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เปนสหกรณมัน่คง สงเสรมิการออม พรอมใหบรกิาร 
บริหารงานโปรงใส นําสมัยเทคโนโลย ี

1. บรหิารงานสหกรณตามหลกัธรรมาภบิาล โดยคาํนึงถึงประโยชนสูงสดุของสมาชกิ 

2. สรางความมั่นคงดานการเงิน สงเสริมการออมทรพัยและกาํกับดูแลบรหิารจัดการ
สหกรณโดยคาํนึงถงึผลประโยชนสูงสุดของสมาชกิ 

3. เพิม่สมรรถนะใหบรกิารที่มคีณุภาพ รวดเร็ว เพื่อสนองความตองการของสมาชกิ  
และจัดสวสัดิการอยางทัว่ถึงใหแกสมาชกิ โดยตระหนักอยูเสมอวา  
“สมาชกิคอืบุคคลสาํคัญ” 

4. สงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ
สํานักงานเลขาธกิารวฒุิสภา ตลอดจนใหความรวมมอืกับชมุชนสหกรณ 
ออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกัด สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
และสหกรณภายนอก 

พันธกิจ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
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ที่ สอ.ร. ๕๐/๒๕๖๔  สหกรณออมทรัพย ขาราชการฝายรฐัสภา จำกัด 
           ๑๑๑๑ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

 ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเช ิญประชุมใหญสามญัประจําป ๒๕๖๓ 
 

เรียน สมาช ิกสหกรณออมทร ัพย ข าราชการฝายร ัฐสภา จาก ัด 
 

ดวย สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดกําหนดจัดประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๖๓ 
ในวันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หองประชุม ๔๐๒ – ๔๐๔ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบ ียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ งให ที่ประชุมทราบ 
ระเบ ียบวาระที่ ๒ เร่ืองร ับรองรายงานการประช ุมใหญ สาม ัญประจําป ๒๕๖๒ 
ระเบ ียบวาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ทราบ 

๓.๑  ผลการจ ัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจำป ๒๕๖๓ 
๓.๒  รายงานผลการดำเน ินงาน ประจําป ๒๕๖๓ 
๓.๓  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป ๒๕๖๓ 

ระเบ ียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่พิจารณา 
๔.๑  อนุมัต ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน  
       และงบกระแสเงินสด ประจำป ๒๕๖๓ 
๔.๒  อน ุมัต ิจัดสรรกําไรส ุทธิ ประจําป ๒๕๖๓ 
๔.๓  อน ุมัติแผนงานและประมาณการรายจาย ประจำป ๒๕๖๔ 
๔.๔ อนุม ัต ิวงเง ินกูยืมหร ือการค ประกันของสหกรณ ประจําป ๒๕๖๔ 
๔.๕  คดัเลอืกผูสอบบัญชสีหกรณและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจําป ๒๕๖๔ 
๔.๖  การเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป ๒๕๖๔ 
๔.๗  การเล ือกต ั้งกรรมการดําเน ินการ ช ุดที่ ๔๖ ประจําป ๒๕๖๔ 
๔.๘  แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

ระเบ ียบวาระที่ ๕ เรื่องอ ื่น ๆ (ถามี) 
 

จึงเร ียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญสมาชิกเขาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ด ังกลาว 

      ขอแสดงความน ับถือ 
 
 

(นายองอาจ ฤทธพิลเดช) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพย ขาราชการฝายรัฐสภา จาํกัด 
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ในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานเปน
อยางสูงที่มอบความไววางใจใหบริหารกิจการในรอบปที่ผานมา 
สหกรณของเรามีผลการดําเนินการที่ดี และเราไดพัฒนาอยางตอเน่ือง
ทั้งดานสถานที่ การบริหาร การใหบริการแกสมาชิก มีการแจงขอมูล
ขาวสารใหสมาชิกทราบทั้งทาง Website Facebook และ Line 
Openchat ซึ่งเปนชองทางใหสมาชิกไดติดตอสอบถามเรื่องตาง ๆ ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งในปน้ีสหกรณ
ของเราไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร ผานมาตรฐาน
ระดับ    ดีมาก สะทอนถึงการดําเนินการของคณะกรรมการสหกรณที่เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความ
โปรงใส มุงเนนรักษาผลประโยชนของสมาชิก และการพัฒนาสหกรณใหกาวหนาย่ิงขึ้นตอไป 
 
 การดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ในรอบป 2563 ที่ผานมา 
นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทั้งในการดานผลประกอบการไดรับผลกําไรสุทธิ 60.22 ลานบาท          
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปที่แลว 8.99 ลานบาท ดานสงเสริมการออมทรัพยแกสมาชิก มีทุนเรือนหุน 917 ลานบาท 
และเงินรับฝาก 349.94 ลานบาท ดานสินเช่ือแกสมาชิกไดมีการปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เอ้ือประโยชนใหแก
สมาชิกมากย่ิงขึ้นโดยมุงเนนใหสามารถตอบสนองความตองการและผลประโยชนของมวลสมาชิกเปนหลัก 
รวมถึงดานดานสวัสดิการและการสงเคราะหแกสมาชิกและครอบครัว สหกรณไดมอบทุนสงเสริมการศึกษา
ใหแกบุตรของสมาชิกสหกรณ เปนจํานวนถึง 210,000 บาท และเงินสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพของ
สมาชิก คูสมรส เปนเงิน 276,000 บาท ทั้งน้ี สหกรณไดยึดมั่นการบริหารงานภายใตหลักการ วิธีการและ
วิสัยทัศนของสหกรณที่วา “เปนสหกรณม่ันคง สงเสริมการออม พรอมใหบริการ บริหารงานโปรงใส 
นําสมัยเทคโนโลยี” 
 
 สุดทายน้ี ตลอดระยะเวลาสองปที่ผมไดทําหนาที่ประธานกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณ
สมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ อนุกรรมการ เจาหนาที่ ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี ตลอดจน
ผูที่เก่ียวของทุกทานอีกครั้ง ที่ทุกทานเปนสวนสําคัญอยางย่ิงในการสนับสนุนใหสหกรณมีความกาวหนา 
มั่นคง และโอกาสน้ี ขออวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่เขมแข็ง 
สามารถประกอบกิจการงานทั้งปวงใหบรรลุผลสําเร็จและหวังวาจะไดรับความรวมมือรวมใจจากทุกทานเชนน้ี
ตลอดไป 
 
 

(นายองอาจ ฤทธิพลเดช) 
ประธานกรรมการดําเน ินการ 

สหกรณออมทรัพยข าราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
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นายองอาจ  ฤทธิพลเดช 

ประธานกรรมการ 

ร.ต.อ.หญิง วิรญัญา  ประสพสขุ 

รองประธานกรรมการ คนท่ี ๑ 

นายนาถะ  ดวงวิชยั 

รองประธานกรรมการ คนท่ี ๒ 

นายพงศกิ์ตต์ิ  อรณุภกัดีสกลุ 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

นายชาติชาย  เน่ืองนิยม 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 

 

นายวิเชียร  บวับาน 

ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ 
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นางนารนีารถ  เหตานรุกัษ ์

กรรมการ 

นางสาวศิรพิร  สมบติัศิร ิ

กรรมการ 

นายณฐัพฒัน ์ พดัทอง 

กรรมการ 

นายตน้พงศ ์ ตัง้เติมทอง 

กรรมการ 

นางสาวชลธิชา  มีแสง 

กรรมการ 

นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรฬุห ์

กรรมการ 

นางสาวอมตพร  แสงเดช  

กรรมการ 

นายอรญั  มีแกว้ 

กรรมการ 

สิบเอก โชคชยั  สฤุทธ์ิ 

กรรมการ 

นางสาวสภุาวดี  มงคลธรรมกลุ 

กรรมการและเหรญัญิก 

นางสาวบงกช  บญุประสิทธ์ิ 

กรรมการและเลขานกุาร 

นายกิตติศกัด์ิ  อไุรวงศ ์

กรรมการ 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหน้ีสิน 

นายตน้พงศ ์ ตัง้เติมทอง 

ประธานอนกุรรมการ 

นางสาวอมตพร  แสงเดช  

รองประธานอนกุรรมการ 

นางสาวศิรพิร  สมบติัศิริ

อนกุรรมการ 

นางสาวสภุาวดี  มงคลธรรมกลุ 

อนกุรรมการ 

สิบเอก โชคชยั  สฤุทธ์ิ 

อนกุรรมการ 

นางสาวรตันา  วฒันะ 

อนกุรรมการ 

นางสาวศรปีภาดา  พกัแยม้

อนกุรรมการ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร์

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

นายร ุง่โรจน ์ สีภิรมย ์

อนกุรรมการและผ ูช้่วยเลขานกุาร 
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คณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับ 

นายนาถะ  ดวงวิชยั 

ประธานอนกุรรมการ 

นางสาวสิตาวีร ์ ธีรวิรฬุห์

อนกุรรมการ 

ร.ต.อ.หญิง วิรญัญา  ประสพสขุ 

รองประธานอนกุรรมการ 

นายพงศกิ์ตต์ิ  อรณุภกัดีสกลุ 

อนกุรรมการ 

นายอรญั  มีแกว้ 

อนกุรรมการ 

นายกิตติศกัด์ิ  อไุรวงศ ์

อนกุรรมการ 

นายวีรวฒัน ์ เปรมนิธิวฒัน ์

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

นายจาตรุงค ์ นาสมใจ 

อนกุรรมการ 

นายธีรพฒัน ์ พิเชษวงศ ์

อนกุรรมการ 

นายณฐัพฒัน ์ พดัทอง 

อนกุรรมการ 
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นางสาวชลธิชา  มีแสง 

ประธานอนกุรรมการ 

นายชาติชาย  เน่ืองนิยม 

รองประธานอนกุรรมการ 

สิบเอก โชคชยั  สฤุทธ์ิ

อนกุรรมการ 

นางสาวบงกช  บญุประสิทธ์ิ 

อนกุรรมการ 

นางสาวนพวรรณ  โอภาโส 

อนกุรรมการ 

ว่าท่ีรอ้ยตร ีอนรุกัษ ์ โกมลศร ี

อนกุรรมการ 

นายสาโรจน ์ จกัรศิ์ริ

อนกุรรมการ 

สิบเอก ยรรยง  โสรตัน ์

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

นางสาวศฐิฒฎา  ธารารตันสวุรรณ

อนกุรรมการและผ ูช้่วยเลขานกุาร 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 



รายงานกิจการประจําปี 3256                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

นางนารนีารถ  เหตานรุกัษ ์

ประธานนกุรรมการ 

นางสาวณาตยา  มาอินทร ์

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

นายณฐัพฒัน ์ พดัทอง 

อนกุรรมการ 

นางสาวสภุาวดี  มงคลธรรมกลุ 

อนกุรรมการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษา 

นางสาวศิรพิร  สมบติัศิร ิ

รองประธานอนกุรรมการ 

นางสาวธญัภา  ศรสีขุดี 

อนกุรรมการและผ ูช้่วยเลขานกุาร 
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นายนาถะ  ดวงวิชยั 

ประธานอนกุรรมการ 

นางบงกช  บญุประสิทธ์ิ 

อนกุรรมการ 

นายกิตติศกัด์ิ  อไุรวงศ ์

รองประธานอนกุรรมการ 

นายวิจิตต ์จนัทะโสม 

อนกุรรมการ 

นายสิรชิโย ไชยสจั 

อนกุรรมการ 

นางสาวศิรวิฒัธนี  อินทรสมหวงั

อนกุรรมการ 

นางสาวรศิกาญจน ์ปัญจศรญัวิทย ์

อนกุรรมการและผ ูช้่วยเลขานกุาร 

นางสาวธญัภา ศรสีขุดี 

อนกุรรมการและเลขานกุาร 

นายคงศกัด์ิ  รศัมี 

อนกุรรมการ 

สิบเอก ยรรยง โสรตัน ์

อนกุรรมการ 

คณะอนุกรรมการการเลือกต้ัง 
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ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 

นายพิเชษฐ  ชายะตานนัท ์

ผ ูต้รวจสอบกิจการ 

นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ ์

ผ ูต้รวจสอบกิจการ 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 

นางสาวณาตยา  มาอินทร ์

ผ ูจ้ดัการ 

นางสาวรศิกาญจน ์ ปัญจศรญัวิทย ์

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสินเช่ือ 

นางสาวนภสัสร  สาดประดบั 

เจา้หนา้ท่ีธรุการ 

นางสาวดวงกมล  แดงกนั  

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

นางสาวกญัญารตัน ์ ตะพงั  

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

นางสาววรรณฤดี  แกน่สขุ 

เจา้หนา้ท่ี 

จดัทําบญัชีสหกรณ ์

นางอรวีนา  สขุเกษม 

เจา้หนา้ท่ี 

ช่วยปฏิบติังานสหกรณ ์

นางสาวธญัภา  ศรสีขุดี 

เจา้หนา้ท่ี 

ช่วยปฏิบติังานสหกรณ ์



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  

 
เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 



รายงานกิจการประจําปี 3256                สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
2 

                                                  ระเบียบวาระท่ี  1 

      เรือ่งท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ 
  
 
 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ        
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 มติท่ีประชุม                    



 

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 
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                                                 ระเบียบวาระท่ี 2 

เรือ่ง รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั ประจําปี 2562 

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563 
ณ หองประชมุ 402 - 404 ชั้น 4 อาคารรฐัสภาเกียกกาย 

 ถนนสามเสน เขตดุสิต  กรงุเทพมหานคร 
.................................................................... 

 

สมาชิกทั้งหมด   จํานวน  2,714   คน 
สมาชิกผูเขารวมประชุม  จํานวน  1,604   คน 
สมาชิกผูไมเขารวมประชุม จํานวน  1,110   คน 
 
คณะกรรมการเขารวมประชุม  จํานวน  15  คน  ประกอบดวย 

1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล  เหรัญญิก 
5. นายรุงโรจน   สีภิรมย   เลขานุการ 
6. นายชาติชาย  เน่ืองนิยม  กรรมการ 
7. นางนารีนารถ  เหตานุรักษ  กรรมการ 
8. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   กรรมการ 

       9. นายณัฐพัฒน พัดทอง   กรรมการ 
     10. นางปยมาภรณ  ทองปุย   กรรมการ 

11. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   กรรมการ 
     12. นายชัยวุฒิ  พุฒพิสุทธ์ิ  กรรมการ 
     13. นายอรัญ  มีแกว   กรรมการ 

    14. นายวิเชียร  บัวบาน   กรรมการ 
     15. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวณาตยา มาอินทร  ผูจัดการสหกรณ  
2. นายพิเชฐ   ชายะตานันท  ผูตรวจสอบกิจการ 
3. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ  ผูตรวจสอบกิจการ 
4. นายพงษธีระ  เจียรสกุลธรรม  ผูสอบบัญชีภาคเอกชน 
5. นายกฤติน ไกรกานนท  ผูตรวจการสหกรณ 



 

 รายงานกจิการประจาํปี 2563                สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว ตามขอบังคับ ขอ 57 นายองอาจ ฤทธิพลเดช ประธาน
กรรมการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เปนประธานที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 และ
ดําเนินการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

ระเบยีบวาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

ประธาน แจงที่ประชุมวา สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด โดยการบริหารงาน
ของคณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที ่ 44 ไดดําเนินการครบรอบปบัญชี พ.ศ. 2562 นับเปนปที ่มีผลการ
ดําเนินงานอยูในระดับดีมาก ทั้งในดานการบริหารจัดการ การปรับปรุงแกไขระเบียบตาง ๆ ใหเหมาะสมกับ
สภาวการณปจจุบันของระบบสหกรณที่มีความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยการยึดมั่นในนโยบายการบริหารกิจการดวยความรอบคอบ รัดกุม เนนเสถียรภาพ
ดวยความมั่นคง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกเปนสําคัญ ภายใตหลักการและอุดมการณของสหกรณ 
ยึดมั่นในระเบียบขอบังคับและคําแนะนําของผูแทนจากองคกรภาครัฐที่กํากับดูแลสหกรณ สําหรับผลการ
ดําเนินงานของสหกรณในรอบปที ่ผ านมา สหกรณ มีการดําเนินงานภายใตความรวมมือรวมใจในการ
บริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ คณะผูสอบบัญชี ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณ 
สามารถบริหารสินทรัพยทําใหเกิดกําไรสุทธิสูงสุดถึง 51,238,109.09 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 5,366,634.17 
บาท คิดเปนรอยละ 11.69 คณะกรรมการดําเนินการจึงนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลใหแกสมาชิกรอยละ 5.45 
และเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกผูกูไดรอยละ 4.95 โดยสมาชิกที่มีทุนเรือนหุนเปนอันดับ 1 จํานวน 4,680,000 
บาท รวมทั้งการฝากเงินออมทรัพยพิเศษกับสหกรณฯ มีสมาชิกนําเงินมาฝากมากกวา 100 ลานบาท ซึ่งบง
บอกถึงความมั่นคงและเสถียรภาพของสหกรณที่สมาชิกใหความเชื่อมั่นไววางใจจึงกลานําเงินมาฝากกับ
สหกรณฯ และเปนที่นายินดีที่สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดรับผลการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณประจําป 2562 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 อยูในระดับดีเลิศ 5 ป ตอใน
โอกาสน้ี ขอนําสมาชิกเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 
 มติที่ประชุมใหญ รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญประจําป 2561 

 นายรุงโรจน  สีภิรมย เลขานุการฯ เสนอรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เมื่อ 
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ 2562 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําป 2562 หนา 16 – 58 ใหที่ประชุม
พิจารณา 

 
 มติที่ประชุมใหญ มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2560  
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1  รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2562 

 ประธาน เสนอผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณประจําป 2562 จากสํานักงานสงเสริมสหกรณ
กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏวาสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
ไดรับการจัดมาตรฐานสหกรณอยูในระดับ “ผานมาตรฐานระดับดีเลิศ” 
 

  มติที่ประชุมใหญ รับทราบ 
  
 3.2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562 

 ประธาน มอบนางสาวณาตยา มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ นําเสนอ 
 นางสาวณาตยา  มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ  นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2562
ดังน้ี 
 

1. สมาชิกเขาใหมและสมาชกิลาออกระหวางป 2562 
 รายงานสมาชิกเขาใหมและสมาชิกลาออกจากสหกรณระหวางป 2562 
 

รายละเอียด จํานวนคน 

รับสมาชิกเพ่ิมระหวางป 2562 137  คน 

สมาชิกออกระหวางป 2562 82  คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางป 2562 2  คน 

รวมยอดสมาชิกสามัญทัง้สิน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 2,710  คน 

รับสมาชิกเพ่ิมระหวางป 2562 25  คน 

สมาชิกออกระหวางป 2562 7  คน 

รวมยอดสมาชิกสมทบทั้งสิน้เม่ือ  31 ธนัวาคม  2562 105  คน 

รวมยอดสมาชิกทั้งสิน้ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2562 2,815  คน 

2. สรุปผลการดําเนนิงานประจําป 2562 เปรียบเทียบกับป 2561 
 

รายการ ป 2562 ป 2561 เพิ่ม/ลด รอยละ 

1. จํานวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,710 2,657 53 1.99 

2. จํานวนสมาชิกสมทบ (คน) 105 87 18 20.69 

3. ทุนเรือนหุน (บาท) 835,095,445.00 764,906,470.00 70,188,975.00 9.18 

4. ทุนสํารอง (บาท) 49,934,427.25 44,510,659.33 5,423,767.92 12.19 

5. ทุนสะสมตามขอบังคับ (บาท) 1,012,906.09 753,047.09 259,859.00 34.51 

6. เงินรับฝากออมทรัพย 128,607,494.56 69,190,001.87 59,417,492.69 85.88 

7. ทุนของสหกรณท้ังสิ้น 937,280,887.43 856,041,651.34 81,239,236.09 9.49 
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รายการ ป 2562 ป 2561 เพิ่ม/ลด รอยละ 

8. ลูกหนี้เงินกูระหวางป (บาท) 1,062,280,435.21 818,222,450.00 244,057,985.21 29.83 

9. ลูกหนี้คงเหลืออยูท่ีสมาชิกสิ้นป (บาท) 1,175,074,966.85 1,003,272,865.25 171,802,101.60 17.12 

10. หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 194,904,887.39 89,268,929.43 105,635,957.96 118.33 

