอินทร์  39. เด็กหญิงปุญญิสา   เจริญรักษ์ 
9. เด็กหญิงอริสา   แสงพิทักษ์  40. เด็กหญิงสุทัตตา   จุติมานนท์ 
10. เด็กชายวชิราวุธ   ธรรมเพชร  41. นางสาวสุดารัตน์   กาญจนพานิช 
11. เด็กชายศิรชัช   สันเหล็ม   42. นางสาวมัชฌิมา   เขียวอ่อน 
12. เด็กหญิงวิชญาพร  ชุมศรี   43. นางสาวณัฐริกา   วณิชชสกุล 
13. เด็กหญิงชญานิศ   สัตยชัยวรรณ  44. เด็กหญิงปราชย์บงกช  สุทธิรักษ์ 
14. เด็กหญิงปวริศา   ทองปลูก  45. เด็กหญิงลักษกิา   กลิ่นอินทร ์
15. เด็กหญิงชัชนท   สุทธิโก   46. นางสาวพิมพ์กมล   ขุนพินิจ 
16. เด็กชายชวกร   บุญรอดฤทธิ์  47. นายภัคพล    เสนาะกลาง 
17. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัณฑิตทัศนานนท์ 48. เด็กหญิงพิมพ์พนิต   ใสยสนิท 
18. เด็กหญิงณัฐธยาน์   หนูทองอินทร์  49. นายชัยวัฒน์   คงมี 
19. เด็กหญิงธัญชนก   สังข์ศิร ิ   50. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   หารธูปพงษ ์
20. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   อุตรัตน์   51. เด็กหญิงจิรมณ   ลาภสุนทรพิทักษ ์
21. เด็กหญิงวรินธร   พลศรี   52. เด็กหญิงวริทธิ์นันท์   ผดุงวงษ ์
22. นางสาวกัญญ์ชิสา สู่ศิริ   53. เด็กหญิงธนัชชา   พูพานเพิง 
23. นายพิทยุตม์   เกิดสิน   54. เด็กชายรัฐศาสตร์   กล้าณรงค์ 
24. นางสาวปริชญ์ลภัส  นิคมคณารักษ์  55. นายบุญญาพัฒน์   เกตุจรัส 
25. เด็กหญิงกชกมล  มาตรา   56. นายคุณานนท์   โมทนะเทศ 
26. เด็กหญิงณัฐภัสสร แก้วใส   57. เด็กชายอนุเทพ   นวนกุล 
27. เด็กชายทักษ์ดนัย   คุ้มพระพาย  58. เด็กหญิงชณาพร   โตเหี้ยม 
28. เด็กชายวริษฐ์   สองเป็ง   59. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทรวัต 
29. เด็กหญิงพิชามญชุ์ เพชรแก้ว  60. เด็กชายรวิพล   เลิศนันทนายศ 
30. เด็กหญิงธนภร   เจริญสุข   61. นายธนารักษ์   ตะก้อง 
31. เด็กชายคุณากร   ศรศักดา    
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 ว  าธารณ แล  ว พฤก  า ิ 

 ร  คร ข่ื  ข ัธ ์( า กร  จา้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

โคร การ “  าด  ามร ยพ  แล   ก าด ูา ฯ” 



 ดิ  ามร ย..แ ว า พร รา ด าริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 า้ ธ ูห ม ม  ไพร 
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