11. หนี้สินระยะยาว (บาท) 121,918,581.00 127,178,896.00 -5,260,315.00 -4.14 

12. สินทรัพยท้ังหมดไมรวมลูกหนี้ (บาท) 79,029,388.97 69,216,611.52 9,812,777.45 14.18 

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

14. รายจาย (บาท) 13,293,897.60 11,247,128.80 2,046,773.80 18.20 

15. กําไรสุทธิประจําป (บาท) 51,238,109.09 45,871,092.92 5,367,016.17 11.70 

3.  ทุนเรือนหุน 

ทุนเรือนหุนยกมา ณ วันที่  1  มกราคม  2562             764,906,470.00  บาท 
เพ่ิมขึ้นระหวางป       90,122,055.00  บาท 
ลดลงระหวางป      (19,933,080.00)  บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562           835,095,445.00  บาท 

4.  เงินรบัฝากออมทรัพย                128,607,494.56  บาท 
 
5.  ลูกหนี้สมาชิกภาพ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีลูกหน้ีคงเหลือทั้งสิ้น     1,175,074,996.85  บาท 
รายละเอียด ดังน้ี 

ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน       43,329,964.00  บาท 
ลูกหน้ีเงินกูสามัญ     479,001,476.00  บาท 
ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ               650,524,900.21  บาท 

รวมลูกหนี้เงินกู - ปกติ           1,172,856,340.21  บาท 
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ                  2,663,672.14  บาท 
หัก  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ           -       (445,045.50)  บาท 

รวม                  2,218,626.64  บาท 
รวมลูกหนี้ทั้งสิ้น           1,175,074,966.85  บาท 
 

6.  เงินลงทนุ 

สหประกันชีวิต            100,000.00  บาท 
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด      5,593,500.00  บาท 
หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด                      10,000.00  บาท 
รวม                   5,703,500.00  บาท 
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7.  เงินใหกูแกสมาชิก 

สหกรณฯ ไดจายเงินกูใหแกสมาชิกในป 2562 
 รวม 8,685 สัญญา เปนเงินจํานวน  1,062,280,435.21  บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

เดือน 
เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ เงินกูพิเศษ 

สัญญา บาท สัญญา บาท สัญญา บาท 
มกราคม  592 26,522,700 99 34,076,900 2 1,098,400 
กุมภาพันธ 565 25,692,600 71 25,857,000 1 1,489,500 
มีนาคม 578 25,941,300 73 27,037,900 4 4,301,000 
เมษายน 663 29,808,200 79 29,257,300 1 900,000 
พฤษภาคม 607 27,049,300 74 25,715,100 - - 

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

กรกฎาคม 623 28,148,800 103 36,951,400 97 128,130,200 
สิงหาคม 597 27,369,400 76 30,061,300 27 5,568,600 
กันยายน 627 28,275,800 123 45,494,900 1 763,000 
ตุลาคม 613 28,290,200 84 30,167,300 89 107,495,752.7

7 
พฤศจิกายน 581 27,112,400 75 30,115,500 37 1,667,323 
ธันวาคม 609 28,012,600 126 42,203,100 10 1,667,323 

รวมทั้งสิ้น 7,305 331,585,500 1,111 405,185,800 269 325,509,135.2
1 

  

8.  การใชทนุสาธารณประโยชน 

ในป 2562 สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดจัดสรรทุนสาธารณประโยชน และทุน
สวัสดิการสมาชิกเพ่ือประโยชนแกสมาชิกในการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสมาชิกใหดีขึ้น และชวยบรรเทาความ
เดือดรอนใหแกสมาชิก โดยมุงหวังใหเกิดประโยชนสูงสุด 

8.1 การสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บุตร บิดา หรอืมารดาของสมาชิก 
สหกรณไดใหการชวยเหลือสมาชิก รวม 75 ราย  เปนเงินทั้งสิ้น  248,000  บาท ประกอบดวย 
-  สมาชิกถึงแกกรรม  4  ราย  เปนเงิน   35,000  บาท 
-  คูสมรสถึงแกกรรม  1  ราย  เปนเงิน   21,000  บาท 
-  บิดาถึงแกกรรม    35  ราย    เปนเงิน   93,000  บาท 
-  มารดาถึงแกกรรม 30  ราย    เปนเงิน   99,000  บาท 

8.2  การสงเคราะหสมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 
  - สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย 1 ราย เปนเงิน     5,000  บาท 

8.3  การสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 
สหกรณฯ ไดมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม 60 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท 

มีรายละเอียดดังน้ี 
- ทุนประเภทเรียนดี จาํนวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท   90,000  บาท 
- ทุนประเภทสนับสนุนการศึกษา จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท   90,000  บาท  
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8.4  การสนับสนนุกิจกรรมของสมาชิก 
-  สนับสนุน “โครงการแขงขันฟุตบอลสานสัมพันธ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร”  

 เปนเงิน 30,000 บาท 
 -  สนับสนุน “โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลเช่ือมความสัมพันธระหวางบุคลากรภายในสํานักงาน
    เลขาธิการวุฒิสภาประจําป 2562 เปนเงิน 40,000 บาท 

8.5  การสงเคราะหเพื่อสาธารณประโยชน และการกุศล 
-  รวมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2562 

 ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวนเงิน 7,000 บาท 
 

9.  ผลการดําเนินงานดานตาง ๆ 

9.1 การบริการ 
1) การใหบริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการใหบริการในชวงเวลาพักกลางวัน 
2) การใหบริการขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารขอมูลของสหกรณ 

- เว็บไซต https://www.parliamentcoop.com ของสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด และระบบสมาชิกออนไลน รองรับการตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของสมาชิก เชน ตรวจสอบทุน
เรือนหุน ยอดหน้ี เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 

- การประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรือผานแอพพลิเคช่ัน Line, Facebook 
- บุคคล เชน กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ เจาหนาที่ 

3) การสงเสริมการมีสวนรวมกับขบวนการสหกรณ 
สหกรณใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับขบวนการสหกรณ โดยสงบุคลากรเขารวม

กิจกรรมตาง ๆ และสงผูแทนคณะกรรมการเขารวมประชุมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสหกรณออมทรัพยเครือขาย 

9.2 ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการและคณะอนุกรรมการ ชุดที ่44 
 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 44 
1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  กรรมการ 
5. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   กรรมการ 
7. นางปยมาภรณ ทองปุย   กรรมการ 
8. นายวิชียร บัวบาน   กรรมการ 
9. นายณัฐพัฒน พัดทอง   กรรมการ 

10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  กรรมการ 
13. นายอรัญ  มีแกว   กรรมการ 
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14. นางสาวสภุาวดี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญกิ 
15. นายรุงโรจน สีภิรมย   กรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  :  14 กุมภาพันธ 2562 - 14 กุมภาพันธ 2563 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 44 ประจําป 2562  

มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาแตงต้ังรองประธานกรรมการ คนที่ 1 / รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2 / เหรัญญิก / เลขานุการ และแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลงานดานตาง ๆ จํานวน 5 คณะ 
ดังตอไปน้ี 

1. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 1/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 44 ประจําป 2562 

1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  กรรมการ 
5. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   กรรมการ 
7. นางปยมาภรณ ทองปุย   กรรมการ 
8. นายวิชียร บัวบาน   กรรมการ 
9. นายณัฐพัฒน พัดทอง   กรรมการ 

10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  กรรมการ 
13. นายอรัญ  มีแกว   กรรมการ 
14. นางสาวสภุาวดี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญกิ 
15. นายรุงโรจน สีภิรมย   กรรมการและเลขานุการ 

2. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 2/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน ประจําป 2562 

1. นายนาถะ ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  อนุกรรมการ 
4. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  อนุกรรมการ 
5. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  อนุกรรมการ 
6. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
7. นายอรัญ  มีแกว   อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
9. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 

10. นางสาวรัตนา วัฒนะ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวศรีปภาดา พักแยม   อนุกรรมการ 
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12. นางสาวณาตยา มาอินทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายรุงโรจน สีภิรมย   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการใหเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 2. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกู 
 3. ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดความบกพรองจะตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 4. ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
 5. สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริงในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกู
หรือผิดนัดการสงงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืน
เงินกู หรือสอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 6. พิจารณาปรับโครงสรางหน้ีและหน้ีเสียของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือดําเนินการเรงรัดติดตามหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภาจํากัด 
 8. ติดตามเรงรัดหน้ีสินและเจรจาตอรองการชําระหน้ีที่มีตอสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 
 9. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการในดานการติดตามเรงรัดหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด 

10. เชิญบุคคลที่เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 11. รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและพิจารณา 
 12. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

3. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 3/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางระเบียบและขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

1. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  ประธานอนุกรรมการ  
2. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   อนุกรรมการ 
4. นายอรัญ  มีแกว   อนุกรรมการ 
5. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
6. นางปยมาภรณ ทองปุย   อนุกรรมการ 
7. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
8. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
9. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 

10. นายกิตติศกัด์ิ อุไรวงศ   อนุกรรมการ 
11. นายรุงโรจน สีภิรมย   อนุกรรมการ 
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12. นายจาตุรงค นาสมใจ   อนุกรรมการ 
13. นายวีรวัฒน เปรมนิธิวัฒน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนพวรรณ โอภาโส   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 1. ใหขอเสนอแนะคณะกรรมการดําเนินการในการปรับปรุงหรือแกไขขอบังคับและระเบียบของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด  
 2. ดําเนินการยกรางหรือแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณากอนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 
 3. ดําเนินการราง หรือแกไขเพ่ิมเติมระเบียบตาง ๆ ของสหกรณตามที่ไดรับมอบหมายเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
 4. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

4. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 4/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ 

1. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  อนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  อนุกรรมการ 
3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   อนุกรรมการ 
4. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
5. นางปยมาภรณ ทองปุย   อนุกรรมการ 
6. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  อนุกรรมการ 
7. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
8. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 
9. นางสาวบงกช บุญประสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 

10. นายจีรวัจน ยะภักดี   อนุกรรมการ 
11. สิบเอก ยรรยง โสรัตน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. วาที่เรือตร ีอนุรักษ  โกมลศร ี  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 1. ประชาสัมพันธและเผยแพรขางสาร และใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานของ
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด แกสมาชิก เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ ตลอดจนสื่อสารเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจอันดีกับสหกรณอ่ืน 
 2. ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนเพ่ือนําตัวอยางที่ดี
มาเสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาเพ่ือนํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึงขอมูล
ระบบงานสหกรณและขอเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาวิเคราะห และรายงานเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการ
เพ่ือทราบหรือพิจารณาตอไป 
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 4. พัฒนาเว็บไซตของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ใหสามารถเขาถึงขอมูล
และบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

5. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 5/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางาน
พิจารณาคัดเลือกเจาหนาที่สหกรณ 

1. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  ประธานคณะทํางาน 
2. นายวิชียร บัวบาน   คณะทํางาน 
3. นางปยมาภรณ ทองปุย   คณะทํางาน 
4. นางสาวอมตพร แสงเดช   คณะทํางาน 
5. นางสาวณาตยา มาอินทร  คณะทํางานและเลขานุการ 

ใหคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

1. จัดใหมีการสอบความรูตามที่กําหนดไวตามประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา 
จํากัด ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังเปนเจาหนาที่สหกรณ ไดแก ความรู
เกี่ยวกับสหกรณ ความรูเฉพาะตําแหนง ความรูดานคอมพิวเตอร และการสอบสัมภาษณ 

2. เมื่อการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแลว ใหประธานคณะทํางานเสนอรายช่ือผูผานการสอบคัดเลือก 
โดยเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอย ใหคณะกรรมการดําเนินการใหความเห็นชอบกอนประกาศรายช่ือผู
ผานการสอบคัดเลือก 

3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

6. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 6/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

1. นางปยมาภรณ ทองปุย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  อนุกรรมการ 
3. นางสาวณาตยา มาอินทร  อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นายวิเชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
7. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

1. พิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2562 
2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ งบประมาณที่จะใชเพ่ือการจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษาใหแกบุตร

สมาชิกสหกรณ พรอมทั้งทําการคัดเลือกผูมีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนด 
3. คัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมในการรับทุนสงเสริมการศึกษาและนําเสนอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 
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7. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 7/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
การเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

1. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางจันทรฉาย ใบบง   อนุกรรมการ 
4. นายรุงโรจน สีภิรมย   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายเริงฤทธิ จุลกะ   อนุกรรมการ 
6. สิบเอก ยรรยง โสรัตน   อนุกรรมการ 
7 นายวิจิตต  จันทะโสม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวศิริวัฒธนี  อินทรสมหวัง  อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวณฐิกา บุญเชิด   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

1. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครรับการเลือกต้ัง ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ออกหมายเลขประจําตัวของผูสมัครรับการเลือกต้ัง 

2. ออกประกาศทั้งหลายอันจําเปนแกการดําเนินการเลือกต้ัง และแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการ
การเลือกต้ังตามที่เห็นสมควร 

3. ดําเนินการจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สําหรับดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

4. ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวย
ความถูกตอง เรียบรอย บริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

5. วินิจฉัยช้ีขาดปญหา คํารองคัดคาน หรือขอโตแยงเก่ียวกับผลการเลือกต้ัง และดําเนินการสอบสวน
ใหไดความจริงในเรื่องดังกลาว โดยใหถือคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด 

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด 

 
สรุปผลการดําเนนิงานของคณะอนกุรรมการยกรางระเบยีบและขอบังคับ 

ของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด  
ในคณะอนุกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชดุที่ 44 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  ประธานอนุกรรมการ  
2. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   อนุกรรมการ 
4. นายอรัญ  มีแกว   อนุกรรมการ 
5. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
6. นางปยมาภรณ ทองปุย   อนุกรรมการ 
7. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
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8. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
9. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 

10. นายกิตติศกัด์ิ อุไรวงศ   อนุกรรมการ 
11. นายรุงโรจน สีภิรมย   อนุกรรมการ 
12. นายจาตุรงค นาสมใจ   อนุกรรมการ 
13. นายวีรวัฒน เปรมนิธิวัฒน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวนพวรรณ โอภาโส   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  28 กุมภาพันธ 2562 - 14 กุมภาพันธ 2563 
 
เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

1. พิจารณาดําเนินการรางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยการใหเงินกู 
แกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 

2. พิจารณาดําเนินการรางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษและเงินฝากประจํา แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 

3. พิจารณาดําเนินการรางประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เรื่อง 
หลักเกณฑเงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ พ.ศ. 2562 

4. พิจารณาดําเนินการรางประกาศสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เรื่อง ดอกเบ้ีย
เงินกูพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน พ.ศ. 2562 

5. พิจารณาสรุปรายงานการดําเนินคดีที่สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เปนโจทก
ย่ืนฟอง นางวรรณา พุทธลีลาศ ตอศาลแรงงานกลางใหชดใชคาเสียหายจํานวนเงิน 479,277 บาท 

6. พิจารณาดําเนินการรางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวย
เจาหนาที่ของสหกรณ พ.ศ. 2562 และบัญชีอัตราเงินเดือนแนบทายระเบียบ 

7. พิจารณาดําเนินการรางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชารฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 

8. พิจารณาเรื่องการแกไขปญหาโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน กรณีผูค้ําประกัน
เสียชีวิตทําใหจํานวนผูค้ําประกันไมเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวย
การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ. 2554 

 
สรุปผลการดําเนนิงานของคณะอนกุรรมการพิจารณาเงนิกูและเรงรัดหนี้สนิ 

ในคณะอนุกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชดุที่ 44 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นายนาถะ ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  อนุกรรมการ 
4. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  อนุกรรมการ 
5. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  อนุกรรมการ 
6. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
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7. นายอรัญ  มีแกว   อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
9. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 

10. นางสาวรัตนา วัฒนะ   อนุกรรมการ 
11. นางสาวศรีปภาดา พักแยม   อนุกรรมการ 
12. นางสาวณาตยา มาอินทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายรุงโรจน สีภิรมย   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  28 กุมภาพันธ 2562 - 14 กุมภาพันธ 2563 
 
เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ 

เรื่องที่ 1 พิจารณาอนุมัติเงินกูสามัญใหแกสมาชิกผูประสงคขอกูเงิน จํานวน 1,111 ราย เปนเงิน
จํานวนทั้งสิ้น 405,185,800 บาท (สี่รอยหาลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน) 

เรื่องที่ 2 พิจารณาอนุมัติเงินกูพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสินใหแกสมาชิกผูประสงคขอกูเงิน 
จํานวน 284 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 320,994,147.21 บาท (สามรอยย่ีสิบลานเกาแสนเกาหมื่นสี่พันหน่ึงรอยสี่สิบเจ็ด
บาทย่ีสิบเอ็ดสตางค) 

เรื่องที่ 3 พิจารณาอนุมัติเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคใหแกสมาชิกที่ประสงคขอกูเงิน จํานวน       
3 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 1,514,200 บาท (หน่ึงลานหาแสนหน่ึงหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน) 

 
สรุปผลการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพนัธ 

ในคณะอนุกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชดุที่ 44 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  อนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  อนุกรรมการ 
3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   อนุกรรมการ 
4. นายวิชียร บัวบาน   อนุกรรมการ 
5. นางปยมาภรณ ทองปุย   อนุกรรมการ 
6. นายชัยวุฒิ พุฒพิสุทธ์ิ  อนุกรรมการ 
7. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
8. นางสาวอมตพร แสงเดช   อนุกรรมการ 
9. นางสาวบงกช บุญประสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 

10. นายจีรวัจน ยะภักดี   อนุกรรมการ 
11. สิบเอก ยรรยง โสรัตน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
12. วาที่เรือตร ีอนุรักษ  โกมลศร ี  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  28 กุมภาพันธ 2562 - 14 กุมภาพันธ 2563 
 
 



 

 รายงานกจิการประจาํปี 2563                สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 

เรื่องที่ดําเนินการแลวเสร็จ 
ภารกิจที่ 1 การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงาน

ของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด แกสมาชิก 
ภารกิจที่ 2 ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึง

ขอมูลระบบงานสหกรณ และพัฒนาเว็บไซตของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ใหสามารถ
เขาถึงขอมูลและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึงขอมูลระบบงานสหกรณ จํานวน 4 คณะทํางาน ดังน้ี 

1) คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง website 

2) คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง Facebook fan pate 

3) คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง Facebook 

2) คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง Line application 

ภารกิจที่ 3 ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ มีมติที่ประชุมมอบหมาย
โดยการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเพ่ือใหมีการพบปะกันระหวางกรรมการและสมาชิก เพ่ือใหความรู ความ
เขาใจในเรื่องการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด และเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
อันดีระหวางสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ 

กําหนดการจัดโครงการ : 
ครั้งที่ 1 วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระหวางเวลา 09.30-14.00 นาฬิกา ณ หองประชุม 

หมายเลข 2703 ช้ัน 27 อาคารสุขประพฤติ สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 ระหวางเวลา 09.30-14.00 นาฬิกา ณ สํานักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

จํานวนสมาชิกเขารวมโครงการ : 
ครั้งที่ 1 สมาชิกที่เปนบุคลากรของสํานักเลขาธิการวุฒิสภา เขารวมโครงการฯ จํานวน 52 คน 

กรรมการ 8 คน และเจาหนาที่สหกรณ 1 คน รวม 61 คน 
ครั้งที่ 2 สมาชิกที่เปนบุคลากรของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขารวมโครงการฯ 

จํานวน 50 คน กรรมการ 10 คน และเจาหนาที่สหกรณ 3 คน รวม 63 คน 
งบประมาณที่ใชในการจัดโครงการ : เปนเงิน 54,500 บาท 
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สรุปผลการดําเนนิงานคณะอนุกรรมการพจิารณาทุนสงเสรมิการศึกษาบุตรสมาชิก 
ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 44 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นางปยมาภรณ    ทองปุย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นางนารีนารถ    เหตานุรักษ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวณาตยา  มาอินทร  อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน  พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นายวิเชียร  บัวบาน   อนุกรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
7. นางสาวธัญญธร   ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  พฤษภาคม 2562 - มิถุนายน 2562 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด ไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวนทั้งสิ้น 60 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
จํานวน 180,000 บาท (หน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

1. ทุนประเภททุนเรียนดี  
จัดสรรเงินทุนเพ่ือสงเสริมและใหกําลังใจแกบุตรของสมาชิกที่มีความต้ังใจ ขยันหมั่นเพียร    

ในการเรียนจนมีผลการเรียนรดี ที่กําลังศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียน
ในภาคเรียนสุดทายกอนวันที่ขอรับทุนไดคะแนนเฉลี่ย (GPA) 3.50 ขึ้นไป จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 
(สามพันบาทถวน) เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 

 

2. ทุนประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  
จัดสรรเงินทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาใหแกบุตรสมาชิกของผูมีรายไดนอย ที่กําลังศึกษาต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนในภาคเรียนสุดทายกอนวันที่ขอรับทุนไดคะแนนเฉลี่ย
ต้ังแต 2.50 ขึ้นไป จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน) เปนเงิน 90,000 บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 

 

รายชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2562 (ประเภททนุเรียนดี) 

1. เด็กหญิงณัฐฐาภัคร พูพานเพิง โรงเรียนอนุบาลพะเยา  จังหวัดพะเยา 
2. เด็กหญิงวิชญาดา คงเกิด  โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
3. เด็กชายวิธวินธ  ศิลปกันตัง โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายธราเทพ   ศรีเวียง  โรงเรียนวรรัตนศึกษา  จังหวัดนนทบุรี 
5. เด็กหญิงธนภร  เจริญสุข  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ 
6. เด็กหญิงนิศากร เน่ืองคําอินทร โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพหานคร 
7. เด็กหญิงชัชนท สุทธิโก  โรงเรียนพระโขนงวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 
8. เด็กชายพันธสิงห โชติชวง  โรงเรียนพันธะวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กหญิงวัลลภา แกวกันไทย โรงเรียนวัดกลาง จังหวัดสิงหบุรี 



 

 รายงานกจิการประจาํปี 2563                สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 

10. เด็กชายกองภพ  วิเศษฤทธ์ิ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 
11. เด็กหญิงปวริศา ทองปลูก โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)  กรุงเทพมหานคร 
12. เด็กชายภูมิกิติ กายขําสิทธิกุล โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ  จังหวัดนนทบุรี 
13. เด็กหญิงพิณภัทร กลาณรงค โรงเรียนการัญศึกษา  จังหวัดนนทบุรี 
14. เด็กหญิงชญานิศ   สัตยชัยวรรณ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
15. เด็กหญิงอริสา แสงพิทักษ โรงเรียนหอวัง  กรุงเทพมหานคร 
16. เด็กชายธันวา จูมดอก  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
17. เด็กชายปุณณภพ   แสนสอน โรงเรียนเมืองเลย  จังหวัดเลย 
18. เด็กหญิงกมลพรรณ บัณฑิตทัศนานนท  โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวัดชลบุรี 
19. เด็กชายชวกร บุญรอดฤทธ์ิ โรงเรียนวรรัตนศึกษา  จังหวัดนนทุบรี 
20. เด็กชายปณิธาน   เปรมเจริญ โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
21. เด็กชายวริษฐ สองเปง  โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี 
22. เด็กหญิงณัฐภัสสร แกวใส  โรงเรียนพันธะวัฒนา   กรุงเทพมหานคร 
23. เด็กหญิงมนัสพร โตเหี้ยม  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
24. เด็กชายธนเดช ชัยรมณ  โรงเรียนสาธิตราชภัฏสวนสุนันทา  กรุงเทพมหานคร 
25. นางสาวณัฐณิชา อินทรแพทย โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 
26. นางสาวสุดารัตน   กาญจนพานิช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพมหานคร 
27. เด็กชายอีรสลาน สุหลง  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
28. เด็กหญิงสุกฤตา แสงจันทร โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาค “ราษฎรอุทิศ” จังหวัดพิจิตร 
29. เด็กหญิงกุลวรินทร แทบทาม โรงเรียนกําพ้ีเกลากาเจริญศิลป  จังหวัดมหาสารคาม 
30. เด็กชายภาสวิชญ พลายพงษา โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 

 
รายชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2562 (ประเภททนุสนับสนนุการศึกษา) 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ผูกพัน  โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ แสงทอง  โรงเรียนบุญเจริญวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 
3. เด็กหญิงจิรมณ ลาภสุนทรพิทักษ โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร  กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายศุภณัฐ  เขียวฉะออน โรงเรียนสารสาสนวิเทศหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 
5. เด็กชายฉัตรบดี สุขสวัสด์ิ โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
6. นายพุทธพงศ   สังขพิชัย วิทยาลัยพาณิชยการราชดําเนิน  กรุงเทพมหานคร 
7. เด็กหญิงอโนมา ดาแกว  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร  จังหวัดอุบลราชธานี 
8. เด็กชายณัฏฐวัฒน ไสยสนิท  โรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) 2  กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กชายปราชญ  สารพัดวิเศษ โรงเรียนวัดบางปะกอก  กรุงเทพมหานคร 
10. เด็กหญิงลักษิกา กลิ่นอินทร โรงเรียนสัจจพิทยา  กรุงเทพมหานคร 
11. นางสาวกัญญชิสา สูศิริ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กรุงเทพมหานคร 
12. นางสาววันเพ็ญ บัวทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 
13. เด็กชายปริญญา เดชมนตรี โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร 
14. เด็กชายสุภัตต ธรรมเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร  จังหวัดนนทบุรี 
15. เด็กหญิงนันทิชา พิมพทอง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม  กรุงเทพมหานคร 
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16. เด็กชายศิวนาถ วรนุช  โรงเรียนมณีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
17. เด็กหญิงศลิษา  โปณะทอง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน  กรุงเทพมหานคร 
18. เด็กชายศลิษา โปณะทอง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน  กรุงเทพมหานคร 
19. นางสาวพรเพ็ญ ตระกูลอํานวยผล   โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  จังหวัดลพบุรี 
20.  เด็กหญิงสุประวีณ อินทรจันทร โรงเรียนสารสาสนวิเทศ  จังหวัดเพชรบุรี 
21. นางสาวเจตปรียา เอกอนงค โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  จังหวัดนนทบุรี 
22. เด็กชายสรภพ ดิษยพงษ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ 
23. นายบุญญาพัฒน เกตุจรัส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  กรุงเทพมหานคร 
24. นายกษิด์ิเดช  เดชแดง  โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลัย 2  กรุงเทพมหานคร 
25. เด็กหญิงจิรฐิตา ค้ําจุน  โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ  กรุงเทพมหานคร 
26. เด็กหญิงวรรณิดา จันทรแดง โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
27. นายเสฏฐวุฒิ  หารธูปพงษ โรงเรียนศรีบุณยานนท  จังหวัดนนทบุรี 
28. เด็กหญิงสุชาดา สุดตา  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
29. เด็กชายชยณัฐ กวินปกรณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทราอนุสรณ) กรุงเทพมหานคร 
30. เด็กหญิงวาสนา ปญญาเครือ โรงเรียนแมพริกวิทยา  จังหวัดลําปาง 

 
สรุปผลการดําเนนิงานคณะอนุกรรมการการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 ประจําป 2563 
ในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 44 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นายชาติชาย    เน่ืองนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนาถะ    ดวงวิชัย   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางจันทรฉาย  ใบบง   อนุกรรมการ 
4. นายรุงโรจน  สีภิรมย   อนุกรรมการ 
5. นายเริงฤทธ์ิ  จุลกะ   อนุกรรมการ 
6. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน   อนุกรรมการ 
7. นายวิจิตต  จันทะโสม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวศิริวัฒธนี  อินทรสมหวัง  อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญญธร   ใจหนัก   อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวณฐิกา  บุญเชิด   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  พฤศจิกายน 2562 - กมุภาพันธ 2563 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะอนุกรรมการการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
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1. ประกาศฯ รับสมัครเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 2-10 
มกราคม 2563 แทนตําแหนงที่จะครบวาระ จํานวน 7 ตําแหนง ดังน้ี 

1) กรรมการ สดัสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  จํานวน    6   ตําแหนง 
2) กรรมการ สดัสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน    1   ตําแหนง 

2. ประกาศฯ รายช่ือและหมายเลขผูสมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําป 2563 
 รายชื่อผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

หมายเลข  1  ร.ต.อ. หญิง วิรัญญา  ประสพสุข 
หมายเลข  2  นางสาวชลธิชา  มีแสง 
หมายเลข  3  นายตนพงศ  ต้ังเติมทอง 
หมายเลข  4  นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ 
หมายเลข  5  นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล 
หมายเลข  6  นายกิตติศักด์ิ  อุไรวงศ 
หมายเลข  7  นายชัยอนันต  พิมพทอง 

 

 รายชื่อผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
หมายเลข  1  นายวีรวัฒน  เปรมนิธิวัฒน 
หมายเลข  2  นางสิวาพร  สุขเอียด 
หมายเลข  3  นางสาวบงกช  บุญประสิทธ์ิ 
หมายเลข  4  นายนิรันดร  แสนสอน 

3. ประกาศฯ สถานที่จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2562 และจัดการเลือกต้ังกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 45 ประจําป 2563 ในวันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.00-14.00 น. ณ หองประชุม 
402-404 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

4. การประชาสัมพันธรายช่ือและหมายเลขผูสมัคร และการประชาสัมพันธรณรงคการเลือกต้ัง 
และขั้นตอนการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ผานเครือขายอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต, โปสเตอร, 
ปายไวนิล, Application Line, Facebook, คลิปประชาสัมพันธผูสมัคร และการประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

 
 มติที่ประชุมใหญ รับทราบ 

 
 3.3  รับทราบรายงานผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562 

ประธาน มอบหมายนางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ ผูตรวจสอบกิจการ นําเสนอ 
นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ ผูตรวจสอบกิจการ นําเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประจําป 2562 ดังน้ี 
 

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2  เพ่ือตรวจพิสูจนความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการบันทึกบัญชี 

และการควบคุมเงินตามหลักการบริหารงานทั่วไป เพ่ือความเช่ือถือไดของขอมูลทางดานการเงิน การบัญชี 
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1.3  เพ่ือตรวจสอบ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานของสหกรณฯ ตามระเบียบ ขอบังคับ 
และมติของที่ประชุม 

1.4  เพ่ือสอบทานความเหมาะสมในสาระสําคัญในเรื่องการใชจายเงิน และฐานะทางการเงินของ
สหกรณฯ ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ความเช่ือถือไดของขอมูลทางดานการเงิน        

การบัญชี และเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี 
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ และขอกําหนดของสหกรณฯ 
2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ระเบียบขอบังคับ และมติของที่ประชุม 
 

3. สรุปผลการตรวจสอบ 
3.1  ดานการบัญช ี

3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ถือเปนหลักฐาน
ประกอบการลงบัญชี 

3.1.2  การบันทึกบัญชีเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และมีการเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือน 

3.1.3  การรับ - จาย และการเก็บรักษาเงินสด เปนไปตามที่ระเบียบกําหนดและถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญ 
 3.2  ดานการบริหารงาน 

3.2.1  การใหสมาชิกกูยืมเงินสหกรณฯ 
การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกูสามัญ เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูพิเศษ ไดเปนไปตาม

ขอบังคับ และระเบียบที่สหกรณฯ กําหนด โดย ณ วันสิ้นป สหกรณฯ มีลูกหน้ีเงินกูคงเหลือ รวมทั้งสิ้น  
1,172,856,340.21 บาท สามารถจําแนกไดดังน้ี 

 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน     จํานวน   43,329,964.00  บาท 
 เงินกูสามัญ      จํานวน 479,001,476.00  บาท 
 เงินกูพิเศษ      จํานวน 650,524,900.21  บาท 

หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากป 2561 จํานวน 172,613,880.21 บาท คดิเปนรอยละ 17.26 
 

3.2.2 ทุนเรือนหุนของสหกรณฯ 

 ณ ตนป (วันที่ 1 มกราคม 2562)   764,906,470.00  บาท 
 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ระหวางป      70,188,970.00  บาท 
 คงเหลือ ณ สิ้นป (วันที่ 31 ธันวาคม 2562)       835,095,440.00  บาท 
หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากป 2561 จํานวน 70,188,970.00 บาท คิดเปนรอยละ 9.18 
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3.2.3 การลงทุนของสหกรณฯ 

นอกจากการใหสมาชิกกูยืมดังกลาวแลว สหกรณฯ ไดมีการนําเงินไปลงทุนเพ่ิมเติม เพ่ือให
เกิดรายไดเพ่ิมขึ้น โดยสหกรณฯ มีเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

เงินลงทุนระยะสั้น (ไมมี) 

- ต๋ัวสัญญาใชเงิน                    0.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น         0.00  บาท 

เงินลงทุนระยะยาว 

- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด    5,593,500.00  บาท 
- หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด          10,000.00  บาท 
- หุนบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด          100,000.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะยาว              5,703,500.00  บาท 
 
3.2.4 ทุนสํารอง และทุนสะสมของสหกรณฯ 

ท้ังนี้ การใชทุนสะสมตาง ๆ ระหวางป เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุน และระเบียบท่ีสหกรณฯ กําหนด 
 

3.2.5 รายจาย 
รายจายตาง ๆ ของสหกรณฯ ไดจายไปในกิจการสหกรณฯ ควรแกเหตุผล และเปนไปตาม

ระเบียบและมติที่ประชุม 
 

3.3  ดานการดําเนินงาน 
3.3.1 ระหวางป 2562 สหกรณฯ มีผลการดําเนินงาน โดยสรุปไดดังน้ี 

รายได 
- ดอกเบ้ีย และผลตอบแทนจากการลงทุน     64,435,045.69  บาท 
- คาธรรมเนียมแรกเขา               8,840.00  บาท 
- รายไดอ่ืน ๆ              88,121.00  บาท 
  รวมรายไดทั้งสิ้น     64,532,006.69  บาท 

 รายจาย 
- ดอกเบ้ียจายและดอกเบ้ียเงินกูยืม       9,114,680.84  บาท 
- คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่        1,472,173.28  บาท 

รายการ ตนป (บาท) เพ่ิม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 

ทุนสํารอง 
ทุน 

- ทุนสาธารณประโยชน 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนผล 
- ทุนสงเสริมการศกึษาและอบรม 

44,510,659.33 
 

378,313.58 
313,304.24 
61,429.27 

5,423,767.92 
 

175,000.00 
84,000.00 

589.00 

 
 

49,934,427.25 
 

553,313.58 
397,304.24 
62,288.27 
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- คาใชจายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ        108,033.91  บาท 
- คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก                       -   บาท 
- คาใชจายดําเนินงานอ่ืน        2,599,009.57  บาท 
  รวมรายจายทั้งสิ้น      13,293,897.60  บาท 
 กําไรสุทธิจากการดําเนินงาน    51,238,109.09  บาท 

ทั้งน้ี กําไรสุทธิจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปกอน 5,366,634.17 บาท (คิดเปนรอยละ 11.70) 
 

3.3.2 การดําเนินการดานตาง ๆ ของสหกรณฯ เปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุม 
มติที่ประชุมใหญ รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําป 2562 

ประธาน ไดเชิญ นายพงษธีระ เจียรสกุลธรรม ผูสอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร
ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจําป 2562  

นายพงษธีระ เจียรสกุลธรรม ผูสอบบัญช ีนําเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน 
ประจําป 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ดังน้ี 

 

รายงานของผูสอบบญัช ี

 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด (สหกรณ) ซึ่ง

ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา 

จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย

ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ความ

รับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณตามระเบียบนายะเบียนสหกรณ ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ

เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบ

วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลาน้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดง

ความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลาน้ี 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 

1. การใหสินเช่ือ 

อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 เงินใหกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สหกรณ

มีเงินใหกูยืมระยะสั้น จํานวนเงิน 182.40 ลานบาท และเงินใหกูยืมระยะยาว จํานวนเงิน 990.46 ลานบาท รวม

เปนจํานวนเงิน 1,172.86 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 93.52 ของสินทรัพยทั้งสิ้น) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการ

ตรวจสอบ เน่ืองจากใชดุลยพินิจในการประเมินความเหมาะสมในการใหสินเช่ือแตละประเภทประกอบกับ

จํานวนเงินมีสาระสําคัญ 

ขาพเจาเลือกสอบทานหนังสือสัญญากูยืมเงินประกอบกับหลักฐานการพิจารณาการใหสินเช่ือ

รวมถึงการอนุมัติรายการและ บัญชียอยลูกหน้ีแตละราย เพ่ือพิจารณาวาการใหสินเช่ือมีความเหมาะสมเปนไปตาม

ระเบียบของสหกรณ 

 2. คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกู 

 อางถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 ลูกหน้ีเงินกูขาดสมาชิกภาพและประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญตองอาศัยดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการคอนขางมากในการประเมินสถานการณของลูกหน้ีที่คาด

วาจะชําระหน้ีไมได สหกรณมีลูกหน้ีที่ขาดสมาชิกภาพจํานวน 2.66 ลานบาท มีการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว 

จํานวน 0.45 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 16.71 ของยอดลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ) ซึ่งเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

 ขาพเจาไดประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวกับการประเมินคาเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ี 

  - สอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการคํานวณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  - สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณของลูกหน้ีเงินใหกูที่คาดวาจะชําระหน้ีไมได 

   - สอบถามนโยบายของสหกรณในการประมาณการคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

  - ตรวจสอบการคางชําระของลูกหน้ีกับบัญชียอยลูกหน้ี 

  - สอบทานการประมาณการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวามีความเพียงพอและเหมาะสมเปนไป

ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

  - สุมทดสอบการคํานวณและตรวจสอบการบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปบัญชี 

เปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลาน้ี โดย

ถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ

ของสหกรณในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ืองในกรณีที่มีเรื่อง

ดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี

ความต้ังใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองตอไปได 

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน 

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผล

คือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี

และระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขอตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูได

เสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ

ไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี 

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจา

ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ืองผูประกอบวิชาชีพตลาดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา

รวมถึง 

-  ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน

ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือสนองตอความเสี่ยงที่

เกิดจากขอผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจ   

ละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

-  ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ

การควบคุมภายในของสหกรณ 

-  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เก่ียวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ 
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-  สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ืองของ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มี

สาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถ

ของสหกรณในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจา

ตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา โดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่

เก่ียวของ หรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจา

ขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณ

หรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเน่ือง 

-  ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวา

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 

 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเก่ียวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ

ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญใน

ระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่

มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันเพ่ือกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบซึ่งถามี 

ขาพเจาจะอธิบายเรื่องเหลาน้ีไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่อง

ดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงาน 

ของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาว สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว 

 

 
  

                                                         (นายพงษธีระ  เจียรสกลุธรรม) 

 ผูสอบบัญชีสหกรณ 
 

 

บริษัท สํานักงาน บีเอฟเอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
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ผลการตรวจสอบบัญช ี

สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดแตงต้ังใหขาพเจาเปนผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพย

ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด “สหกรณ” สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 น้ัน ขาพเจาไดตรวจสอบงบ

การเงินประจําปและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชี แบบไมมีเง่ือนไข ลงวันที่ 28 มกราคม  

พ.ศ. 2563 น้ัน 

ขาพเจาขอเสนอผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องสําคัญ ดังน้ี 

1. ขอสังเกตจากการตรวจสอบ 

1.1 ดานการบริหารจัดการทั่วไป 

 1.1.1 โครงสรางการบริหารงาน 

สหกรณมีโครงสรางการบริหารปจจุบันเหมาะสมกับขนาดและสภาพของสหกรณสหกรณไดมีการ

แบงสวนงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ไวในแตละตําแหนงไว ดังน้ี 

1. ผูจัดการ 

2. เจาหนาที่อ่ืน ไดแก เจาหนาที่ฝายการเงิน เจาหนาที่ฝายบัญชี เจาหนาที่ฝายธุรการ และ

เจาหนาที่ฝายสินเช่ือ 

 1.1.2 การแบงแยกหนาที่ 

สหกรณไดกําหนดระเบียบวาดวยอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่แตละตําแหนงไว

ชัดเจน เพอใชเปนแนวปฏิบัติและจัดแบงสวนงานเพ่ือแบงแยกหนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานแตละคน   

ซึ่งไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบที่วางไว สําหรับในดานความรูความสามารถเจาหนาที่มีความรูเหมาะสมกับงาน

ที่ปฏิบัติ 

 1.1.3 โปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณใช 

สหกรณไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารงานสหกรณ โดยใชบริการระบบโปรแกรม

ของบริษัท นันทนา อินฟอรเมช่ัน ซิสเต็มส จํากัด เปนโปรแกรมที่ทํางานผานเว็บไซต (Webbase Application) 

โดยมีการบริหารจัดการประมวลผลแบบคลาวด (Cloud Computing) มีการใชรหัสเฉพาะในการเขาใชงานของ

สหกรณรวมทั้งเจาหนาที่ พนักงาน บุคลากร หรือผูที่เก่ียวของกับสหกรณเทาน้ัน ชุมนุมสหกรณจะใหมีการ

ทดสอบการใชงานระบบโปรแกรมและขอมูลที่สํารองไวที่ศูนยแมขายเพ่ือการสํารอง (Data Recovery) อยางนอย  

ปละ 1 ครั้ง 

อยางไรก็ตาม ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สหกรณใชในป 2562 ไดมีการพัฒนาเรื่องการออก

รายงานการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีใหเปนปจจุบันยังไมเสร็จสมบูรณและการรายงานผลยังไมถูกตอง 
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ขอเสนอแนะ 

ขอใหผูพัฒนาโปรแกรมแกไขรายงานการจัดช้ันคุณภาพหน้ีใหมใหเปนยอดคงเหลือ ณ วันที่

ตองการ 

 

1.2 ดานการดําเนินธุรกิจ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สหกรณยังคงดําเนินธุรกิจหลักในรูปแบบของสหกรณออมทรัพย

คือธุรกิจสินเช่ือ และธุรกิจรับฝากเงิน โดยมีปริมาณธุรกิจ ดังน้ี 

ธุรกิจสินเช่ือ ปริมาณธุรกิจป 2562 จํานวน 1,172.86 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 

172.61 ลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 17.26 

ธุรกิจฝากเงิน ปริมาณธุรกิจป 2562 จํานวน 128.61 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 59.42    

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 85.88 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พงศ. 2562 สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 937.28 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

81.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.49 และมีกําไรจากการดําเนินงานทั้งสิ้น 51.24 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป

กอน 5.37 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.70 

 

2. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน 

2.1 ความเพียงพอของเงินทนุ 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการใหสินเชื่อที่เปนธุรกรรมหลักของสหกรณ ธุรกิจสินเชื่อลูกหนี้เงิน

ใหกู  มีความเสี่ยงที่จะไดคืนเงินตนและดอกเบ้ียตามกําหนดเวลาในสัญญา ทั้งน้ีเน่ืองจากการวิเคราะห

ความสามารถในการชําระคืนของลูกหน้ีที่ผิดพลาด โดยขอผิดพลาดอาจเกิดจากขอมูลของลูกหน้ีที่ไดมาไมตรง

กับขอเท็จจริงหรือเปนการใหขอมูลที่บิดเบือน เพ่ือลูกหน้ีจะไดเงินกูยืมตามที่ตองการ ดังน้ันเพ่ือเปนการลด

ความเสี่ยงจากการผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจสินเช่ือและลูกหน้ีเงินใหกู ขาพเจาไดใหความสนใจเปนพิเศษ

ในการตรวจสอบ เพ่ือใหไดความเช่ือมั่นของบัญชีดังกลาว โดยการขยายปริมาณการตรวจสอบการปลอยเงินให

กู ทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใหกู เอกสารการรับเงินกู การวิเคราะหความสามารถของลูกหน้ีในการ

ชําระคืนตามเอกสารหลักฐานที่ประกอบการขอยืม และการยืนยันยอดลูกหน้ี ณ วันสิ้นป ถึงแมจะมีความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจแตระบบการควบคุมภายในของสหกรณเก่ียวกับการใหสินเช่ือยังอยูในเกณฑที่ดี ทั้งน้ีเพ่ือ

ปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

เมื่อพิจารณาจากอัตราสวน วัดความสามารถในการกอหน้ีของสหกรณ จากสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

อัตราสวนวัดความสามารถในการกอหน้ี = หน้ีสินทั้งสิ้น/ทุนเรือนหุน + ทุนสํารอง 

= 316,823,368.39 / 885,029,872.25 

= 0.36 เทา 
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สหกรณฯ มีอัตราสวนวัดความสามารถในการกอหน้ีปปจจุบัน อยูที่ 0.36 เทา และปกอนอยูที่       

0.27 เทา จะเห็นไดวามีอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน เมื่อเทียบกับเกณฑในการกํากับความสามารถในการกูยืมของ

สหกรณที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดคือ 1.50 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่งถือไดวา

สหกรณฯ ยังมีความสามารถในการกอหน้ีในระดับที่เหมาะสม 

 

2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย 

สหกรณมีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,254.10 ลานบาท สินทรัพยดังกลาวเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงิน

สดรอยละ 5.79 เงินลงทุนรอยละ 0.45 ลูกหน้ีเงินกูรอยละ 93.52 และอ่ืน ๆ รอยละ 0.24 ซึ่งจะเห็นไดวา

สหกรณมีทรัพยสินสวนใหญเปนเงินใหกูแกสมาชิก การเรียกเก็บหน้ีสวนใหญเปนไปตามกําหนด ดังน้ัน

สินทรัพยสวนใหญของสหกรณจึงเปนสินทรัพยที่มีคุณภาพดี 

 

2.3 ดานความสามารถในการบริหาร 

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินงาน ควบคุมและดูแลการจัดการและมีการจัดจางเจาหนาที่ของ

สหกรณเอง และมีการแบงงานไวอยางเหมาะสม มีผูตรวจสอบกิจการซึ่งมีความรูความสามารถ มีการรายงาน

ผลการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ การบริหารงานเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสหกรณ 

 

2.4 ดานการทํากําไร 

สหกรณดําเนินธุรกิจมีกําไรสุทธิประจําป จํานวน 51.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.52 ของ

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งสิ้น กําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 5.37 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 11.70 ทั้งน้ีสัดสวนรายไดดอกเบ้ียรับและผลตอบแทนจากการลงทุนประจําป จํานวน 64.44 ลาน

บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 7.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.07 

 

2.5 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เมื่อพิจารณาสภาพคลองจากสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

อัตราสวนทุนหมุนเวียน = สินทรัพยหมุนเวียน / หน้ีสินหมุนเวียน 

       = 255,655,002.89 / 194,904,887.39 

       = 1.31 เทา 

ดานสภาพคลองทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียนอยูที่ 

1.31 เทา (ป 2561 อยูที่ 2.57 เทา) ถาหากพิจารณาโครงสรางของสินทรัพยหมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน

ของสหกรณแลว กลาวไดวาสภาพคลองทางการเงินของสหกรณขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการบริหารลูกหน้ี และเงิน

รับฝากเปนสําคัญ หากสหกรณมีการบริหารลูกหน้ี และเงินรับฝากที่ดี ความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาสภาพคลอง

ยอมลดนอยลง และบริหารดานสมาชิกใหมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันการถอนหุนออกจากสหกรณ ซึ่งหากมีการ

ถอนเงินพรอมกันในการคราวเดียวก็อาจสงผลถึงสภาพคลองของสหกรณได 
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2.6 ความเสี่ยงดานเงินลงทุนของสหกรณ 

การลงทุนของสหกรณโดยรวมเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ โดยความเสี่ยงดานเงินลงทุนของ

สหกรณ มีปจจัยดานอัตราดอกเบ้ียที่มีการปรับตัวขึ้น-ลง อาจสงผลตอการใหเงินกู ซึ่งถือเปนธุรกิจหลักของ

สหกรณ ดังน้ัน สหกรณตองติดตามสถานการณและปรับการบริหารธุรกิจดานน้ีใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยู

เสมอ 

ปจจัยเสี่ยงดานสภาพคลองของเงินที่นําไปลงทุนกับสถาบันการเงินหรือสหกรณอ่ืน สหกรณควร

ประเมินและวางแผนการใชจายเงินเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียประโยชนของเงินลงทุน 

 

3. เรื่องอ่ืน ๆ การรายงานธุรกรรมทางการเงินของสํานักงาน ปปง. 

จากการวิเคราะหรายการเงินรับฝากของสหกรณ มีเงินรับฝากจากสมาชิกมีมูลคา 2 ลานบาทหรือ

ฝากจํานวนมากใกลเคียงกันตอเน่ืองกัน จึงเปนเหตุอันควรสงสัยของธุรกรรมทางการเงิน ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจากการสอบถามเจาหนาที่สหกรณยังไมมีการรายงาน

ธุรกรรมดังกลาวตอเจาหนาที่สํานักงาน ปปง. 

ขอเสนอแนะ 

รายการเงินฝากที่มีเหตุอันควรสงสัย ขอใหสหกรณระมัดระวังเรื่องธุรกรรมทางการเงินดังกลาว 

และปฏิบัติตามกฎหมายใหรายงานตอสํานักงาน ปปง. 

 
  

 (นายพงษธีระ  เจียรสกุลธรรม) 

 ผูสอบบัญชีสหกรณ 

 

บริษัท สํานักงาน บีเอฟเอ จํากัด 

กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

               ป 2562          ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 สินทรัพย  

สินทรัพยหมุนเวียน 

เงนิสดและเงินฝากธนาคาร 2 46,223,974.06  26,312,532.28 

เงินฝากสหกรณอ่ืน 3 26,355,246.01  36,987,619.11 

เงินสดขาดบัญชี 4      389,549.00      389,549.00 

หัก คาเผื่อเงินสดขาดบัญชี        (389,549.00)       (389,549.00) 

                   0.00                  0.00 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 6  182,396,088.00   165,695,272.00 

ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ 7        384,085.50         447,120.00 

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง                  0.00            4,146.00 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                  0.00           (4,146.00) 

                   0.00                  0.00 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน       8             295,609.32           42,184.64 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน                      255,655,002.89  229,484,728.03 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 5      5,703,500.00      5,370,000.00 

เงินใหกูยืมระยะยาว 6   990,460,252.21   834,547,188.00 

ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 7      1,834,541.14      2,583,285.25 

อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ 9      171,059.58      184,275.49 

สิทธิการใชซอฟแวร-สุทธิ 10           280,000.00         320,000.00 

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน     998,449,352.93           843,004,748.74 

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

 หนี้สินและทุนของสหกรณ  

หนี้สินหมุนเวียน 

เงินรับฝาก-สมาชิก         12       128,607,494.56     69,190,001.87 

สวนของหนี้สินไมหมุนเวียนท่ีถึงกําหนด 13    63,849,478.84  19,552,970.00 

ชําระในหนึ่งป 

ฌาปนกิจสงเคราะหคางจาย    2,147,102.00       205,006.00 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11          300,811.99         320,951.56 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน    194,904,887.39    89,268,929.43 
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หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาว 13    121,918,581.00             127,178,896.00 

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน                     121,918,581.00           127,178,896.00 

 รวมหนี้สิน                     316,823,468.39           216,447,825.43 

ทุนของสหกรณ 

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 

หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว   835,095,440.00  706,233,200.00 

หุนท่ีชําระไมครบมูลคา                    5.00                 0.00 

         835,095,445.00            764,006,470.00 

ทุนสํารอง     49,934,427.25    44,510,659.33  

ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ      14          1,012,906.00                  753,047.09     

กําไรสุทธิประจําป          51,238,109.09    45,871,474.92 

 รวมทุนของสหกรณ                      937,280,887.43          856,041,651.34 

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

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

 
 (นายองอาจ  ฤทธิพลเดช) 

        ประธานกรรมการ 

 
 (นายรุงโรจน  สีภิรมย) 

 กรรมการและเลขานุการ 

 วันที่ 28 มกราคม 2563  
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สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

งบกําไรขาดทนุ 

สําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

   ป 2562     ป 2561 
   บาท  %    บาท            % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน  

ดอกเบี้ยรับเงินใหกูยืม 63,531,153.00  98.60    56,154,761.40     99.54 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร        67,896.81     0.10             70,235.40         0.12 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณอ่ืน     347,626.90    0.54        258,586.23       0.45 

ผลตอบแทนจากการลงทุน     488,368.98    0.76        504,075.45       0.88 

 รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนลงทุน 64,435,045.69      100.00    56,987,658.08      100.00 

คาใชจายดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก               2,758,802.67     4.28        1,147,149.76          2.01 

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะยาว   6,355,878.17    9.87     6,537,324.65     11.47 

         รวมคาใชจายดอกเบี้ย   9,114,680.84  14.15     7,684,474.41     13.48 

หัก หนี้สงสัยจะสูญ 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกูยืม       19,373.50    0.03     1,147,149.76       0.15 

 รวมหนี้สงสัยจะสูญ       19,373.50    0.03     6,537,327.65         0.15 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ        55,300,991.35  85.82        7,684,474.41        86.37  

บวก รายไดอื่น 

 คาธรรมเนียมแรกเขา          8,840.00    0.01            7,420.00       0.01 

 รายไดจากศูนยประสานงานฌาปนกิจฯ        36,830.00    0.06          48,589.21       0.09 

 หนี้สูญไดรับคืนจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง          4,146.00    0.01          17,000.00       0.03 

 รายไดเบ็ดเตล็ด        47,145.00    0.07          74,931.43       0.13 

  รวมรายไดอ่ืน        96,961.00    0.15        147,940.64       0.26 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 

 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 

 เงินเดือน    913,800.00    1.42        715,600.00       1.26 

 คาตอบแทนเจาหนาท่ี    384,000.00    0.60        388,800.00       0.68 

 คาตอบแทนลวงเวลา    139,820.00    0.22        100,450.00       0.18 

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม           34,010.00     0.05              26,040.00          0.05 

 เงินสมทบกองทุนทดแทน       543.28    0.00          680.00         0.00 

คาใชจายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 คาเสื่อมราคา   68,033.91    0.11     72,405.59       0.13 

 สิทธิการใชซอฟทแวรตัดจาย   40,000.00    0.06     40,000.00          0.07 
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คาใชจายในการดําเนินงานอื่น 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการ  903,350.00    1.40    807,100.00       1.42 

 คารับรอง           11,989.00     0.02             10,984.00          0.02 

 คาธรรมเนียมตางๆ          17,945.00     0.03             11,215.00          0.02 

 คาใชจายดําเนินคดี                   0.00     0.00               8,440.00          0.01 

 คาธรรมเนียมผูสอบบัญชี   80,000.00    0.12     80,000.00       0.14 

 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ   48,000.00    0.07     48,000.00          0.08 

 วัสดุสํานักงานใชไป   54,271.77    0.08     36,299.56       0.06 

 คาใชจายประชุมใหญ 1,160,446.00    1.80   956,962.00       1.68 

 

    ป 2562      ป 2561 
      บาท    %      บาท             % 

 คาเชาเครื่องถายเอกสาร   58,881.70    0.09      59,410.56       0.10 

 คาบํารุงรักษาโปรแกรมบัญชี 150,000.00    0.23             0.00       0.00 

 คาสัมมนาและศึกษาดูงาน   55,050.00    0.09        6,000.00         0.01 

 คาบริการอินเตอรเน็ต   15,264.60    0.02      15,279.60         0.03 

 คาใชจายศูนยประสานงานฌาปนกิจ           0.00    0.00      63,524.51       0.11 

 คาพัฒนาเว็บไซตสหกรณ           0.00    0.00      25,000.00       0.04 

 คาใชจายเบ็ดเตล็ด                     24,438.00     0.04              20,758.57         0.04 

  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน    4,159,843.26    6.45       3,492,949.39       6.13 

กําไรสุทธิ                                                   51,238,109.09  79.52    45,871,474.92       80.49 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

งบกระแสเงินสด 

สําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 2 51,238,109.09  45,871,474.92 

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ  

จากกิจกรรมดําเนินงาน 

 คาเสื่อมราคา        68,033.91        72,405.59 

หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกูยืม     19,373.50        86,700.00          

หนี้สูญรับคืน-เงินยืมทดลอง   (4,146.00)0 6,7       (17,000.00) 

คาใชจายลวงหนา   17,000.00        10,000.00 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ  (34,692.00)   (382.00) 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ     (2.91)              (2.86) 

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย   88,940.73        50,117.26 

สิทธิการใชซอฟทแวรตัดจาย   40,000.00        40,000.00 

วัสดุสํานักงานใชไป   54,271.77        36,299.56 

คาสอบบัญชีคางจาย   80,000.00        60,000.00 

เงินรอจายคืน                             120,000.00             203,846.40 

เงินประกันสังคมคางจาย          3,510.00          2,210.00 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง                         51,690,398.09               46,415,668.87 

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 

สินทรัพยดําเนินงาน 

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  (331,585,500.00)   (304,004,600.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน   330,978,332.00    299,995,352.00 

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ    (405,185,800.00)   (369,355,650.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ   400,347,677.91    340,838,602.20 

เงินสดจายลูกหนี้เงินกูพิเศษ    (325,509,135.21)   (144,862,200.00) 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ   159,132,950.20      61,593,984.00 

เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง            4,146.00            17,000.00 

เงินสดจายคาใชจายลวงหนา       (165,000.00)          (17,000.00)           

เงินสดจายเบี้ยประกันชีวิตลวงหนา         (80,175.00)            (7,752.46) 

เงินสดจายคาเบี้ยประกันชีวิตเงินกูพิเศษ  (11,489,539.44)      (7,133,898.44) 

เงินสดรับคาเบี้ยประกันชีวิตเงินกูพิเศษ    11,497,291.87       7,133,898.44 

เงินสดจายเงินรอเรียกคืน       (855,473.00)                             0.00 
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     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 

เงินสดรับจากเงินรอเรียกคืน        855,473.00           11,248.00 

เงินสดรับจากดอกเบี้ยคางรับ                 384.86            19,979.88 

เงินสดจายซ้ือวัสดุสํานักงาน         (52,963.83)          (41,516.98) 

หนี้สินดําเนินงาน 

 เงินสดจายคาสอบบัญชีคางจาย    (60,000.00)           (70,000.00) 

เงินสดรับจากเงินรอจายคืน      387,726.08          578,945.51  

เงินสดจายเงินรอจายคืน     (589,289.12)         (578,945.51) 

เงินสดจายฌาปนกิจสงเคราะห       (1,278,991.00)       (4,719,996.70) 

เงินสดรับฌาปนกิจสงเคราะห        3,221,087.00         3,008,022.70 

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย                    0.00           (11,196.85) 

เงินสดจายดอกเบี้ยเงินกูคางจาย      (50,117.26)           (49,684.93) 

เงินสดจายประกันสังคมรอนําสง        (4,420.00)             (4,240.00) 

เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนําสง                3,510.00              2,120.00 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน     118,787,426.85)            (71,241,770.47) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจายซ้ืออุปกรณสํานักงาน           (54,818.00)              (41,160.02)           

 เงินสดจายซ้ือหุนทุน            (333,500.00)                      0.00 

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) กิจกรรมการลงทุน          (388,318.00)            (41,160.02) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 เงินสดรับจากเจาหนี้เงินกู                           216,600,000.00           40,000,000.00.00  

 เงินสดจายเจาหนี้เงินกู                          (177,563,806.16)             (48,268,134.00) 

 เงินสดรับจากเงินรับฝาก         75,865,913.67      67,125,197.73 

 เงินสดจายคืนเงินรับฝาก     (16,448,420.98)       (6,952,416.48)          

 เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย                 (30,000.00)           (30,000.00) 

 เงินสดจายเงินปนผล                            (37,762,356.00)             (32,848,762.00) 

 เงินสดจายเงินเฉลี่ยคืน                             (1,441,351.00)       (1,318,762.00)  

 เงินสดจายโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี        (390,000.00)          (300,000.00) 

 เงินสดรับจากทุนเรือนหุน                             90,122,055.00      84,470,903.00 

 เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน                            (19,933,080.00)             (25,797,633.00) 

 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน         (530,000.00)         (481,900.00) 

 เงินสดจายทุนสงเสริมการศึกษาและอบรม                             (34,141.00)                     (4,900.00) 

เงินสดสุทธิไดรับมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน                   128,454,813.53       75,594,117.25 

เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น                            9,279,068.68       4,311,186.76 

เงินสด ณ วันตนป                           63,300,151.39        58,988,964.63 

เงินสด ณ วันสิ้นป                                             72,579,220.07             63,300,151.39 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

สําหรบัปสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
 
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาํคัญ 
 - สหกรณจัดทํางบการเงินโดยใชเกณฑคงคาง 
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของระยะเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ียคูณ

ดวยจํานวนเงินที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม 
 - เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - สหกรณต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินยืมทดรองไวในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการขาดทุนซึ่งอาจ

เกิดขึ้นโดยการพิจารณาลูกหน้ีแตละรายที่คางอยู ณ วันสิ้นป 
 - สหกรณต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดช้ัน

คุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน 
 - คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน คํานวณโดยใชวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 - สิทธิการใชซอฟทแวรตาง ๆ ตัดจายตามระยะเวลาของอายุการใชงาน 
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากที่สหกรณอ่ืน            

ทุกประเภท 
 
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย 
     ป 2562      ป 2561 
     หมายเหตุ  บาท   บาท  

เงินสด  2      276,426.22       291,340.85 
เงินฝากธนาคาร 2       
 กระแสรายวัน       228,537.32     1,256,059.37 

ออมทรัพย                         45,719,010.52      24,765,132.06          
 รวม      46,223,974.06      26,312,532.28          

 
ขอผูกพัน 
๑) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 089-0-09133-1 จํานวนเงิน 

2,020,468.49 บาท สหกรณใชในกิจการของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (สส.ชสอ.) 

๒) เงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด ประเภทออมทรัพย เลขที่บัญชี 089-0-09132-3 จํานวนเงิน 
68,201.63 บาท และประเภทกระแสรายวัน เลขที่ บัญชี 089-6-00018-4 จํานวน 
10,000.00 บาท สหกรณใชในกิจการของศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 
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3. เงินฝากสหกรณอ่ืน ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
 สหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด                         26,355,246.01     36,987,619.11          

 รวม      26,355,246.01     36,987,619.11          

 

4. เงินสดขาดบัญชี จํานวน  389,549.00 บาท ดําเนินการฟองคดีทางศาลแรงงานกลางเสร็จสิ้นแลวตามคดี

หมายเลขดําที่ 2059/2560 

 

5. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 

               ราคาทุน         ราคาทุน 
เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด 

 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย   5,593,500.00    5,260,000.00 

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

 หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด                       10,000.00           10,000.00          

 รวมเงินลงทุนระยะยาว        5,703,500.00       5,370,000.00          

 

6. เงินใหกูยืม ประกอบดวย 
         ป 2562                           ป 2561 

     บาท                   บาท 

                                         ระยะสั้น             ระยะยาว         ระยะสั้น        ระยะยาว 

เงินใหกูยืม 

 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 43,329,964.00           0.00    42,722,796.00                           0.00 

 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 77,568,764.00 401,432,712.00 72,747,896.00  400,591,666.00 

 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ  

- เพ่ือการซ้ือยานพาหนะ      689,800.00     2,629,338.00                460,280,00                  941,410.00 

- เพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน 52,322,240.00  540,084,179.21 39,186,900.00  364,274,340.00 

- เพ่ือการเอนกประสงค    8,485,320.00   46,314,023.00 10,577,400.00    68,739,672.00 

รวม                       61,497,360.00  589,027,540.21 50,224,580.00  433,955,522.00 

รวมเงินใหกูยืม 182,396,088.00 990,460,252.21 165,695,272.00 834,547,188.00 
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6. เงินใหกูยืม (ตอ) 

ระหวางป 2562 สหกรณจายเงินกูฉุกเฉิน จํานวน 7,305 ราย เปนเงิน 331,585,500.00 บาท 

เงินกูสามัญ จํานวน 1,111 ราย เปนเงิน 405,185,800.00 บาท เงินกูพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน จํานวน 

248 ราย เปนเงิน 320,994,147.21 บาท และเงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ จํานวน 18 ราย เปนเงิน 

3,000,788.00 บาท การจายเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค จํานวน 3 ราย เปนเงิน 1,514,200.00 บาท 

การจายเงินกูพิเศษเพ่ือการเอนกประสงคเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ขอ 53 (2) กําหนดใหใชหลักประกันเงินกูโดยใชบุคคลค้ําประกันซึ่งเปนสมาชิกของ

สหกรณไมนอยกวาสองคน และผูกูตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสหกรณออมทรัพยราชการ

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 

จํากัด (สส.ชสอ.) เพ่ือนํามาใชเปนหลักประกันเงินกู โดยจํากัดจํานวนเงินฌาปนกิจสมาคมละไมเกิน 

หาแสนบาท 

 

7. ลูกหนี้-สุทธิ  
         ป 2562                           ป 2561  

     บาท                   บาท 

                                         ระยะสั้น             ระยะยาว         ระยะสั้น        ระยะยาว 

ลูกหนี้เงินกูขาดสมาชิกภาพ        829,131.00           1,834,541.14         872,792.00               2,583,285.25 

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       (445,045.50)                0.00     (425,672.00)                 0.00 

ลูกหนี้-สุทธิ        384,085.50     1,834,541.14      447,120.00     2,583,285.25 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณฯ มีการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพที่ไม

สามารถเก็บเงิน ไดทั้งหมด 4 ราย ของลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ จํานวน 481,737.00 บาท 

 

8. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
วัสดุสํานักงาน   15,739.38     17,047.32 

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ          2.91            2.86 

ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมคางรับ   34,692.00         382.00 

คาใชจายลวงหนา  165,000.00     17,000.00 

คาเบี้ยประกันชีวิตจายลวงหนา        80,175.03       7,752.46 

         รวม                             295,609.32     42,184.64 
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9. อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
อุปกรณสํานักงาน        931,935.62        877,117.62 

หัก คาเสื่อมราคาสะสม                           (760,876.04)          (692,842.13)          

อุปกรณสํานักงาน - สุทธิ                            171,059.58           184,275.49          

 

10. สิทธิการใชซอฟแวร - สุทธิ ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
สิทธิการใชซอฟแวร        400,000.00       400,000.00  

หัก คาตัดจายสะสมสิทธิการใชซอฟแวร                           (120,000.00)           (40,000.00)          

สิทธิการใชซอฟแวร - สุทธิ                            280,000.00          360,000.00          

 

11. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
เงินรอจายคืน        124,841.26       206,414.30 

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย        88,940.73         50,117.26 

คาสอบบัญชีคางจาย        80,000.00         60,000.00 

เงินประกันสังคมรอนําสง                                7,020.00              4,420.00          

                    รวม                             300,811.99          320,951.56          

 

12. เงินรับฝาก - สมาชิก ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ                       128,607,494.56      69,190,001.87          

                   รวม                       128,607,494.56      69,190,001.87          

 

เงินรับฝากสมาชิก คือ เงินรับฝากประเภทเงินออมทรัพยพิเศษ ซึ่งเปนไปตามระเบียบสหกรณ

ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยเงินฝากออมทรัพยพิเศษและเงินฝากประจํา พ.ศ. 2560 และที่

แกไขเพ่ิมเติม โดยมียอดเงินฝากสูงสุดในบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไมเกิน 10 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย 

รอยละ 2.75 ตอป กําหนดจายดอกเบ้ียทบเปนเงินตนเขาบัญชีใหทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกป 
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13. เงินกูยืมระยะยาว  ประกอบดวย 
                 ป 2562                     ป 2561 

            บาท              บาท 

            ถึงกําหนดชําระ                  ถึงกําหนดชําระ 

                                              ภายใน 1 ป          เกิน 1 ป                 ภายใน 1 ป            เกิน 1 ป 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จก.  55,989,163.84        101,600,000.00            12,000,000.00     99,000,000.00 

สหกรณ-กระทรวงมหาดไทย จํากัด    7,860,315.00         20,318,581.00    7,552,970.00     28,178,896.00 

                           รวม   63,849,478.84        121,918,581.00 19,552,970.00   127,178,896.00 

 
- ระหวางป 2562 สหกรณกูเงินจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด จํานวน 2 ครั้ง 

ภายในวงเงินกูยืมแตละคราวไมเกินจํานวน 200 ลานบาท โดยมีการกูยืมเงิน ครั้งที่ 1 จํานวน 100,000,000.00 

บาท สัญญาลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมรอยละ 4.12 ตอป และครั้งที่ 2 จํานวน 116.60 

ลานบาท สัญญาลงวันที่ 19 กันยายน 2562 อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมรอยละ 4.12 ตอป ระยะเวลาการกูยืม 36 งวด 

โดยงวดที่ 1 ถึง 35 สงชําระเงินตนคืนงวดละ 1% ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 ลานบาท งวดที่ 36 ชําระเงินตนพรอม

ดอกเบ้ียคืนทั้งหมด โดยมีคณะกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนหลักประกัน 

 

14. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

     ป 2562      ป 2561 

     หมายเหตุ  บาท   บาท 
ทุนสาธารณประโยชน        553,313.58       378,313.58 

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล                            397,304.24          313,304.24          

ทุนสงเสริมการศึกษาและอบรม                              62,277.27            61,429.27          

                     รวม                          1,012,906.09          753,047.09          

 

15. การดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ 

 ในป 2562 สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองเปนไปตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง 

กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของสหกรณ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 124 

ตอนที่ 27 ก.ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550 

 

มติที่ประชมุใหญ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

 ประจําป 2562 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 4.2  เรื่องอนมัุติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 

 ประธาน มอบหมายนางสาวณาตยา  มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ  



 

 รายงานกจิการประจาํปี 2563                สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 

 นางสาวณาตยา  มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ เสนอการพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 ดังน้ี 
 

รายการ จํานวนเงนิ รอยละ 

กําไรสุทธิประจําป 51,238,109.09 100.00 
1. เปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ 5,577,864.09 10.63 
2. เปนเงินคาบาํรุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย รอยละ 1 

ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.00 บาท 
30,000.00 0.06 

รวมเงิน 5,607,864.09 10.69 

กําไรสุทธิเหลือจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ที่ประชมุใหญ 
จัดสรรกําไรสทุธิที่เหลือตามขอบังคบัขอ 27 ดังนี ้
1) เงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอตัราไมเกนิกฎหมายวาดวย 
สหกรณกาํหนด โดยคิดใหตามสวนแหงเวลา รอยละ 5.45 
2) เงินเฉล่ียคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบี้ยเงินกู 
ซึ่งสมาชิกนั้น ๆ ไดสงใหแกสหกรณในระหวางป รอยละ 4.95 
3) เงินโบนัสกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่สหกรณ เปนเงิน 
    - คณะกรรมการดําเนินการ  
    - เจาหนาทีส่หกรณฯ  
4) ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธ ิ
5) ทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

6) ทุนสาธารณประโยชน ไมเกนิรอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ
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รวมเงิน 45,630,245.92 89.31 
รวมทั้งสิน้ 51,238,109.09 100.00 

 

 มติที่ประชุมใหญ อนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

 4.3  เรื่องอนมัุติตัดหนี้สญู 

ประธาน มอบหมายนายนาถะ ดวงวิชัย รองประธานกรรมการ คนที่ 2 นําเสนอ 

นายนาถะ ดวงวิชัย รองประธานกรรมการ คนที่ 2  เสนอการอนุมัติตัดหน้ีสูญสืบเน่ืองจาก

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 44 ไดมีมติเสนอใหที่ประชุมใหญ เพ่ือตัดหน้ีสูญทางบัญชีเงินสดขาดบัญชีของ

นางวรรณา พุทธลีลาศ จํานวนเงิน 389,549 บาท (สามแสนแปดหมื่นเกาพันหารอยสี่สิบเกาบาทถวน) ซึ่ง

ทนายความไดดําเนินการฟองรองคดีทางศาลแรงงานกลางเสร็จสิ้นแลว ตามคดีหมายเลขดําที่ 2059/2560 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติตัดหน้ีสูญ จํานวน 389,549 บาท (สามแสนแปดหมื่นเกาพัน

หารอยสี่สิบเกาบาทถวน) และการตัดหนี้สูญน้ีมิไดมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณ เนื่องจากได

มีการต้ังสํารองหน้ีสูญไวแลว 

 มติที่ประชุมใหญ อนุมัติตัดหน้ีสูญ จํานวนเงิน 389,549 บาท (สามแสนแปดหมื่นเกาพัน 

  หารอยสี่สิบเกาบาทถวน) ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท 
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 4.4  เรื่องอนมัุติแผนงานและงบประมาณรายรบั-รายจาย ประจําป 2563 

ประธาน มอบหมายนางสาวณาตยา  มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ นําเสนอ 
นางสาวณาตยา  มาอินทร ผูจัดการสหกรณฯ เสนอแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 

2563 ดังน้ี 
4.1.1. แผนยทุธศาสตร 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัดไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสหกรณ ป 2562 - 2564 และจัดทํารางแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรที่จะดําเนินการในป 2563 
ดังน้ี 

 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนสหกรณมัน่คง สงเสริมการออม พรอมใหบริการ บริหารงานโปรงใส นําสมัยเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารงานสหกรณตามหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิก 
2. สรางความมั่นคงดานการเงิน สงเสริมการออมทรัพยและกํากับดูแลบริหารจัดการสหกรณโดย

คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสมาชิก 
3. เพ่ิมสมรรถนะการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพ่ือสนองความตองการของสมาชิก และจัด

สวัสดิการอยางทั่วถึงใหแกสมาชิก โดยตระหนักอยูเสมอวา “สมาชิกคือบุคคลสําคัญ” 
4. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนใหความรวมมือกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย และสหกรณภายนอก 

 
เปาประสงค 

1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปรงใส ตรวจสอบได 
2. สงเสริมการใหบริการดานการเงิน การออม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานสหกรณ 
4. สหกรณใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนินงาน 
5. สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  1:  พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 1:  พัฒนาการบริหารจัดการ โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธที่  1 :  การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบรหิารจัดการของสหกรณ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

  2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

  3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการหักเงินหนวยตนสังกัดของสมาชิก 

  4. โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2:  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

       และความสามารถของสหกรณ 

เปาประสงค 2:  สงเสริมการใหบริการดานการเงนิ การออม 

กลยุทธที่  2:  การใหบริการธุรกรรมทางการเงนิกับสมาชิก 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาการบริการสินเช่ือแกสมาชิก 

  2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากใหหลากหลาย 

  3. โครงการปรับปรุงการใหบริการแกสมาชิก 

  4. โครงการระดมทุน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3:  พฒันาความรูความสามารถของบุคลากร 

เปาประสงค 3:  พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการดําเนนิงานสหกรณ 

กลยุทธที่  3  :  สนับสนนุบคุลากรใหมีศักยภาพ ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ และมขีวัญกําลังใจในการทํางาน 

  2. สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสหกรณ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4:  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อพฒันาสหกรณ 

เปาประสงค 4 :  สหกรณใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดําเนนิงาน 

กลยุทธที่  4   :  สนับสนนุใหสหกรณใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนนิงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารงานใหทันสมัย 

  2. โครงการสัมมนาเครือขายสหกรณ 

 

 

 

















 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 เร่ืองเพื่อทราบ 
 

 รับทราบผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําป 2563 

 รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563 

 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 
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                                                                           ระเบียบวาระท่ี  3 

                                     เรือ่งเพ่ือทราบ 

3.1 รบัทราบผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ ์ประจําปี 2563 
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 จึงนําเรียนท่ีประชุมใหญเพื่อรับทราบ 
 
 มติท่ีประชุม           
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สมาชิกสามญั 

1.  สมาชิกภาพ 

สมาชิกสมทบ  

3.2 รบัทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2563 

  
 
 

สมาชิกสามัญ 
จํานวนสมาชกิ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 2,710  ราย 
บวก     รับสมาชิกเขาใหมระหวางป   132  ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหวางป     58  ราย 
 สมาชิกถึงแกกรรม       5  ราย 
คงเหลือจํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 2,779  ราย 
 
สมาชิกสมทบ 
จํานวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563          105  ราย 
บวก  รับสมาชิกเขาใหมระหวางป     24  ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหวางป     10  ราย 
คงเหลือจํานวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563   119  ราย 

รวมจํานวนสมาชิกท้ังหมด                                                    2,898  ราย 
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2.  ผลการดําเนินงานเปรยีบเทียบกบัปีกอ่น 

 

 
รายการ ป 63 ป 62 เพิ่ม/ลด รอยละ 

จํานวนสมาชิกสามัญ (คน)  2,781.00   2,710.00   71.00   2.62  

จํานวนสมาชิกสมทบ (คน)  117.00   105.00   12.00   11.43  

ทุนเรือนหุน (บาท)  917,003,790.00   835,095,445.00   81,908,345.00   9.81  

ทุนสํารอง (บาท)  55,512,291.34   49,934,427.25   5,577,864.09   11.17  

ทุนสะสมตามขอบังคับ (บาท)  1,306,906.09   1,012,906.09   294,000.00   29.03  

เงินรับฝากออมทรัพย  349,944,013.33   128,607,494.56  221,336,518.77   172.10  

ทุนของสหกรณทั้งสิ้น 1,034,052,297.49   937,280,887.43   96,771,410.06   10.32  

ลูกหนี้เงนิกูระหวางป (บาท)  974,800,731.91  1,062,280,435.21  -87,479,703.30  -8.24  

ลูกหนี้คงเหลืออยูที่สมาชิกสิ้นปสุทธิ (บาท) 1,339,837,286.37  1,175,074,966.85  164,762,319.52   14.02  

หนี้สินหมุนเวียน (บาท)  362,882,182.98   194,904,887.39  167,977,295.59   86.18  

หนี้สินระยะยาว (บาท)  -     121,918,581.00  -21,918,581.00  -100.00  

สินทรัพยทั้งหมดไมรวมลูกหนี้ (บาท)  57,097,194.10   79,029,388.97  -21,932,194.87  -27.75  

รายได (บาท)  76,215,872.45   64,532,006.69   11,683,865.76   18.11  

รายจาย (บาท)  15,986,562.39   13,293,897.60   2,692,664.79   20.25  

กําไรสุทธิประจําป (บาท)  60,229,310.06   51,238,109.09   8,991,200.97   17.55  
 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

ป พ.ศ. 2563 2562 

สินทรัพย   1,396,934,480.47   1,254,104,355.82  

หนี้สิน  362,882,182.98   316,823,468.39  

ทุนของสหกรณ  1,034,052,297.49   937,280,887.43  
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3.  ทนุเรอืนห ุน้ 

4.  เงินรบัฝากออมทรพัย ์

 
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2563     835,0954.45  บาท 
บวก เพิ่มข้ึนระหวางป                      101,421,525.00  บาท 

หัก ลดลงระหวางป                                                              19,513,180.00  บาท 

คงเหลือทุนเรือนหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563                           917,033,709.00  บาท 
 

ป พ.ศ. 2563 2562 

ทุนเรือนหุน      917,003,790.00    835,095,445.00  

ทุนสํารอง        55,512,291.34       49,934,427.25  

ทุนสะสมฯ          1,306,906.09         1,012,906.09 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ ป 2563 ป 2562 เพิ่ม/ลด รอยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย  349,944,013.33  128,607,494.56  221,336,518.77  172.10 
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5.  ลกูหน้ีสมาชิกภาพ 

ลกูหน้ีสมาชิกภาพ 

 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณอมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา มีลูกหนี้คงเหลือทั้งส้ิน  
1,339,837,286.37  บาท โดยรายละเอียด ดังนี้ 
 

ลูกหนี-้เงินกูฉุกเฉิน           40,374,600.00 

ลูกหนี-้เงินกูสามัญ          468,831,396.00  

ลูกหนี-้เงินกูพิเศษ          828,415,038.77 

รวมลูกหนี้เงินกู-ปกต ิ      1,337,621,034.77 

     

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ              2,581,236.60 

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ    -           364,985.00 

รวม              2,216,251.60 

รวมลูกหนี้ท้ังสิ้น       1,339,837,286.37 
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6.  เงินลงทนุ  
 
หุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยกระทรวงมหาดไทย จํากัด          5,593,500.00 

หุน-บริษัท สหประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)            100,000.00  

หุน-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทย ไอซีที จํากัด            10,000.00  

รวม        5,703,500.00  
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7.  เงินใหก้ ูแ้กส่มาชิก   
 สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดจายเงินกูใหแกสมาชิกในป 2563 
รวม 7,625 สัญญา เปนจํานวนเงิน 974,800,731.91 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

เดือน 
 เงินกูฉุกเฉิน  เงินกูสามัญ เงินกูพเิศษ 

 สัญญา  บาท สัญญา  บาท สัญญา  บาท 

มกราคม 578 27,205,300.00 83 28,222,400.00 8 3,607,847.00 
กุมภาพันธ 518 24,609,780.00 80 28,766,400.00 2 2,971,863.00 
มีนาคม 606 28,526,500.00 69 21,095,400.00 5 6,502,700.00 
เมษายน 547 26,715,900.00 80 33,721,300.00 55 67,835,051.56 
พฤษภาคม 455 21,796,900.00 43 15,108,400.00 48 59,007,000.00 
มิถุนายน 529 25,628,370.00 80 22,400,600.00 34 40,871,486.53 
กรกฎาคม 526 25,000,000.00 69 28,054,300.00 130 19,369,700.00 
สิงหาคม 497 24,207,100.00 94 35,932,900.00 4 5,273,000.00 
กันยายน 469 22,431,900.00 71 25,786,100.00 84 104,362,068.48 
ตุลาคม 515 23,743,600.00 64 29,146,300.00 13 12,230,390.34 
พฤศจิกายน 512 23,752,300.00 107 43,973,500.00 3 1,729,175.00 
ธันวาคม 533 25,435,400.00 109 36,688,200.00 5 3,091,600.00 
รวมท้ังสิ้น 6,285 299,053,050.00 949 348,895,800.00 391 326,851,881.91 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

ป พ.ศ. 2563 2562 
เงินใหสมาชิกกูระหวางป   974,800,731.91   1,062,280,435.21  
ทุนเรือนหุน 917,003,790.00 834,095,445.00 
เงินรับฝากจากสมาชิก 349,944,013.33 128,607,494.56 
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8.  การใชท้นุสาธารณประโยชน ์ 
  

ในป 2563 สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดจายทุนสาธารณประโยชน 
เพื่อประโยชนของสมาชิก และประโยชนแกสาธารณะ ดังนี้ 

 8.1  การสงเคราะหเก่ียวกับการศพของสมาชิก คูสมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
  สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดใหการชวยเหลือสมาชิก รวม 67 ราย  
เปนเงินทั้งส้ิน 369,000 บาท ประกอบดวย 
  -  สมาชิกถึงแกกรรม  6 ราย   93,000  บาท 
  -  คูสมรสถึงแกกรรม  2 ราย     6,000  บาท 
  -  บิดาถึงแกกรรม    30 ราย     90,000  บาท 
  -  มารดาถึงแกกรรม 29 ราย      87,000  บาท 

 8.2  การสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
  สหกรณฯ ไดมอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวนทั้งส้ิน 70 ทุน รวมเปนเงิน
ทั้งส้ินจํานวน 210,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ทุนประเภท เรียนดี จํานวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท                 105,000  บาท 
 - ทุนประเภท สนับสนุนการศึกษา จํานวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท 105,000  บาท 

 8.3  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
 -  สนับสนุน “โครงการการแขงขันกีฬาฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ 
    ภายในสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ประจําป 2563”       40,000  บาท 

 8.4  การสงเคราะหเพื่อสาธารณประโยชน และการกุศล 
 -  รวมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผาพระกฐิน 
                      พระราชทาน สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ประจําป 2563   7,000 บาท 
 -  รวมทําบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผาพระกฐิน 
                      พระราชทานในนามวุฒิสภา ประจําป 2563                                 7,000 บาท 
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9.  ผลการดําเนินงานดา้นต่าง ๆ  

 

 

 9.1  การบรกิาร 

  1)  การใหบรกิารโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการใหบริการในชวงเวลาพักกลางวัน 
  2)  การใหบริการขอมูลขาวสาร มีการพัฒนาการส่ือสารขอมูลของสหกรณ 
 -  เว็ บไซต  https: //www.parliamentcoop.com ของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด และระบบสมาชิกออนไลน รองรับการตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานของ
สมาชิก เชน ตรวจสอบทุนเรือนหุน ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจําเดือน 
 - การประชาสัมพันธเสียงตามสาย หรอืผานแอพพลิเคชั่น Line, Facebook 
 - บุคคล เชน กรรมการดําเนินการ คณะอนุกรรมการ เจาหนาที่ 
 3)  การสงเสริมการมีสวนรวมกับขบวนการสหกรณ 

 สหกรณใหความสําคัญกับการมีสวนรวมกับขบวนการสหกรณ โดยสงบุคลากรเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ และสงผูแทนคณะกรรมการเขารวมประชุมกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
จํากัด และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับสหกรณออมทรัพยเครือขาย 

 9.2  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชดุท่ี 45 
 สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ขอนําเสนอสรุปผลงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของชุดที่ 45 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

 9.2.1 ผลงานของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา ชุดท่ี 45 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการดําเนนิการ 
1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางนารีนารถ   เหตานุรักษ  กรรมการ 
5. นางสาวชลธิชา    มแีสง   กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   กรรมการ 
7. นายตนพงศ   ต้ังเติมทองปุย  กรรมการ 
8. นางสาวศิริพร   สมบัติศิร ิ  กรรมการ 

สรุปผลการดําเนินงาน ของคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย 
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดท่ี 45 
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9. นายณัฐพัฒน พัดทอง   กรรมการ 
10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายอรัญ  มีแกว   กรรมการ 
13. นายกิตติศกัด์ิ  อุไรวงศ   กรรมการ 
14. นางสาวสภุาวดี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญกิ 
15. นางสาวบงกช  บุญประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ระยะเวลาดําเนินงาน  :  14 กุมภาพันธ 2563 - 14 กุมภาพันธ 2564 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 ประจําป 2563  มีการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาแตงต้ังรองประธานกรรมการ คนที่ 1 / รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
/ เหรัญญิก / เลขานุการ และแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดูแลงานดานตาง ๆ จํานวน 5 คณะ ดังตอไปน้ี 

1. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 1/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45  

1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช  ประธานกรรมการ 
2. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3. นายนาถะ ดวงวิชัย   รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4. นางนารีนารถ   เหตานุรักษ  กรรมการ 
5. นางสาวชลธิชา    มแีสง   กรรมการ 
6. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   กรรมการ 
7. นายตนพงศ   ต้ังเติมทองปุย  กรรมการ 
8. นางสาวศิริพร   สมบัติศิร ิ  กรรมการ 
9. นายณัฐพัฒน พัดทอง   กรรมการ 

10. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   กรรมการ 
11. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
12. นายอรัญ  มีแกว   กรรมการ 
13. นายกิตติศกัด์ิ  อุไรวงศ   กรรมการ 
14. นางสาวสภุาวดี มงคลธรรมกุล  กรรมการและเหรัญญกิ 
15. นางสาวบงกช  บุญประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
 
2. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 2/2563 เรื่อง แตงต้ังที่ปรึกษาและที่ปรึกษา

กิตติมศักด์ิ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
1. นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล   
2. นายชาติชาย   เน่ืองนิยม   
3. นายวิเชียร บัวบาน   
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3. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 3/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน  

1. นายนารีนารถ  เหตานุรักษ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายตนพงศ  ต้ังเติมทอง รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  สมบัติศิร ิ อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล อนุกรรมการ 
5. นางสาวอมตพร  แสงเดช  อนุกรรมการ 
6. นางสาวรัตนา  วัฒนะ  อนุกรรมการ 
7. นางสาวศรีปภาดา  พักแยม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวณาตยา  มาอินทร อนุกรรมการและเลขานุการ 

  9. นายรุงโรจน  สีภิรมย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการใหเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 2. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
 3. ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดความบกพรองจะตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 4. ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
 5. สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริงในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูหรือ
ผิดนัดการสงงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือ
สอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 6. พิจารณาปรับโครงสรางหน้ีและหน้ีเสียของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือดําเนินการเรงรัดติดตามหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 
 8. ติดตามเรงรัดหน้ีสินและเจรจาตอรองการชําระหน้ีที่มีตอสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา 
จํากัด 
 9. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการในดานการติดตามเรงรัดหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 

10. เชิญบุคคลที่เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 11. รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและพิจารณา 
 12. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 
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4. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 4/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางระเบียบและขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

1. นายนาถะ ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ  
2. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข  รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห   อนุกรรมการ 
4. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
5. นายอรัญ  มีแกว   อนุกรรมการ 
6. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ   อนุกรรมการ 
7. นายธีรพัฒน พิเชฐวงศ  อนุกรรมการ 
8. นายจาตุรงค นาสมใจ   อนุกรรมการ 
9. นายวีรวัฒน เปรมนิธิวัฒน  อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

 1. ปรับปรุงและยกยางระเบียบและขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวย
เรื่องตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร  
 2. นําเสนอคณะกรรมการดําเนินเพ่ือพิจารณา 
 3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
5. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 5/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ประชาสัมพันธ 
1. นางสาวชลธิชา   มีแสง   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  รองประธานอนุกรรมการ 
3. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
4. นางสาวบงกช  บุญประสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 
5. วาที่รอยตรี อนุรักษ  โกมลศรี  อนุกรรมการ 
6. นายสาโรจน จักรศิร ิ   อนุกรรมการ 
7. นางสาวนพวรรณ โอภาโส   อนุกรรมการ 

  8. สิบเอก ยรรยง โสรัตน   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวศฐิฒฎา  ธารารัตนสุวรรณ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานของสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด แกสมาชิก เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางสหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด สมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ เจาหนาที่ ตลอดจนสื่อสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจอันดีกับ
สหกรณอ่ืน 
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 2. ศึกษา และติดตามขาวความเคลื่อนไหวดานการดําเนินงานของสหกรณอ่ืนเพ่ือนําตัวอยางที่ดีมา
เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาเพ่ือนํามาบริการแกสมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึงขอมูลระบบงาน
สหกรณและขอเอกสารที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาวิเคราะห และรายงานเสนอตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบหรือ
พิจารณาตอไป 
 4. พัฒนาเว็บไซตของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ใหสามารถเขาถึงขอมูลและ
บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
6. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 6/2563 เรื่อง แตงต้ังอนุกรรมการปรับปรุง

และยกรางระเบียบและขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด (เพิ่มเติม) 
1. นายพงศกิตต์ิ   อรุณภักดีสกุล   
 
7. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 7/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
1. นางนารีนารถ เหตานุรักษ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวศิริพร สมบัติศิร ิ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายณัฐพัฒน พัดทอง   อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
5. นางสาวณาตยา มาอินทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวธัญญธร ใจหนัก   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1. พิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2563 
2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ งบประมาณที่จะใชเพ่ือการจัดสรรทุนสงเสริมการศึกษาใหแกบุตร

สมาชิกสหกรณ พรอมทั้งทําการคัดเลือกผูมีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่กําหนด 
3. คัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมในการรับทุนสงเสริมการศึกษาและนําเสนอใหคณะกรรมการ

ดําเนินการพิจารณาอนุมัติ 
3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมอบหมาย 
 
8. คําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 8/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการการ

เลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
1. นายนาถะ ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวบงกช บุญประสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 
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4. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน   กรรมการและเลขานุการ 
5. นายวิจิตต จันทะโสม  อนุกรรมการ 
6. นายสิริชโย ไชยสัจ   อนุกรรมการ 
7 นางศิริวัฒธนี ใสหนู   อนุกรรมการ 
8. นายคงศักด์ิ รัศม ี   อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญภา  ศรีสุขดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวณฐิกา บุญเชิด   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

1. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผูสมัครรับการเลือกตั้ง ณ สํานักงานสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ออกหมายเลขประจําตัวของผูสมัครรับการเลือกต้ัง 

2. ออกประกาศทั้งหลายอันจําเปนแกการดําเนินการเลือกต้ัง และแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการการ
เลือกต้ังตามที่เห็นสมควร 

3. ดําเนินการจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สําหรับดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

4. ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินการเลือกต้ัง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดดวยความ
ถูกตอง เรียบรอย บริสุทธ์ิ และยุติธรรม 

5. วินิจฉัยช้ีขาดปญหา คํารองคัดคาน หรือขอโตแยงเกี่ยวกับผลการเลือกต้ัง และดําเนินการสอบสวนใหได
ความจริงในเรื่องดังกลาว โดยใหถือคําวินิจฉัยช้ีขาดของคณะอนุกรรมการการเลือกต้ังเปนที่สุด 

6. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 

 
9. คําสั่ง สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 9/2563 เรื่อง แตงต้ังคณะอนุกรรมการ

พิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน  
1. นายตนพงศ  ต้ังเติมทอง ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวอมตพร  แสงเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวศิริพร  สมบัติศิร ิ อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล อนุกรรมการ 
5. สิบเอก โชคชัย    สุฤทธ์ิ  อนุกรรมการ 
6. นางสาวรัตนา  วัฒนะ  อนุกรรมการ 
7. นางสาวศรีปภาดา  พักแยม  อนุกรรมการ 
8. นางสาวณาตยา  มาอินทร อนุกรรมการและเลขานุการ 

  9. นายรุงโรจน  สีภิรมย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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ใหคณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้

 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการใหเงินกูสามัญและเงินกูพิเศษแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด ตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ 
 2. ตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิกใหเปนไปตามความมุงหมายที่ใหเงินกูน้ัน 
 3. ตรวจสอบควบคุมใหเงินกูมีหลักประกันตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ และเมื่อเห็นวา
หลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดความบกพรองจะตองกําหนดใหผูกูจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
 4. ดูแลและติดตามการชําระหน้ีของสมาชิกผูกูใหเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา 
 5. สอบสวนเบ้ืองตนใหไดขอความจริงในกรณีสมาชิกผูกูขอผอนเวลาการสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูหรือ
ผิดนัดการสงงวดชําระหน้ี เพ่ือเสนอความเห็นใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาผอนผัน หรือเรียกคืนเงินกู หรือ
สอบสวนลงโทษใหสมาชิกออกจากสหกรณ 
 6. พิจารณาปรับโครงสรางหน้ีและหน้ีเสียของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพ่ือดําเนินการเรงรัดติดตามหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 
 8. ติดตามเรงรัดหน้ีสินและเจรจาตอรองการชําระหน้ีที่มีตอสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
 9. แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการในดานการติดตามเรงรัดหน้ีสินของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด 

10. เชิญบุคคลที่เก่ียวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เก่ียวของเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 
 11. รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการดําเนินการทราบและพิจารณา 
 12. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีมติที่ประชุมมอบหมาย 

 
ซึ่งผลงานในการดําเนนิการของแตละคณะอนุกรรมการที่ไดแตงต้ังขึ้นโดยมีผลการสรุปรายงาน ดังนี ้
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 9.2.2 ผลงานของคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกรางระเบียบและขอบังคับ 
 
 
 
 
 

 

รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายนาถะ ดวงวิชัย ประธานอนุกรรมการ  
2. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา   ประสพสุข รองประธานอนุกรรมการ  
3. นายพงษกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล อนุกรรมการ 
4. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห อนุกรรมการ 
5. นายณัฐพัฒน พัดทอง อนุกรรมการ 
6. นายอรัญ มีแกว อนุกรรมการ 
7. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ อนุกรรมการ 
8. นายธีรพัฒน พิเชฐวงศ อนุกรรมการ 
9. นายจาตุรงค นาสมใจ อนุกรรมการ 

               10. นายวีรวัฒน เปรมนิธิวัฒน อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน : 18 กมุภาพันธ 2563 – 14 กมุภาพันธ 2564 
 
เรื่องที่ไดดําเนนิการเสร็จแลว 
 เรื่องที่ 1 พิจารณาเรื่อง การขอมูลสมาชิกสหกรณของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 เรื่องที่ 2 พิจารณาเรื่อง ขอใหติดตามการชําระหนี้ของนางสาวเกศณี  กรีไกรนุช ที่ลาออกจาก
ราชการและถูกศาลลมละลายกลางมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และขอยกเวนดอกเบ้ียใหแกผูค้ําประกัน 
 เรื่องที่ 3 พิจารณาเรื่อง รางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2563 
 เรื่องที่ 4 พิจารณาเรื่อง การติดตามการชําระหน้ีและการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญกรณีของนางสาว
ยุวดี  มโนอริยะทรัพย ขาราชการสํานักงานวุฒิสภา ถูกไลออกจากราชการและไดฟองดําเนินคดีและมีคําพิพากษา
ของศาล และการติดตามชําระหน้ีและดําเนินคดีกรณีของนางสาวนฐมลย  พงษรอจน ขาราชการสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
 เรื่องที่ 5 พิจารณาเรื่อง แนวทางมาตรการติดตามหน้ีสินและดําเนินคดีกับลูกหน้ีสหกรณที่ผิดนัด
ชําระหน้ี 
 เรื่องที่ 6 พิจารณาเรื่อง รางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยเจาหนาที่
ของสหกรณ พ.ศ. 2563 

สรุปผลการดําเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการปรับปรุงและยกรางระเบียบ 
และขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

ในคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
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 เรื่องที่ 7 พิจารณาเรื่อง แกไขขอสัญญาหนังสือค้ําประกันเงินกูพิเศษ สหกรณออมทรัพยขาราชการ
ฝายรัฐสภา จํากัด 
 เรื่องที่ 8 พิจารณาเรื่อง รางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยการให
เงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่10) พ.ศ. 2563 
 เรื่องที่ 9 พิจารณาเรื่อง สมาชิกขอรับทุนสาธารณประโยชนสงเคราะหเก่ียวกับการจัดการศพลาชา
กวาที่ระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชนและทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2554 
 เรื่องที่ 10 พิจารณาเรื่อง พิจารณาหนังสือสอบถามอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เรื่อง ขอทราบแนว
ทางการปฏิบัติเพ่ือประกอบการติดตามหน้ีสินลูกหน้ีของสหกรณที่ผิดนัดชําระหน้ี 
 เรื่องที่ 11 พิจารณาเรื่อง รางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวย
การใชทุนสาธารณประโยชนและทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
 เรื่องที่ 12 พิจารณาเรื่อง แกไขรางระเบียบสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด วาดวย
เจาหนาที่สหกรณ พ.ศ. 2563 (ตามหนังสือของกรมสงเสริมสหกรณฯ) 
 เรื่องที่ 13 พิจารณาเรื่อง พิจารณาหนังสือตอบขอหารือเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติเพ่ือประกอบการ
ติดตามหน้ีลูกหน้ีสหกรณที่ผิดนัดชําระหน้ี 
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 9.2.3 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน 
 
 
 
 
 

รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายนารีนารถ เหตานุรักษ ประธานอนุกรรมการ 
2. นายตนพงศ ต้ังเติมทอง รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล อนุกรรมการ 
5. นางสาวอมตพร แสงเดช อนุกรรมการ 
6. นางสาวรัตนา วัฒนะ อนุกรรมการ 
7. นางสาวศรีปภาดา พักแยม อนุกรรมการ 
8. นางสาวณาตยา มาอินทร อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. นายรุงโรจน สีภิรมย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ระยะเวลาการดําเนนิงาน : 18 กมุภาพันธ 2563 – 14 กมุภาพันธ 2564 
 
 ทั้งน้ีนางนารีนารถ เหตานุรักษ ประธานอนุกรรมการไดขอลาออก 1 ตุลาคม 2563  เน่ืองจาก
เกษียณอายุราชการ จึงไดคําสั่งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ที่ 9/2563 เรื่อง แตงต้ัง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูและเรงรัดหน้ีสิน ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ประกอบดวย 
 1. นายตนพงศ  ต้ังเติมทอง  ประธานอนุกรรมการ 
 2. นางสาวอมตพร แสงเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นางสาวศิริพร  สมบัติศิร ิ  อนุกรรมการ 
 4. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล อนุกรรมการ 
 5. สิบเอกโชคชัย   สุฤทธ์ิ  อนุกรรมการ 
 6. นางสาวรัตนา            วัฒนะ  อนุกรรมการ   
 7. นางสาวศรีปภาดา       พักแยม  อนุกรรมการ 
 8. นางสาวณาตยา มาอินทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 9. นายรุงโรจน สีภิรมย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูและเรงรัดหน้ีสิน 
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

ในคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
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การประชุม จํานวน 11 ครัง้ ไดแก 

1. ครั้งที ่1/2563 วันศุกรที ่20 มนีาคม 2563  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 1 ช้ัน 2 
ถนนประดิพัทธ 

2. ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 
1 ช้ัน 2 ถนนประดิพัทธ 

3. ครั้งที่ 3/2563 วันศุกรที่ 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 1 
ช้ัน 2 ถนนประดิพัทธ 

4. ครั้งที่ 4/2563 วันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 2 ช้ัน 2 
ถนนประดิพัทธ 

5. ครั้งที่ 5/2563 วันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 
309 (ฝง สว.) ช้ัน 3 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน  

6. ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 
1 ช้ัน 2 ถนนประดิพัทธ 

7. ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 1 ช้ัน 
2 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถนนประดิพัทธ  

8. ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 1 ช้ัน 
2 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ถนนประดิพัทธ 

9. ครั้งที่ 9/2563 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ หองประชุมหมายเลข 301 ช้ัน 
3 อาคารรัฐสภา (ฝง สว.)  

10. ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 256  เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หองประชุมสํานักการ
คลังและงบประมาณ (ฝง สว.) ช้ัน 1 อาคารรัฐสภา 

11. ครั้งที่ 11/2563 วันจันทรที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ หองประชุม 407 ช้ัน 4 
อาคารรัฐสภา 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน ไดมีการพิจารณาเงินกูและเรงรัดหนี้สิน ไดมีการ
พิจารณาและเสนอใหคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยขาราชการรัฐสภาสามัญเพื่ออนุมัติเงินกูประเภทตาง ๆ 
ใหแกสมาชิกสหกรณ รายละเอียด 

  รับทราบประมาณการรายรับ – รายจาย ประจําเดือนทุกเดือน 
  รับทราบรายงานการรับฝากเ งินออมทรัพย พิ เศษ  จํานวน  1,257  ครั้ ง  จํานวนเ งิน 
229,289,207.42 บาท  
  พิจารณาอนุมัติจายเงินกูสามัญ จํานวน 812 ราย จํานวนเงิน 305,494,012.- บาท 
  พิจารณาอนุมัติจายเงินกูพิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน จํานวน 177 ราย จํานวนเงิน   
117,962,571.- บาท 
  อนุมัติจายเงินกูพิเศษเพ่ือการชําระหน้ีสินเช่ือสวนบุคคล หน้ีบัตรกดเงินสด และหน้ีบัตรเครดิต 
จํานวน 129 ราย จํานวน 26,568,300.- บาท 
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  อนุมัติเงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ จํานวน 8 ราย วงเงิน 2,067,875.- บาท 
  มีการติดตามหน้ีคางชําระและการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 3 ราย และมีการ
นําเสนอคณะกรรมการฯดําเนินการพิจารณาและเสนอใหคณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกรางระเบียบฯ เพ่ือ
การติดตามหน้ีสินใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  พิจารณาลดอัตราดอกเบ้ียภาระค้ําประกัน ใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มีความเดือดรอน 
  พิจารณาเลือกเปดวงเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ จํานวน 100,100,000.- บาท 

 

 
  
 

ภาพการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 
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 9.2.4 ผลงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
 
 
 
 
 
 
รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นางสาวชลธิชา   มีแสง ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชาติชาย เน่ืองนิยม  รองประธานอนุกรรมการ 
3. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ อนุกรรมการ 
4. นางสาวบงกช  บุญประสิทธ์ิ อนุกรรมการ 
5. วาที่เรือตรี อนุรักษ   โกมลศร ี อนุกรรมการ 
6. นายสาโรจน จักรศิร ิ  อนุกรรมการ 
7. นางสาวนพวรรณ โอภาโส  อนุกรรมการ 

  8. สิบเอก ยรรยง โสรัตน  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวศฐิฒฎา  ธารารัตนสุวรรณ  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน : 18 กุมภาพันธ 2563 – 14 กุมภาพันธ 2564 

 บัดนี้ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดกําหนด
จัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และจัดใหมีการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณฯ แทน
ตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ที ่หมดวาระการดํารงตําแหนงเปนกรรมการในโอกาสเดียวกัน 
เพื ่อให ครบองค ประกอบในการแตงตั ้งคณะกรรมการดําเน ินการสหกรณ ฯ ช ุดที ่ 46 ในวันศ ุกร ที่              
5 กุมภาพันธ 2564 ณ หองประชุมหมายเลข 402 – 404 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ดังนั้น จึงสงผล
ใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
สิ ้นส ุดลง และอํานาจหนาที ่ของคณะอน ุกรรมการประชาส ัมพ ันธก ็จะสิ ้นส ุดลงในคราวเด ียวก ัน 
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธจึงไดจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานตลอดระยะเวลาการดําเนินงาน
ต้ังแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 – วันศุกรที่ 14 กุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการดําเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ 
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

ในคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
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ภารกิจดานการประชุม : มีการประชมุคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ  จํานวน 12 ครั้ง 
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ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี : ภารกิจที่ 1 การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และ 
ใหความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารงานของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย 
รัฐสภา จํากัด แกสมาชิก 

Website : https://www.parliamentcoop.com 
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Facebook : ParliamentCoopNews  

Line OpenChat  
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บอรด์ประชาสมัพนัธข์า่วสหกรณ ์

รปูแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์: สรปุผลการประชมุคณะกรรมการดําเนินการ

์  
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ประชาสมัพนัธ ์สิทธิประโยชนข์องสมาชิกสหกรณฯ์ 
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การประชาสมัพนัธใ์นวาระโอกาสวนัสาํคญัต่าง ๆ 
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คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึงขอมูลระบบงานสหกรณ จํานวน 4 คณะทํางาน ดังน้ี 

1. คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง website 

2. คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง facebook fan page 

3. คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง facebook 

4. คณะทํางานกํากับดูแล และควบคุมระบบการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณออมทรัพย

ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ผานชองทาง line application 

 

 

 

  
 กําหนดการจัดโครงการฯ : วันเสารที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ วัดโตนด 
ตําบลวัดชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 จํานวนสมาชิกเขารวมโครงการฯ : ผูเขารวมโครงการ ที่ปรึกษาฯ และกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา ผูจัดการสหกรณฯ เจาหนาที่สหกรณ อนุกรรมการประชาสัมพันธ 
และสมาชิกสหกรณ รวมจํานวน 35 คน 

 งบประมาณ : เบิกจายจากทุนสาธารณประโยชน จํานวน 11,418.- บาท  
   ประกอบดวย คาอาหารวางและเครื่องด่ืม  2,725.- บาท 
   คาวิทยากร  6,000.- บาท 
   คาเชารถตู  2,500.- บาท 
   คาวัตถุดิบ   193.- บาท 
 ผูบริหารโครงการ : คณะอนกุรรมการประชาสัมพันธ 
 
 

ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี : ภารกิจท่ี 2 ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณรวมถึงการมีสิทธิเขาถึงขอมูลระบบงานสหกรณ และพัฒนาเว็บไซตของสหกรณ
ออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ใหสามารถเขาถึงขอมูลและบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ภารกิจตามอํานาจหนาท่ี : ภารกิจที่ 3 ปฏิบัติภารกิจอื่นตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณฯ มีมติท่ีประชุมมอบหมายโดยการจัดโครงการสงเสริมการฝกอาชีพใหแกสมาชิก
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ประจําป พ.ศ. 2563 
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 9.2.5 ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 

 

 
 
 
รายชื่ออนุกรรมการ 

1. นางนารีนารถ  เหตานุรักษ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางสาวศิริพร  สมบัติศิริ  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายณัฐพัฒน  พัดทอง  อนุกรรมการ 
4. นางสาวสุภาวดี  มงคลธรรมกุล  อนุกรรมการ 
5. นางสาวณาตยา  มาอินทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวธัญภา  ศรีสุขดี  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพยขาราชการฝาย
รัฐสภา จํากัด ไดพิจารณามอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จานวนทั้งสิ้น 70 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท    
(สามพันบาทถวน) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 210,000.- บาท (สองแสนหน่ึงหมื่นบาทถวน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ทุนประเภททุนเรียนดี  
จัดสรรเงินทุนเพ่ือสงเสริมและใหกาลังใจแกบุตรของสมาชิกที่มีความต้ังใจ ขยันหมั่นเพียรใน

การเรียนจนมีผลการเรียนดี ที่กาลังศึกษาต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย
ระดับ 3.50 ขึ้นไป จํานวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 105,000.- บาท (หน่ึงแสนหาพันบาทถวน) 

2. ทุนประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  
จัดสรรเงินทุนเพ่ือสงเสริมการศึกษาใหแกบุตรสมาชิกของผูมีรายไดนอย ที่กาลังศึกษาต้ังแตระดับ

ประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนภาคเรียนสุดทายกอนวันที่ขอรับทุนไดคะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.50 
ขึ้นไป จํานวน 35 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 105,000.- บาท (หน่ึงแสนหาพันบาทถวน) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 

ในคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
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 9.2.6 ผลงานของคณะอนุกรรมการเลือกตั้งสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
 

 

 
 
 

รายชื่ออนุกรรมการ 
1. นายนาถะ    ดวงวิชัย   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายกิตติศักด์ิ    อุไรวงศ   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางบงกช  บุญประสิทธ์ิ  อนุกรรมการ 
4. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน   อนุกรรมการ 
5. นายวิจิตต  จันทะโสม  อนุกรรมการ 
6. นายสิริชโย  ไชยสัจ   อนุกรรมการ 
7. นางสาวศิริวัฒธนี  อินทรสมหวัง  อนุกรรมการ 
8. นายคงศักด์ิ  รัศม ี   อนุกรรมการ 
9. นางสาวธัญภา   ศรีสุขดี   อนุกรรมการและเลขานุการ 

               10. นางสาวรศิกาญจน ปญจศรญัวิทย  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ระยะเวลาการดําเนนิงาน  :  พฤศจิกายน 2563 - กมุภาพันธ 2564 
 
ผลการดําเนนิงาน 

คณะอนุกรรมการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด มผีลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เรื่อง การ
รับสมัครเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - วันที่ 5 
มกราคม 2564 แทนกรรมการดําเนินการที่ครบวาระ ดังน้ี 

1.1 ประธานกรรมการ จํานวน 1 ตําแหนง 
1.2 กรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ตําแหนง 
1.3 กรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน 6 ตําแหนง 

2. ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เรื่อง 
หลักเกณฑ และวิธีการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2564 

3. ประกาศคณะอนุกรรมการเลือกต้ังสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด เรื่อง 
รายช่ือและหมายเลขผูสมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2564 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการเลือกตั้งสหกรณออมทรพัย 
ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ในคณะกรรมการดําเนินงานสหกรณออมทรัพย 

ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ชุดที่ 45 
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3.1 รายชื่อผูสมัครประธานกรรมการ 
หมายเลข  1  นายสัณหชัย สินธุวงษ 

3.2 รายชื่อผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
หมายเลข  1  นายชาติชาย เน่ืองนิยม 

3.3 รายชื่อผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
หมายเลข  1  นายปกาสิต จําเรือง 
หมายเลข  2  นายณัฐสิทธ์ิ เวียงทอง 
หมายเลข  3  นางสาวอมตพร แสงเดช 
หมายเลข  4  นางจันทรฉาย ใบบง 
หมายเลข  5  นางสาวลักษณาวดี แกวมณี 
หมายเลข  6  นายรุงโรจน สีภิรมย 
หมายเลข  7  นายนพรัตน ทวี 
หมายเลข  8  นายศตพล วรปญญาตระกูล 
หมายเลข  9  นายรัฐภูมิ คําศรี 
หมายเลข  10  นายณัฐพัฒน พัดทอง 

4. การประชาสัมพันธรายช่ือและหมายเลขผูสมัคร และการรณรงคการเลือกต้ัง ขั้นตอนการ
ลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ผานชองทางการประชาสัมพันธตาง ๆ อาทิ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส และระบบอินทราเน็ตของทั้ง 2 หนวยงาน, โปสเตอร, ปายไวนิล, Line, Facebook เปนตน 

5. การวางแผนจัดการประชุมใหญสามัญประจําป 2563 และการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ    
ชุดที่ 46 ประจําป 2564 เพ่ือความปลอดภัยภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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3.3 รบัทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 
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เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 

 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

     ประจําป 2563 

 เรื่องอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563 

 เรื่องอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย ประจําป 2564 

 เรื่องอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ประจําป 2564 

 เรื่องคัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณและกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  

     ประจําป 2564 

 เรื่องการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 

 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ประจําป 2564 

 เรื่องแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
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                                                      ระเบียบวาระท่ี  4 

                     เรือ่งเพ่ือพิจารณา 

 

4.1 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ และ 

      งบกระแสเงินสด ประจําปี 2563 
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4.2 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิ ประจําปี 2563 

 

สหกรณออมทรพัยขาราชการฝายรฐัสภา จํากัด 
การจัดสรรกําไรสุทธิ 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

รายการ 

 ป 2563   

 ปนผล 5.55 เฉลี่ยคืน 5.05  

 จํานวนเงิน   %  

 กําไรสุทธ ิ  60,229,310.06   100.00  

1. เปนเงนิสาํรองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ  9,377,119.06   15.57  

2. เปนคาบํารงุสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1  30,000.00   0.05  

    ของกําไรสุทธิ ไมเกิน 30,000.00 บาท     

 รวมเงนิ  9,407,119.06   15.62  

กําไรสุทธิเหลอืจากการจัดสรรตามขอ 1 และขอ 2 ที่ประชุมใหญ 
จัดสรรกําไรสทุธิที่เหลือตามขอบังคับขอ 27 ดังน้ี 
1) เงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิกในอัตราไมเกินที่กฎหมายวาดวย 
    สหกรณกําหนด โดยคิดใหตามสวนแหงเวลา 
2) เงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนจํานวนรวมแหงดอกเบ้ียเงินกู 
    ซึ่งสมาชิกน้ัน ๆ ไดสงใหแกสหกรณในระหวางป 
3) เงินโบนัสกรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่สหกรณ 
     - คณะกรรมการฯ 
     - เจาหนาที่สหกรณฯ 
4) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของกําไรสุทธิ 
5) ทุนสงเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
6) ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

 
 

47,821,829.00  
 

 1,566,362.00  
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 0.08  
 1.16 

รวมเงิน  50,822,191.00   84.38  

รวมทั้งสิน้  60,229,310.06   100.00  
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4.3 พิจารณาอนมุติัแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564 
 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ขอเสนอเปาหมายการ

ดําเนินงานประจําป แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจาย ประจําป 2564 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสหกรณ

อยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน เกิดประโยชนตอมวลสมาชิก โดยสรุปดังน้ี 

 4.3.1 แผนยทุธศาสตร ์

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัดไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

สหกรณป 2562 - 2564 และจัดทํารางแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรที่จะดําเนินการในป 2563 ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน (Vision) 

เปนสหกรณมัน่คง สงเสริมการออม พรอมใหบริการ บริหารงานโปรงใส นําสมัยเทคโนโลยี 
 

พันธกิจ (Mission) 

 1. บริหารงานสหกรณตามหลักธรรมาภิบาลโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิก 

 2. สรางความมั่นคงดานการเงิน สงเสริมการออมทรัพยและกํากับดูแลบริหารจัดการสหกรณ โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนสูงสุดของสมาชิก 

 3. เพ่ิมสมรรถนะการใหบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพ่ือสนองความตองการของสมาชิก และจัดสวัสดิการ

อยางทั่วถึงใหแกสมาชิก โดยตระหนักอยูเสมอวา “สมาชิกคือบุคคลสําคัญ” 

 4. สงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนใหความรวมมือกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และสหกรณภายนอก 
 

เปาประสงค 

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปรงใส ตรวจสอบได 

 2. สงเสริมการใหบริการดานการเงิน การออม 

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานสหกรณ 

 4. สหกรณใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดําเนินงาน 

 5. สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณเพ่ิมขึ้น 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 :  พัฒนาการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 1 :  พัฒนาการบริหารจัดการ โปรงใส ตรวจสอบได 

กลยุทธที่   1 :   การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการของสหกรณ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล 

   2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

   3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการหักเงินหนวยตนสังกัดของสมาชิก 

   4. โครงการอบรมผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 :  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของสมาชิก 

     และความสามารถของสหกรณ 

เปาประสงค 2 : สงเสริมการใหบริการดานการเงนิ การออม 

กลยุทธที่   2 : การใหบริการธุรกรรมทางการเงนิกับสมาชิก 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาการบริการสินเช่ือแกสมาชิก 

   2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากใหหลากหลาย 

   3. โครงการปรับปรุงการใหบริการแกสมาชิก 

   4. โครงการระดมทุน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

เปาประสงค 3 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการดําเนินงานสหกรณ 

กลยุทธที่   3 : สนับสนุนบุคลากรใหมีศักยภาพ ความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีประสทิธิภาพ และมขีวัญกําลังใจในการทํางาน 

   2. สรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาสหกรณ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 :  จัดหาเทคโนโลยีเพื่อพฒันาสหกรณ 

เปาประสงค 4 : สหกรณใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่หมาะสมในการดําเนินงาน 

กลยุทธที่   4 : สนับสนุนใหสหกรณใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการดําเนินงาน 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการบริหารงานใหทันสมัย 

   2. โครงการสัมมนาเครือขายสหกรณ 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 :  สรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชกิ 

เปาประสงค 5 : สงเสริมใหสมาชิกมีสวนรวมในกิจกรรมของสหกรณเพิม่ขึ้น 

กลยุทธที่   5 : การสรางกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิกตอกิจกรรมของสหกรณ 

  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

   1. เพ่ิมการมีสวนรวมของสมาชิกโดยการเพ่ิมชองทางรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก 

อาทิ เว็บไซตของสหกรณฯ, Facebook , Line, แบบสอบถามความคิดเห็น 

   2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

   3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
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4.3.2 พิจารณาอนมุติังบประมาณการรายจ่าย ประจําปี 2564 
 

สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด 
ประมาณการรายจาย ประจําป 2564 
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4.4  พิจารณาอนมุติ้วงเงินก ูย้มืหรอืการค้ําประกนัของสหกรณ ์ 

       ประจําปี 2564 
 

 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด พ.ศ. 2544 กําหนดไว ดังน้ี 

 ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน

สําหรับปหน่ึง ๆ ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังวาน้ีตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียนสหกรณ 

 ถาที่ประชุมใหญยังมิไดกําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณยังมิไดใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือ 

ค้ําประกันสําหรับปใด ก็ใหใชวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปกอนไปพลาง 

 ขอ 18 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน สหกรณอาจกูยืมเงิน หรือออกต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือตรา

สารการเงิน หรือโดยวิธีอ่ืนใด สําหรับใชเปนทุนดําเนินงานตามวัตถุประสงคไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร ทั้งน้ี จะตองอยูภายในวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันประจําปตามขอ 17 

 

 ที่ประชุมใหญสามัญประจําป ไดอนุมัติวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันของสหกรณประจําป 2563 

ไวในวงเงินไมเกิน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) สําหรับในคราวประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณฯ ขอเสนออนมัติกําหนดวงเงินกูยืมซ่ึงสหกรณฯ อาจกูยืมหรือการค้ําประกัน จํานวน 

300,000,000 บาท (สามรอยลานบาทถวน) เทากับปที่แลว  
 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

     มติที่ประชมุ          
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4.5  คดัเลือกผ ูส้อบบญัชีสหกรณแ์ละกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ  

        ประจําปี 2564 
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 24 “การตรวจสอบ
บัญชี บัญชีของสหกรณน้ันตองไดรับการตรวจสอบอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด โดยผูสอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแตงต้ัง” 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการเสนอช่ือเพ่ือแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ พ.ศ. 2544 

การนําเสนอขอมูลของผูสอบบัญชีภาคเอกชนตอที่ประชุมใหญ 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ลําดับที่ 1 
BFA Office Company Limited  

ลําดับที่ 2  
บริษัท เฟรส ออดิท แอนด การบัญชี 072 จํากัด 

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบญัช ี
     - จํานวนครั้งท่ีเขาตรวจสอบ 
     - จํานวนผูชวย 

อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไมนอยกวา 3 วันทําการ  

จํานวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 2 คน 

อยางนอยปละ 2-4 ครั้ง 
ครั้งละไมนอยกวา 3-7 วันทําการ 

จํานวนผูชวยผูสอบบัญชีไมนอยกวา 2 คน 
2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปให

สหกรณทราบ  
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนาํในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร โดยไมถือเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหวางการ
ตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณ
อักษร หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหนวยงานราชการ ขาพเจาจะดําเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ไดรับแจงจากหนวยงาน
ราชการนั้น แลวแจงผลการตรวจสอบใหสหกรณ
และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร  
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่สหกรณ
รองขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหวางปให
สหกรณทราบ  
2. รายงานการสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณกําหนด  
3. ขาพเจาจะใหคําแนะนําในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่ เ ห็นสมควร โดยไมถื อเปน
คาบริการพิเศษแตอยางใด กรณีมีขอสังเกตทาง
การเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหวางการ
ตรวจสอบ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณและกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบเปนลายลักษณ
อักษร หรือเมื่อไดรับแจงขอสังเกตทางการเงินการ
บัญชีจากหนวยงานราชการ ขาพเจาจะดําเนินการ
ตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ไดรับแจงจากหนวยงาน
ราชการน้ัน แลวแจงผลการตรวจสอบใหสหกรณ
และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณทราบเปนลาย
ลักษณอักษร  
4. ขาพเจายินดีจะเขารวมประชุมใหญหรือประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่สหกรณ
รองขอ 

3. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.- บาท 90,000.- บาท 
4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพ่ือ
พิจารณาแตงต้ังเปนผูสอบบัญชี 

- นางสาวดุลวรรณ สกุลดี  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
เลขทะเบียน 6924 

- วาที่รอยตรีณรงค เตชนเมทนี  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  
เลขทะเบียน 10821 

5. การเสนอบริการอื่น ๆ  - ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืน
ที่มีปบัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกิน
จํานวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด  
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

- ขาพเจารับรองวารับงานสอบบัญชีสหกรณอ่ืน
ที่มีปบัญชีเดียวกับสหกรณของทานไมเกิน
จํานวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด  
- ขาพเจาและผูชวยผูสอบบัญชี มีคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณกําหนด 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือก และกําหนดคาธรรมเนียมผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

        มติทีป่ระชุม          
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4.6  การเลือกตัง้ผ ูต้รวจสอบกิจการ ประจําปี 2564 
 

ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 

2556 กําหนดไวดังน้ี 

ขอ 74. ผูตรวจสอบกิจการ ใหที่ประชุมใหญเลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมีคุณวุฒิความรู 

ความสามารถในดานตาง ๆ เชน ธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร หรือการ

สหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จํานวนไมเกินหาคน 

ที่ประชุมใหญจะตองเลือกต้ังกรรมการดําเนินการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงหนาที่ประจําในสหกรณเปน

ผูตรวจสอบกิจการไมได 

ผูตรวจสอบกิจการตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนสมาชิกของสหกรณหรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ไดรับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญของ

สหกรณ หากเปนสมาชิกของสหกรณตองไมผิดนัดชําระหน้ีในหน่ึงปบัญชีที่ผานมา 

 (2) ผานการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณหรือหนวยงานอ่ืนที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ หรือเคยเปนผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีภาครัฐ และไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี 

 (3) ไมเปนผูสอบบัญชี หรือผูชวยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยูในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี

ของสหกรณน้ัน 

 (4) ไมเปนกรรมการของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

 (5) ไมเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืน 

 (6) พนจากตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณน้ัน หรือสหกรณอ่ืนมาแลวไมนอยกวาหน่ึงทาง

บัญชีของสหกรณ 

ผูตรวจสอบกิจการตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

 (1) เคยไดรับลงโทษจําคุกหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตตอหนาที่ 

 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพนจาก

ตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการ 

 (4) เคยถูกใหที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนจากตําแหนงกรรมการหรือผูตรวจสอบกิจการเพราะ

ทุจริตตอหนาที่ 

 (5) เคยถูกใหออกจากการเปนสมาชิกสหกรณน้ันหรือสหกรณอ่ืน 
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ขอ 75. การดํารงตําแหนงผูตรวจสอบกิจการ ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึง

ปทางบัญชีของสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 

ผูตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจไดรับการเลือกต้ังซ้ํา 

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาเลือกต้ังผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 

                มติที่ประชุม                    
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4.7  การเลือกตัง้กรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 46 ประจําปี 2564 
 
 ตามขอบังคับสหกรณออมทรพัยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด พ.ศ. 2544 กําหนดไว ดังน้ี 

 ขอ 50 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ประกอบดวย

ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนินการอีกไมเกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก 

 ใหกรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการคนที่

หน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเปนกรรมการ และปดประกาศใหทราบ

โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ 

 หามมิใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ 

 (1) เคยไดรับโทษจําคุกหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่กระทําโดยสุจริต 

 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน

ทุจริตตอหนาที่ 

 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพันจากตําแหนงกรรมการ

ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ 

 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 

 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนหรือดอกเบ้ียในระยะเวลาสองปทางบัญชี

นับแตปที่ผิดนัด ถึงปที่เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแตการผิดนัดน้ันมิไดเกิดจากการกระทําของตนเอง 

 ขอ 52 กําหนดเวลาอยูในตําแหนง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละสองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ัง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณ

ออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถามีเศษให

ปดขึ้น) แตใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการที่มีอยูในตําแหนงจน

ครบวาระ หรืออยูนานที่สุดออกจากตําแหนงสลับกันไปทุก ๆ ป 

 เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม ก็ใหคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกวาจะมกีารเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหน่ึงรอย

หาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ 

 กรรมการดําเนินการสหกรณซึ่งพนตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระ

ติดตอกัน 
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 ในกรณีที่กรรมการดําเนินการตองพนจากตําแหนงทั้งคณะ ใหกรรมการดําเนินการที่ไดรับ

เลือกต้ังใหมอยูตําแหนงไดเชนเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 ในป 2564 มีคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 พนจากตําแหนงตามขอบังคับสหกรณออม

ทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 52 ดังน้ี 

 ประธานกรรมการ จํานวน 1 ตําแหนง  

 1. นายองอาจ ฤทธิพลเดช พนจากตําแหนงครบวาระสองป 

 กรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จํานวน 1 ตําแหนง 

 1. นายอรัญ มีแกว พนจากตําแหนงครบวาระสองป 

 กรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จํานวน 6 คน  

 1. นายนาถะ ดวงวิชัย พนจากตําแหนงครบวาระสองป 

 2. นางนารีนารถ เหตานุรักษ พนจากตําแหนงครบวาระหน่ึงป 

 3. นางสาวสิตาวีร ธีรวิรุฬห พนจากตําแหนงครบวาระหน่ึงป 

 4. นายณัฐพัฒน พัดทอง พนจากตําแหนงครบวาระหน่ึงป  

 5. นางสาวอมตพร แสงเดช พนจากตําแหนงครบวาระหน่ึงป 

 6. สิบเอก โชคชัย สุฤทธ์ิ พนจากตําแหนงครบวาระหน่ึงป 

 กรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน ยังคงดํารงตําแหนงกรรมการ ดังนี้  

 1. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา ประสพสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

 2. นางสาวชลธิชา มีแสง กรรมการ 

 3. นายตนพงศ ต้ังเติมทอง กรรมการ 

 4. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ กรรมการ 

 5. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล กรรมการ 

 6. นางสาวบงกช บุญประสิทธ์ิ กรรมการ 

 7. นายกิตติศักด์ิ อุไรวงศ กรรมการ 
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 สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ไดประกาศรับสมัครเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

ชุดที่ 46 ประจําป 2564 ต้ังแตวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย

ขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด มีผูสมัครรับเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 ดังน้ี 

 1. ผูสมัครประธานกรรมการ มีผูสมัครรับเลือกต้ัง จํานวน 2 คน ประกอบดวย 

 หมายเลข 1 นายสัณหชัย สินธุวงษ 

 หมายเลข 2 นายมาณิช อินทฉิม 

 2. ผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผูสมัครรับเลือกต้ัง 

จํานวน 1 คน ประกอบดวย 

 หมายเลข 1 นายชาติชาย เน่ืองนิยม 

 3. ผูสมัครกรรมการดําเนินการ สัดสวนสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีผูสมัครรับ

เลือกต้ัง จํานวน 10 คน ประกอบดวย 

 หมายเลข 1 นายปกาสิต จําเรือง 

 หมายเลข 2 นายณัฐสิทธ์ิ เวียงทอง 

 หมายเลข 3 นางสาวอมตพร แสงเดช 

 หมายเลข 4 นางจันทรฉาย ใบบง 

 หมายเลข 5 นางสาวลักษณาวดี แกวมณี 

 หมายเลข 6 นายรุงโรจน สีภิรมย 

 หมายเลข 7 นายนพรัตน ทวี 

 หมายเลข 8 นายศตพล วรปญญาตระกูล 

 หมายเลข 9 นายรัฐภูมิ คําศรี 

 หมายเลข 10 นายณัฐพัฒน พัดทอง 
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4.8  แกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝ่ายรฐัสภา จํากดั 
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สหกรณออมทรัพยขาราชการฝายรัฐสภา จํากัด ขอแสดงความไวอาลยัตอสมาชิกทีเ่สียชีวิต 
และขอแสดงความเสียใจตอการสูญเสยีบุคคลสําคัญในครอบครวั 

 
1. กรณีสมาชกิเสียชีวิต จํานวน 6 ราย 

1. นายมนตรี    ตัณฑวิรัตน 

2. นายพิจิตร บุญดํา 

3. นางสาววาสินี มาลัย 

4. นางอรวรรณ ปานอุทัย 

5. นางสาวเบญจพร สันติชีวะเสถียร 

6. นางอัมพร จันทรบํารุง 

 
2. กรณคีูสมรสเสียชีวิต จํานวน 2 ราย 

1. นางนิฐิตา ชวนรัมย    

2. นางสมหวัง ฮวบดี 

 
3. กรณีบิดาเสียชีวิต จํานวน 30 ราย 

1. นายสวิด กลิ่นอินทร 2. นายสุชาติ กาญจนะธนะกิจ 

3. นางนิล หงอสุวรรณ 4. นายกิมเส็ง แซเตียว 

5. นายชวย วงศแกว   6. นายทวี ประมวล 

7. นายสุพร อวมบํารุง 8. นายวันชัย บัวโต 

9. ร.ต.ประยุทธ ตวนเครือ 10. นายเหลือง สันทาลุนัย 

11. นายสํารวย พงษนาค 12. นายไทยรฐั ใจผอง 

13. นายประสงค โถนอย 14. นายชัชวาล ชายะตานันท 

15. นายใหญ บุญสอน 16. นายสุชิน วิเศษรัตนากุล 

17. นายประดิษฐ นอยทวี 18. นายยุคนธ อินรีย 

19. นายธงชัย มหาคีตะ 20. นายอํานวย ชางทอง 

21. นางเฉลมิกิตต อดุลยโสมนัส 22. นายคนึงวิทย สุวรรณไชย 

23. จ.ส.ว.ไกรเดช หะรังศรี 24. ร.อ.กิตติศักด์ิ หงษทอง 
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25. นายประเด็ด ไชยลังกาพิงค 26. นายสาย ลาคํา 

27. นายสมศักด์ิ เมืองรัตน 28. นายบุญลอื นํ้าดอกไม 

29. นายสมาน ปงหาเดช 30. นายไพ เขาผักแวน   

4. กรณีมารดาเสียชีวิต จํานวน 29 ราย 

1. นายสมนึก พุกชาญคา    2. นางสาวสุภาลัย สุนทรกิตติพงศ   

3. นางปลื้ม ศรีเทียม    4. นางกุหลาบ พุมโสภา    

5. นางแฉลม เลื่อนลอย  6. นางมาล ี แซเลา 

7. นางจิ๋น มานอยทวีทรัพย 8. นางคําปน อินทนา 

9. นางหนูเม็ด มนตรีวัน 10. นางประไพร ชัยนรินทร 

11. นางเซงเหีย้ง แซต้ัน 12. นางมาลัย วงษนอย 

13. นางสาคร ชัยชนะโชติ 14. นางเทออุยหลง แซเตียว 

15. นางลําดวน คําวังพฤกษ 16. นางสุทธิวรรณ ดินรมรันย 

17. นางอุดม อินทฉิม 18. นางวันดี พราหมเภทย 

19. นางสุวรรณา สมพงษ 20. นางสุภาพร ภูอะกิจ 

21. นางเล็ก สุขสาคร 22. นางสุวณ ี ศรีสุวรรณ 

23. นางปุน การะเกตุ 24. นางสายหยุด สีนิล 

25. นางทองเฉย เพียราช 26. นางกิมซุย แซอ้ึง 

27. นางเพลินพิศ ศรัณพฤฒ ิ 28. นางสุยินพร ศรีนวล 

29. นางกิมเตียง ศรีแกว   
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1. เด็กหญิงวฤทัย  ภูวรรณา  โรงเรียนราชวัตรวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
2. เด็กชายคุณานนท  ศรศักดา  โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร  จังหวัดนนทบุรี 
3. เด็กชายธีรพิพัฒน  วิจิตสุขุม  โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 
4. เด็กหญิงชนิดา  บุญจันทรเชย  โรงเรียนอนุบาลสุภาพวิทยา  จังหวัดเพชรบูรณ 
5. เด็กหญิงขวัญชนก  หมื่นฤทธ์ิ  โรงเรียนวานิชวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 
6. เด็กชายนรโชติก  ทองสระ  โรงเรียนมารีวิทยา  จังหวัดปราจีนบุรี 
7. เด็กชายเอ้ืออังกูร  เขียวรัมย  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
8. เด็กชายธนกฤต  หอยสังข  โรงเรียนต้ังพิรุฬหธรรม  กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กชายกันต  อัคโกศล  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
10. เด็กหญิงธราพัชร  วงษงาม  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร 
11. เด็กชายกลวัชร  ไพรแกว  โรงเรียนธัญวิทย  จังหวัดปทุมธานี 
12. เด็กชายศุภธัช  จรัสสิงห  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร 
13. นางสาวศศธร  คาพร  วิทยาลัยเทคนิค  จังหวัดอางทอง 
14. เด็กหญิงชัชชญา  ยุววิทยา  โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา  จังหวัดสระบุรี 
15. เด็กชายณธัชพงศ  อาจหาญ  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
16. เด็กหญิงณชนก  วีระพันธ  โรงเรียนพระแมสกลสงเคราะห  จังหวัดนนทบุรี 
17. เด็กหญิงจิดาภา  แจมจารัส  โรงเรียนสวนบัว  กรุงเทพมหานคร 
18. เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมแสง  โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาลัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
19. เด็กชายณิชพน  ปานทอง  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
20. เด็กหญิงประภาวรินทร   โสธารังษี  โรงเรียนบานนาเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร 
21. นางสาวมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย  โรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม 
22. เด็กหญิงณัฐชา  วณิชชาสกุล  โรงเรียนเซนตเทราซาแสงทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
23. เด็กหญิงพสิษฐตา  ยอดดาเนินชนน  โรงเรียนชางอากาศอารุง  กรุงเทพมหานคร 
24. เด็กชายกฤษณคุณ  บุญรินทร  โรงเรียนมารียอนุสรณ  จังหวัดบุรีรัมย 
25. เด็กชายกิตติวัชร  สุรเวคิน  โรงเรียนธรรมภิรักษ  กรุงเทพมหานคร 
26. เด็กหญิงพิชญชา  อักษรศรี  โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค  กรุงเทพมหานคร 
27. เด็กหญิงภัคภิญญา  เลิศวุฒิ  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห   กรุงเทพมหานคร 
28. เด็กหญิงคณิถา  ศรีโพนทอง  โรงเรียนเมธาศึกษา  จังหวัดสกลนคร 
29. เด็กหญิงกรกนก  ประลามุข  โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
30. เด็กชายชิติสรรค  ไชยชาดา  โรงเรียนชลประทานวิทยา  จังหวัดนนทบุรี 
31. เด็กหญิงสุวิชาดา  ดวงภูมเิมค  โรงเรียนบดินเดชา (สิงห สิงหเสนี) จังหวัดนนทบุรี 
32. นางสาวปรัชญลภัส  นิคมคนารักษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
33. เด็กชายกิตติภพ  เทพจันตา  โรงเรียนสันติสุขวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
34. นางสาวสุภัสสรา  พงษดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตเพชรบุรี 
35. เด็กหญิงกาญจนาพร  แสงเงิน  โรงเรียนบานหนองโคง  จังหวัดเชียงใหม 
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1. เด็กหญิงเชิญขวัญ  ตรงตอการ  โรงเรียนรอนพิบูลยวิทยา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
2. เด็กหญิงณฐัธยาน  หนูทองอินทร  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล  กรุงเทพมหานคร  
3. นางสาวนนทนภัส  การบรรจง  โรงเรียนบุรีรัมยพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย  
4. เด็กชายภูริณัฐ  สาดประดับ  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  
5. เด็กชายมหรรณพ  ดีเอ่ียม  โรงเรียนราชนันทาจารย สามเสนวิทยาลยั 2  กรุงเทพมหานคร  
6. นายภูธเนศ  บุญสุวรรณ  โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค  จังหวัดกาญจนบุรี  
7. เด็กชายณัชพล  จารีรักษ  โรงเรียนพญาไท  กรุงเทพมหานคร  
8. เด็กหญิงธนัชญา  หิรัญมงคลธาดา  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  
9. เด็กชายธนพล  เพ็งจางค  โรงเรียนประชานิเวศน  กรุงเทพมหานคร  
10. เด็กหญิงพีรชญา  ภูติพงศโสภณ  โรงเรียนเทพอักษร  กรุงเทพมหานคร  
11. เด็กชายปณณวิชญ  วันมาน  โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล  กรุงเทพมหานคร  
12. เด็กชายปรินทร  จันทรวัต  โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  
13. เด็กหญิงกชกมล  มาตรา  โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม  
14. เด็กชายณัฐภัทร  จันตาเมือง  โรงเรียนเทศบาล 1  จังหวัดลําพูน  
15. นางสาวมชัฌิมา  ดิษฐโชติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ปทุมธานี  
16. เด็กชายทตัเทพ  กุยลี  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางเขต       กรุงเทพมหานคร  
17. เด็กชายอภิชา  รอดสาราญ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา       จังหวัดนนทบุรี  
18. เด็กชายบุณยกร  พรมสิทธ์ิ  โรงเรียนชางอากาศอารุง  กรุงเทพมหานคร  
19. เด็กหญิงสกุฤตา  เปลงรัศมี  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร  กรุงเทพมหานคร  
20. เด็กหญิงชาลิสา  เถิกงวัฒน  โรงเรียนพันธะวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
21. เด็กชายภิรกฤต  เชาวภัทรเดชา  โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  
22. นายฐากร  พลแจม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ภาคเหนือ  
23. เด็กหญิงนภัสนันท  ปลื้มรุงโรจน  โรงเรียนปรัชชาธร  กรุงเทพมหานคร  
24. นางสาวสทิธิณี  ตรีสมบูรณ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา  
25. เด็กหญิงณัฐธนัญ  อวยชัย  โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ  กรุงเทพมหานคร  
26. นายธญานนท  สุจิระวงศ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต 1  จังหวัดพัทลุง  
27. นางสาวณฏัฐณิชา  อุตรัตน  โรงเรียนพระกุมารศึกษา  จังหวัดมหาสารคาม  
28. เด็กหญิงธัญชนก  สังขศิริ  โรงเรียนอนุบาลสามเสน  กรุงเทพมหานคร  
29. นางสาวณฐัชา  มาสนันท  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
30. เด็กชายวรภพ  ชวยงาน  โรงเรียนกุลวรรณศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
31. เด็กหญิงสตัตบงกช  มนาป  โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม  กรุงเทพมหานคร  
32. เด็กชายวรเดช  มั่งมี  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก  
33. นางสาวกัลยากร  อุปนันท  โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวัดลําปาง  
34. นางสาวสธุาสินี  สุรพิพิธ  โรงเรียนโยธินบูรณะ  กรุงเทพมหานคร 
35. เด็กชายรัฐภัทร  วงษงาม  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  กรุงเทพมหานคร 



 

 

รายงานกจิการประจาํปี 3256                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 
9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจําปี 3256                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

รายงานกจิการประจาํปี 3256                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 
11 

 

 



รายงานกิจการประจําปี 3256                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
12 



 

 

รายงานกจิการประจาํปี 3256                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 
13 

 
 

 



รายงานกิจการประจําปี 3256                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
14 

 
 



 

 

รายงานกจิการประจาํปี 3256                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 
15 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานกิจการประจําปี 3256                 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จํากัด 
16 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

รายงานกจิการประจาํปี 3256                 สหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการฝา่ยรฐัสภา จาํกดั 
17 

 



 




	รวมเล่ม
	1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
	2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และกำกับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก
	3. เพิ่มสมรรถนะให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก  และจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า  “สมาชิกคือบุคคลสำคัญ”
	4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมชนสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก


