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เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม 

ปีนี้ สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 36 ปีแล้ว โดยที่ยังคงด าเนินการตามแนวทางที่ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการออมของสมาชิกและช่วยเหลือสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสหกรณ์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากแต่แรกที่จัดตั้ง สหกรณ์ฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวไปตามการ
เปลี่ยนแปลง 

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,547 คน สมาชิกได้มีการออมกับสหกรณ์ฯ เพ่ิมมากขึ้นตามล าดับทั้งในรูป 
ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ขณะที่ 2-3 ปีมานี้ ยอดการกู้ของสมาชิกแทบจะไม่เพ่ิมขึ้นกระทั่งลดลงเล็กน้อยในปีนี้ 
สหกรณ์จึงมีความจ าเป็นต้องน าเงินออมของสมาชิกไปลงทุนหาผลประโยชน์จากภายนอก  ทั้งการฝากกับชุมนุม
สหกรณ์และการลงทุนในหุ้นกู้ที่มีระดับความเชื่อมั่นไม่ต่ ากว่า A- โดยสหกรณ์ฯ จะค านึงถึงความม่ันคงปลอดภัยของ
การลงทุนเป็นอันดับแรกและด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ ผลการด าเนินการดังกล่าวในปีนี้
สหกรณ์ฯ ยังสามารถสร้างผลก าไร และมียอดเงินปันผลแก่สมาชิกเพ่ิมมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย 

จากกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมา ซึ่งส านวนคดีก าลังจะเข้าสู่กระบวนการของศาลยุติธรรม จากนั้น
จึงจะเป็นการบังคับคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายกลับมาต่อไป เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้สหกรณ์ฯ ได้เห็นจุดอ่อนและ 
ได้ปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ซึ่งคาดว่าปีหน้าจะได้เริ่ม
ทดลองใช้ระบบงานใหม่ 

ปีที่ผ่านมามีกรณีทุจริตร้ายแรงเกิดขึ้นกับสหกรณ์หลายแห่งก่อให้เกิดความเสียหายและลดความน่าเชื่อถือ
ของระบบสหกรณ์ ท าให้ทางราชการเข้มงวดกวดขันการด าเนินการของสหกรณ์มากขึ้น  และมีข้อก าหนดใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมให้ถือปฏิบัติ สหกรณ์ฯ จึงมีภาระในการจัดระบบงานและระบบเอกสารรองรับมาตรการดังกล่าว รวมทั้ง
มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งก็มีข้อดีที่จะสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้แก่
สมาชิก และในปีต่อไปสหกรณ์ฯ ก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อก้าวสู่องค์กรธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยจะ
มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อหามาตรการจัดการกับความเสี่ยงที่ยังหลงเหลือ และการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

ปีหน้า หวังว่าสหกรณ์ฯ และสมาชิกจะได้ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพ่ือความม่ันคงเติบใหญ่ของสหกรณ์ฯ และ
ผลประโยชน์ของสมาชิก 
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กราฟแสดงผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 10 ปีกราฟแสดงผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั 10 ปี
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สารบญัสารบญั
 

ที่  สอ.อก. 47/2566       
21 พฤศจิกายน 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 
 ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีกำหนดการประชุม ดังนี้ 

เวลา 09.00 – 14.00 น.  สมาชกิลงทะเบียน และลงคะแนนเลอืกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 
เวลา 13.30 น.          เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1.  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
2.  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
3.  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
4.  รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 
5.  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 
6.  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 
7.  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 
8.  พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนประจำปี 2566 
9.  พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศ ค.พ.ช. 
10.  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2566 
11.  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2566 
12.  พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2566 
13.  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 
14.  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
15.  เร่ืองอื่น ๆ (การจับเงินรางวัล) 

รายละเอียดประกอบวาระการประชุมปรากฏในรายงานกิจการประจำปี ท่านสามารถสแกน OR code ที่ปรากฎ
ท้ายหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมทั้งใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หวังว่าท่านสมาชิกทั้งหลาย
คงให้ความร่วมมือเพื่อให้กิจการของสหกรณ์ ดำเนินไปด้วยดีและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายประสงค์  นรจิตร์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จำกัด 
  

 

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากดั  
อาคารนารายณ ์ช ัน้ 3 กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 ราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400  
โทร 02-853-3884  โทรสาร 02-354-3060  มือถอื 063-249-7900  www .coopindustry .com 

สแกน QR CODE  
รายงานกิจการประจำป ี2565 
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  ระเบียบวาระท่ี 

1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

  ประธานกรรมการ 

 1. ขอบคุณสมาชิกที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และ
พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีวันนี้ 

 2. ขอแนะนำรายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
• คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 ประจำปี 2565 และที่ปรึกษาสหกรณ์ 
• เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 

 -  นางวิวาห์พร     ลักษณะโภคิน      ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
 -  นายเมธาว ี   รักวิจิตร    นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 

• เจ้าหน้าที่จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 
 -  .............................................................................................................. 

• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 -  นางสาวสุภางค์  เวสารชัอารีย์กุล 

• ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 -  นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์ 
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  ระเบียบวาระท่ี 

2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  
เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก. 39/2566 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 ส่งรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.coopindustry.com และ Line @coopindustry ของสหกรณ์
เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณา หากสมาชิกมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้งกลับมายังสหกรณ์ ภายในไม่เกินวันที่  
30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 
จึงถือว่าสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 แล้ว 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

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

ผู้มาประชุม     สมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุม 1,509 คน ประกอบด้วยสมาชิก 1,454 คน และสมาชิกสมทบ 55 คน  
       (จ านวนสมาชิกทั้งหมด 3,571 คน ประกอบด้วยสมาชิก 3,428 คน และสมาชิกสมทบ 143 คน)  

กรรมการผู้มาประชุม  
 1.  นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานกรรมการ  
 2.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 3.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
 4.  นายณรงค์  บัวบาน   กรรมการ 
 5.  นายวิชิต  รอดสุทธิ   กรรมการ 
 6.  นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม  กรรมการ  
 7.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   กรรมการ 
 8.  นางศิตา  ดอนชมไพร  กรรมการ 
 9.  นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี  กรรมการ 
10.  นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   กรรมการ 
11.  นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  กรรมการ 
12.  นางสาวนันทนี สุขลาภ   กรรมการและเหรัญญิก 
13.  นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี   กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก 
14.  นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
15.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายสุนทร  แก้วสว่าง  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
  2.  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน      ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

        3.  นายเมธาวี      รักวิจิตร                 นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
  4.  นางชัญญานุช หังสวนัส   ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
  5.  นางสาวปิยะนุช   รอดสงค์   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
  6.  นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้จัดการสหกรณ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
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ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ข้อ 50. ก าหนดว่า “การประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็น
องค์ประชุม” บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม 

กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมใหญท่ราบ 
 1. ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในวันนี้ และต้องขออภัยที่ต้องจ ากัดจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมตามนโยบายของ ศบค. เนื่องจากว่าต้องปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด  
 2. ขอแนะน ารายนามผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้  
              -   คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 และที่ปรึกษาสหกรณ์   
              -   เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 
         1) คุณวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 
   2) คุณเมธาวี     รักวิจิตร              นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
              -  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์           คุณชัญญานุช  หังสวนัส 
              -  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์  คุณปิยะนุช    รอดสงค์ 
 3. การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้จนถึงเวลา 14.00 น. 
 จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 
ประธานกรรมการ :  รายงานว่าตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ นั้น 
 สหกรณ์ได้มีหนังสือที่ สอ.อก.152/2564 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์และไลน์ของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณา หากมีข้อแก้ไขประการใดให้แจ้ง
สหกรณ์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุม จึงถือว่าสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 แล้ว 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ :  รายงานรายนามคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ชุดที่ 
36 ประจ าปี 2564 คณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ พร้อมทั้งสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ดังนี้ 
1. จ านวนสมาชิก 
  ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 3,582 คน สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 
150 คน ลาออกระหว่างปี 135 คน สมาชิกถึงแก่กรรม 12 คน มีสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 3,585 
คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 3,442 คน สมาชิกสมทบ 143 คน  
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2. ด้านเงินรับฝาก 
เงินรับฝาก ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 979,463,134.46 บาท 
บวก  สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 200,412,345.80 บาท 
หัก   สมาชิกถอนเงินระหว่างปี 194,427,155.24 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 985,448,325.02 บาท 

 - เงินรับฝากมีจ านวนทั้งสิ้น 1,304 บัญชี แยกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 79 บัญชี เป็นเงิน 1,353,087.89 
บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,225 บัญชี เป็นเงิน 984,095,237.13 บาท  
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จาก
เดิมร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีดังนี้ 
  1) เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ  1.25 ต่อปี    
  2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  1.50 ต่อปี    

3. ด้านเงินให้กู้ 
เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 877,349,438.29 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 626,496,600.00 บาท 
หัก   สมาชิกช าระคืนระหว่างปี 656,396,538.87 บาท 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 847,449,499.42 บาท 

สรุปเงินให้สมาชิกกู้ยืม แยกตามประเภทเงินกู้ได้ ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ 
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2563 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี รับช าระเงินกู ้ คงเหลือ 30 กันยายน 2564 
สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

- ฉุกเฉิน 524  13,209,852.00  2,144 73,485,600.00  74,810,895.33 464  11,884,556.67  
- ฉุกเฉินการศึกษา  51   1,186,398.00  96 2,847,000.00  2,999,427.00  50   1,033,971.00  
- สามัญ 1,071   827,025,272.79  450 513,660,000.00  554,378,055.31  966   786,307,217.48  
- พิเศษ  3   2,858,229.00   - 513,168.25  2   2,345,060.75  
- พิเศษฯคุณภาพชีวิต  129   32,773,552.00  180 36,504,000.00 23,678,331.23  218   45,599,220.77  
- ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 1 296,134.50   16,661.75 1 279,472.75 
         รวม 1,779   877,349,438.29 2,870 626,496,600.00 656,396,538.87 1,701   847,449,499.42 
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     การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้ฉุกเฉิน จากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้ 
  1) เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  7.00 ต่อปี    
  2) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  5.00 ต่อปี 
  3) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา    (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  4.00 ต่อปี 

4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์น าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564 จ านวน  
1,061,817,932.66 บาท ประกอบด้วย 
    4.1 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 

เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 850,894,969.98 บาท 
บวก  น าฝากระหว่างปี 555,180,462.68 บาท 
หัก   ครบก าหนดถอนระหว่างปี 650,000,000.00 บาท 
เงินฝากสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 756,075,432.66 บาท 

    4.2 เงินลงทุนอ่ืน 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 149,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 156,000,000.00 บาท 
หัก   ครบก าหนดไถ่ถอนระหว่างปี 0.00 บาท 
หัก   ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 250,000.00 บาท 
เงินลงทุนอ่ืนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 305,742,500.00 บาท 

    4.3 รายงานเรื่องหุ้นกู้การบินไทย 
 - สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 
1 /2560  ชุดที่  2  (THAI226A)  อายุ  5  ปี  เมื่ อวันที่  23  มิถุนายน 2560 ครบก าหนดไถ่ถอนหุ้ นกู้ วันที่   
23 มิถุนายน 2565 จ านวน 5,000 หน่วย เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย 3.06% ต่อ
ปี เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
 - วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการและค าร้องขอแก้ไข
แผน ตามมติที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งการช าระหนี้ตามกลุ่มเจ้าหนี้ของแผนฟ้ืนฟูกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นเจ้าหนี้กลุ่มที่ 20 เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนเดิมในปี 
2565 จะได้รับช าระหนี้ร้อยละ 100 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง ตามค าสั่งถึงที่สุดให้ได้รับช าระหนี้ โดยจะได้ รับการ
ขยายระยะเวลาช าระหนี้ออกไป 8 ปี นับจากปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเดิม และจะได้รับดอกเบี้ยใหม่จากภาระหนี้เงินต้น 
ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยเริ่มค านวณนับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน และเริ่มช าระจริงในปี 
2567 โดยช าระเป็นรายเดือน ณ วันท าการสุดท้ายของแต่ละเดือนจนกว่าจะช าระเสร็จหรือไถ่ถอนหุ้นกู้ ภาระหนี้ส่วน
ที่เหลือ ให้ถือว่าระงับสิ้นไป และ/หรือ ได้รับการปลดหนี้ทั้งจ านวนทันทีที่ศาลมีค าสั่งเห็นชอบด้วยแผน  
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5. ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2563 780,624,150.00 บาท 
บวก  สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี 41,780,300.00 บาท 
หัก   จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 19,751,550.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 802,652,900.00 บาท 

6. ทุนส ารองและทุนสะสม  
ทุนส ารอง 103,455,000.87 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 277,662.12 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 3,316,471.33 บาท 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 2,312,628.72 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 1,589,779.40 บาท 
ทุนส ารองและทุนสะสมคงเหลอื ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 110,951,542.44 บาท 

7. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    7.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ ราย จ่ายรายละ รวมเป็นเงิน 
 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต          
          

9 
1 

40,000.00 
27,500.00 

360,000.00 
27,500.00 

 เงินสงเคราะห์กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต                              86 3,000.00 258,000.00 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย โดยเข้ารับการรักษาเปน็คนไข้ใน                                                         57 1,000.00 57,000.00 
 สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส                   19 2,000.00 38,000.00 
 สวัสดิการทนุการศึกษาบตุรของสมาชิก - ระดบัต่ ากวา่ปรญิญาตรี         
                                                  - ระดับปริญญาตร ี

60 
24 

3,000.00 
5,000.00 

180,000.00 
120,000.00 

รวมทั้งสิ้น 256  1,040,500.00 

    7.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิก เสียชีวิต
จ านวน 8 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,617,134.08 บาท 

8. มาตรการช่วยเหลือสมาชิก 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการด าเนินการจึงก าหนด
มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้  
 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิกครั้งแรก เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 (ปีบัญชี 2563)   
 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ครั้งท่ี 2 เปิดให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนขอผ่อนผันการช าระหนี้ ได้  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 (ตามความสมัครใจ) มีสมาชิกยื่นค าขอผ่อนผันการ
ช าระหนี้จ านวน 254 ราย 
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 - มาตรการช่วยเหลือสมาชิก ครั้งท่ี 3 เปิดให้สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนขอผ่อนผันการช าระหนี้ ได้  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 (ตามความสมัครใจ) มีสมาชิกยื่นค าขอผ่อนผันการ
ช าระหนี้จ านวน 257 ราย 

9. เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปี 2563 และปี 2564 
รายการ ก.ย.-2563 ก.ย.-2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 1. สินทรัพย์  1,940,071,177.34   1,971,343,490.36  31,272,313.02  
    1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร   54,220,977.44   55,962,202.76  1,741,225.32  
    1.2 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   850,894,969.98   756,075,432.66  (94,819,537.32) 
    1.3 เงินลงทุน   149,992,500.00   305,742,500.00  155,750,000.00  
    1.4 เงินให้สมาชิกกู้   876,943,005.54   847,043,066.67  (29,899,938.87) 
    1.5 สินทรัพย์อื่น   8,019,724.38   6,520,288.27  (1,499,436.11) 
 2. หนี้สิน  985,400,399.46   990,865,623.52  5,465,224.06  
    2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   979,463,134.46   985,448,325.02  5,985,190.56  
    2.2 หนี้สินอ่ืน   5,937,265.00   5,417,298.50  (519,966.50) 
 3. ทุนของสหกรณ์  954,670,777.88   980,477,866.84  25,807,088.96  
    3.1 ทุนเรือนหุ้น   780,624,150.00   802,652,900.00  22,028,750.00  
    3.2 ทุนส ารอง   96,169,992.31   103,455,000.87  7,285,008.56  
    3.3 ทุนสะสมและอ่ืน ๆ  5,027,787.99   7,496,541.57  2,468,753.58  
    3.4 ก าไรสุทธิ   72,848,847.58   66,873,424.40  (5,975,423.18) 
 4. รายได้รวม   97,381,884.14   92,969,259.85  (4,412,624.29) 
    4.1 รายได้จากการให้สมาชกิกู้   65,397,440.25   60,528,446.77  (4,868,993.48) 
    4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น   29,806,948.98   24,829,387.50  (4,977,561.48) 
    4.3 ผลตอบแทนเงินลงทนุและอ่ืนๆ   2,177,494.91   7,611,425.58  5,433,930.67  
 5. ค่าใช้จ่ายรวม   24,533,036.56   26,095,835.45  1,562,798.89  
     5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  18,628,900.96   16,038,551.17  (2,590,349.79) 
     5.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  5,904,135.60   6,381,284.28  477,148.68  
     5.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  3,676,000.00  3,676,000.00  

10. การบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้ความส าคัญในการบริหารความ
เสี่ยงเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้จัดท านโยบายการลงทุนก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ ก าหนด
มาตรการการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน จัดเตรียมแผนการจัดหาเงินในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สมาชิกมาถอนเงิน
จ านวนมากกว่าปกต ิ 
11. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
 กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการ
ด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ในหมวดที่ 4 เรื่องการก ากับ
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ดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ข้อ 14(1) ให้สหกรณ์แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี ซ่ึงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) 

 เงินเดือน/   ค่าเบีย้   โบนัส   รวม  
 ค่าจ้าง   ประชมุ   ปี 2563   (บาท)  

1 นายประสงค์ นรจิตร ์ ประธานกรรมการ -  21,250.00   134,698.95   155,948.95  
2 นางสุทธินีย ์ พู่ผกา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 -  24,500.00   134,698.95   159,198.95  
3 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 -  17,500.00   134,698.95   152,198.95  
4 นายณรงค์ บัวบาน กรรมการ -  22,375.00   134,698.95   157,073.95  
5 นายวิชิต รอดสุทธิ กรรมการ -  25,500.00   134,698.95   160,198.95  
6 นายสมนึก มั่นในบุญธรรม กรรมการ -  13,500.00   116,975.40   130,475.40  
7 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง กรรมการ -  15,500.00   116,975.40   132,475.40  
8 นางศิตา ดอนชมไพร กรรมการ -  29,500.00   134,698.95   164,198.95  
9 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสด ี กรรมการ -  13,500.00  -  13,500.00  
10 นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู กรรมการ -  14,500.00  -  14,500.00  
11 นายไพศาล ศรประสิทธิ์ กรรมการ -  13,500.00  -  13,500.00  
12 นางสาวนันทน ี สุขลาภ กรรมการและเหรัญญิก -  25,500.00   134,698.95   160,198.95  
13 นายธรรมสรณ ์ มุ่งไฝ่ดี กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก -  13,500.00  -  13,500.00  
14 นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ กรรมการและเลขานกุาร -  26,000.00   134,698.95   160,698.95  
15 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ -  15,000.00   134,698.95   149,698.95  
16 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานกรรมการ ชุดที่ 35 -  6,250.00   134,698.95   140,948.95  
17 นางกาญจนา ชมรุ่ง กรรมการ ชุดที่ 35 -  2,500.00   116,975.40   119,475.40  
18 นางสาวเสาวณีย ์ แสงศิลา กรรมการ ชุดที่ 35 -  2,000.00   116,975.40   118,975.40  
19 นายประพจน ์ สุระมรรคา กรรมการ ชุดที่ 35 -  4,500.00   134,698.95   139,198.95  
20 นายสุนทร แก้วสว่าง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย -  14,500.00  -  14,500.00  
21 นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ -  10,000.00  -  10,000.00  
22 นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์  929,040.00  -  130,332.45   1,059,372.45  

รวมทั้งสิ้น  929,040.00   330,875.00   2,079,922.50   3,339,837.50  

12. ระเบียบสหกรณ์ 
 ปี 2564 คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ดังนี้ 
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2564 
-  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
   ของสมาชิก พ.ศ. 2564 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ประจ าปี 2564 
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นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ : รายงานว่าตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เลือกตั้งข้าพเจ้า 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซ่ึงข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดังนี้ 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือให้ทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว้ 
3.   วิธีการตรวจสอบ 
 3.1 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญรับ – จ่าย 
 3.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ  
 3.3 ตรวจนับทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 3.4 ใช้การสังเกต 
 3.5 ใช้การสอบถาม 
 3.6 ใช้การจดบันทึก 
 3.7 ใช้การค านวณ 
 3.8 ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
4.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลการด าเนินงาน : 
 - สมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 แยกตามประเภท ดังนี้ 

 ต้นป ี
(คน) 

     เพิ่มระหว่างปี 
  (ต.ค.63 - ก.ย. 63) 

   ลดลงระหว่างป ี
(ต.ค. 63 – ก.ย. 64) 

    คงเหลือสิ้นปี  
         (คน) 

สมาชิกสามัญ 3,450 132 140 3,442 
สมาชิกสมทบ   132 18 7 143 
รวมทั้งสิ้น 3,582 150 147 3,585 

 - จ านวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จ านวน 902,652,900 บาท และในรอบปีสหกรณ์มี
รายได้ทั้งสิ้น 92,969,259.85 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 26,095,835.45 บาท  มีก าไรสุทธิ 66,873,424.40 บาท ลดลง
จากปีก่อน 5,975,423.18 บาท หรือลดลงร้อยละ 8.20 
 4.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบไว้ชัดเจน 
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้ก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 4.3 ด้านบัญชี 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกขั้นต้น ขั้นปลาย
และรายละเอียดต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันมีบัญชีย่อยและทะเบียนครบถ้วน
ถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอ่ืน ๆ 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน ยกเว้นกรณีที่ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุจริตไม่น าหลักฐานการฝากเงินให้เจ้าหน้าบัญชีลงบัญชี แต่ทั้งนี้ สหกรณ์ได้ตรวจสอบและด าเนิน
ด าเนินการปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ถูกต้องซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์  
 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ และมีเงินฝากธนาคาร จ านวนทั้งสิ้น  
55,962,202.76 บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 756,075,432.66 บาท 
ได้แก ่
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- ออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด  จ านวน 1,418,159.74 บาท 
- ออมทรัพย์พิเศษชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด จ านวน 4,503,769.48 บาท 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด จ านวน 21,053,503.44 บาท 
 ประเภทประจ า 
- เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ านวน  195,100,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 145,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 130,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 40 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 70,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 129,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด จ านวน  60,000,000 บาท 
มีความถูกต้องตรงตามที่บันทึกบัญชี 
 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ โดยประมาณการที่ก าหนดไว้ในปี 2564 จ านวน 27,100,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ใช้จ่ายจริงจ านวน  26,095,835.45 บาท ต่ ากว่าประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 
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1,004,164.55 บาท ท้ังนี้ในปี 2564 มีการรับรู้การด้อยค่าของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
250,000 บาท และหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืนระหว่างด าเนินคดี จ านวน 3,676,000 บาท 
 4.6  ด้านสินเชื่อ 
 ในระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทรวม  626,496,600  บาท ดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                  จ านวน      450  ราย  จ านวนเงิน  513,660,000  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน   2,144  ราย  จ านวนเงิน    73,485,600  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน       96  ราย  จ านวนเงิน      2,847,000  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน    180 ราย   จ านวนเงิน    36,504,000  บาท 
 ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้คงเหลือ จ านวนรวมทั้งสิ้น  847,449,499.42  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้สามัญ                   จ านวน     967  ราย   จ านวนเงิน   786,586,690.23  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน     464  ราย   จ านวนเงิน     11,884,556.67  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา จ านวน       50  ราย   จ านวนเงิน      1,033,971.00  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                    จ านวน        2  ราย   จ านวนเงิน      2,345,060.75  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต    จ านวน    218  ราย    จ านวนเงิน    45,599,220.77  บาท 
 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้
ครบถ้วน การช าระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดช าระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม ยกเว้นลูกหนี้ขาด
สมาชิกภาพ 1 ราย จ านวน 279,472.75 บาท 
 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จ านวน       79  บัญชี   69  ราย จ านวนเงิน      1,353,087.89  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวน   1,225  บัญชี  907 ราย จ านวนเงิน   984,095,237.13  บาท 
 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  ยกเว้นกรณีทุจริตของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ส าหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการออมเงินและ
ตามท่ีได้สหกรณ์ได้ส่งหนังสือขอยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น 
 4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จ านวนทั้งสิ้น 305,742,500 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 5 ปี     จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 7 ปี     จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด                             จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซพีีเอฟ จ ากัด อายุ 10 ปี                     จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 8 ปี       จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทช.การช่าง จ ากัด อายุ 5 ปี                    จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 7 ปี       จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 4 ปี       จ านวนเงิน   23,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 9 ปี       จ านวนเงิน   13,000,000  บาท 
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-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 7 ปี        จ านวนเงิน   40,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จ ากัด อายุ 7 ปี      จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอายุ 4 ปี      จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบีทีเอส จ ากัดอายุ 5 ปี       จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารอายุ 5 ปี      จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัดอายุ 7 ปี       จ านวนเงิน   36,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จ ากัดอายุ 7 ปี       จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   จ านวนเงิน   36,592,500  บาท 
-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด        จ านวนเงิน       400,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด                          จ านวนเงิน   27,000,000  บาท 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นการลงทุนภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ตามที่ได้ขออนุมัติในหลักการที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ทั้งนี้ปี 2564 มีการบันทึก
ขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
5. เรื่องอ่ืนฯ 
 ในปี 2564 สหกรณ์ได้ตรวจพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่การเงิน จ านวน 3,676,000 บาท สหกรณ์ได้
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ และได้บันทึกบัญชีลูกหนี้อ่ืนระหว่างด าเนินคดี พร้อมทั้ง
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืนระหว่างด าเนินคดีเต็มจ านวนซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
บัญชีของสหกรณ์ท่ีก าหนด  
6.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบส าคัญรับ – จ่ายเป็นส าคัญ
เพ่ือให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
อุตสาหกรรม จ ากัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ก าหนดไว้ ยกเว้นระหว่างปีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ทุจริตไม่น าเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกรายการ ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงรายการ และ
บันทึกรับรู้ลูกหนี้ระหว่างอ่ืนระหว่างด าเนินคดี พร้อมทั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืนระหว่างด าเนินดี ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ที่ก าหนด เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่
ตรวจ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามข้อเสนอแนะทุกคร้ัง ทั้งนี้สหกรณ์ได้ลดการรับจ่ายเงินสด  โดยใช้วิธีโอนเงินผ่าน
ระบบธนาคารเพื่อเป็นการควบคุมภายในการใช้จ่ายเงินสดให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ :  ขอให้นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชุม  
นางชัญญานุช หังสวนัส ผู้สอบบัญชี : รายงานว่า ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 นั้น ข้าพเจ้าได้
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ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 
เอกสารประกอบการรายงาน มีดังนี้  
 - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  
 - รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิน
สด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 - รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 - หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 (รายละเอียดในรายงานกิจการ ประจ าปี 2564 หน้า 47 - 65) 
ประธานกรรมการ :  แจ้งว่าเมื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้รายงานผลและชี้แจงงบการเงินของสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว  
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 
มติที่ประชุมใหญ่  -  1. รับทราบผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
       2. เห็นชอบอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
ประธานกรรมการ :  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและการถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ดังนี้ 

6.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
 ผลการด าเนินงานในปี 2564 สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี 66 ,873,424.40 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 27 ดังนี้ 

รายการ  
ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ก าไรสุทธิประจ าปี  66,873,424.40 100.00 72,848,847.58  100.00 
1. ทุนส ารอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  6,687,342.45 10.00  7,285,000.00  10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
   (ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) 

 30,000.00  0.04  30,000.00  0.04 

3. เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  
   (ปี 2564 ร้อยละ 6.61 , ปี 2563 ร้อยละ 7) 

51,548,341.95 77.09 53,072,439.00  72.85 

4. เงินเฉลี่ยคืน ของดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์   
   (ปี 2564 ร้อยละ 9 , ปี 2563 ร้อยละ 10) 

5,407,740.00 8.09  6,483,155.00  8.90 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 2,000,000.00 2.99  2,465,000.00  3.38 
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์) 

0.00 0.00  2,213,253.58  3.04 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 1,200,000.00 1.79  1,200,000.00  1.65 
8. กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกัน 0.00 0.00  100,000.00 0.14 
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สรุปผลการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. ส่วนท่ีกลับมาเป็นของสมาชิก 56,956,081.95 85.18 59,555,594.00 81.75 
2. ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 7,887,342.45 11.79 10,798,253.58 14.83 
3. ส่วนท่ีเป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 2,000,000.00 2.99 2,465,000.00 3.38 
4. ส่วนท่ีเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 

หมายเหตุ : ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 28 วรรค 3 “ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะ
ให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ านวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองทั้งสิ้น” 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่ : เห็นชอบอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ 

6.2 พิจารณาอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวน 3,316,471.33 บาท ที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติให้ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวน 1 ,105,201.80 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่
ช าระแล้วให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 0.14 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล จ านวน 1,105,201.80 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ปันผลให้แก่สมาชิก ประจ าปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.14 ตามท่ีเสนอ 
 ทั้งนีเ้มื่อรวมกับการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผล ข้อ 6.1 แล้ว เงินปันผลที่จ่ายให้แก่สมาชิก ประจ าปี 2564 
จะรวมเป็นอัตราร้อยละ 6.75 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ :  เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

แผนงานประจ าปี 2565 
 1. การบริหารงานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด จะด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกตามหลักสหกรณ์  บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการ
บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกโดยรวมและความมั่นคงของสหกรณ์
เป็นส าคัญ และพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชั่นและโมบายแอปพลิเคชั่น ส าหรับบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 2. การส่งเสริมการออม 
 ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์เพ่ือความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก โดยให้บริการรับฝากเงินและให้
ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์  
 3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน โดยพิจารณาให้เงินกู้ตามความจ าเป็นและความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของผู้กู้ ตามท่ีพระราชบัญญัติสหกรณ์ก าหนด 
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 4. การลงทุนภายนอก 
 พิจารณาน าเงินไปลงทุนภายนอกตามที่กฎหมายก าหนด บริหารจัดการการลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางการเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม  
 5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 จัดให้มีสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
งบประมาณรายจ่าย 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 พิจารณาถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ เห็นควรให้งบประมาณรายจ่ายนี้สามารถถัวจ่ายกันได้ 
ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ เนื่องจากถ้างบประมาณรายจ่ายไม่สามารถถัวจ่ายได้ สหกรณ์จะต้องท าการเรียกประชุมวิสามัญ
เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ซึ่งจะท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
 และเมื่อสิ้นปีทางบัญชีแล้ว หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเพ่ือของบประมาณประจ าปี 
2566 ระหว่างนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจ าปี 2565 เป็นกรอบงบประมาณประจ าปี 2566 เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
รายจ่าย 

 
ปี 2564 ปี 2565 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบฯ 

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่     
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ี 3,593,040.00   3,524,050.33  3,451,800.00  - เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 6 คน 
1.2 ค่าล่วงเวลา  30,000.00   8,580.00   30,000.00  - ค่าท างานล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
     และกองทุนเงินทดแทน 

 60,000.00   37,347.00   60,000.00  - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 
  กองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างตามกฎหมาย 

1.4 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ี  69,000.00   272.00   69,000.00  - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าท่ีในส่วนท่ีเบิกประกัน  
  สังคมไม่ได้ คนละไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี 
- ค่าตรวจสุขภาพ คนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อปี 

1.5 เงินส ารองบ าเหน็จ  679,470.00   324,290.00   673,030.00 - ส ารองบ าเหน็จไว้จ่ายเมื่อเจ้าหน้าท่ีออกจากงาน 
รวม 1.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 4,431,510.00 3,894,539.33 4,283,830.00  
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์    
2.1 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  50,000.00   41,608.45   50,000.00  - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากบริษัทเอกชน 
2.2 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรม  40,000.00   16,050.00   40,000.00  - ค่าบริการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2.3 ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์  100,000.00  0.00    0.00    - การพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ตามแผนงาน 

  (ปี 2565 จะใช้งบจากทุนสะสมเพื่อขยายงาน) 
2.4 ค่าปรับปรุงส านักงาน  500,000.00   164,304.50   100,000.00  - ค่าปรับปรุงส านักงานและค่าซ่อมลิฟต์ 
2.5 ค่าบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ 0.00     0.00   35,000.00  - ค่าบ ารุงรักษาระบบลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) 
รวม 2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารฯ  690,000.00   221,962.95   225,000.00  
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รายจ่าย 
 

ปี 2564 ปี 2565 
เหตุผลความจ าเป็น 

งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบฯ 
3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น     
3.1 ค่าเบี้ยประชุม 350,000.00  330,875.00  390,000.00  - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

 (ประธาน 1,250 บาท, กรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/
ท่ีปรึกษา 1,000 บาท)  
- คณะอนุกรรมการ, คณะกรรมการอื่น  
(ประธาน 625 บาท, กรรมการ/ท่ีปรึกษา 500 บาท) 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงานสหกรณ์ 

40,000.00  12,862.00  40,000.00  - ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ 
ในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 

3.3 ค่าวัสดุส านักงาน 40,000.00  20,292.05  40,000.00  - ค่าวัสดุท่ีใช้ในส านักงาน 
3.4 ค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนา 50,000.00  0.00  50,000.00  - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาของบุคลากร 
3.5 ค่ารับรอง 15,000.00  5,131.00  15,000.00  - ค่ารับรองในการประชุมและผู้มาติดต่อสหกรณ์ 
3.6 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00  68,835.60  100,000.00  - ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
3.7 ค่าตอบแทน   
 

150,000.00  109,975.00  150,000.00  - ค่าตอบแทนหน่วยงานท่ีหักเงินส่งสหกรณ์ และ 
ค่าตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 

3.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 72,000.00  72,000.00  72,000.00  - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
3.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 
    สามัญประจ าปี 

1,100,000.00  1,108,658.00  950,000.00  - ค่าตอบแทนพิเศษสมาชิก เงินรางวัล และ 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

3.10 ค่าสาธารณูปโภค 100,000.00  58,949.95  80,000.00  - ค่าน้ าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
3.11 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 58,000.00  58,000.00  60,000.00  - ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี  
3.12 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 40,000.00  22,116.39  40,000.00  - ค่าจัดท าเว็บไซต์ สื่อสารสนเทศ และค่าใช้จ่าย 

  ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารสหกรณ์ 
3.13 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00  39,913.50  50,000.00  - ค่าไปรษณีย์จัดส่งเอกสาร 
3.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 60,000.00  8,346.00  60,000.00  - ค่าโอนเงิน/ค่าธรรมเนียมอื่นท่ีธนาคารเรียกเก็บ 
3.15 ค่าใช้จ่ายท่ัวไป  123,490.00  30,919.62  124,170.00 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการดังกล่าวข้างต้น 
รวม 3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 2,348,490.00  1,946,874.11  2,221,170.00   

รวมทั้งสิ้น 7,470,000.00  6,063,376.39 6,730,000.00  
 

ครุภัณฑ์ 
 

ปี 2564 ปี 2565 
เหตุผลความจ าเป็น งบประมาณ จ่ายจริง ขอตั้งงบฯ 

1.  เก้าอี้ให้บริการสมาชิก 2 ตัว     5,000.00 4,423.38 0.00  
2. ตู้เอกสาร 1 ตู้     2,500.00 2,499.52 0.00  
3. โต๊ะประชุม 20 ท่ีน่ัง 1 ชุด   60,000.00 0.00   60,000.00 

รายการท่ี 3 - 7 ส าหรับกรณีท่ีต้องย้ายห้อง
ส านักงานใหม่ 

4. โต๊ะท างาน 7 ชุด   94,500.00 0.00   94,500.00 
5. เก้าอี้พักคอย 4 ท่ีน่ัง 3 ชุด   24,000.00 0.00   24,000.00 
6. เครื่องปรับอากาศ 4 ตัว  250,000.00 0.00  250,000.00 
7. เครื่องเสียงห้องประชุม 1 ชุด 170,000.00 0.00 170,000.00 

รวมเป็นเงิน 606,000.00 6,922.90 598,500.00  
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ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2565 

ประมาณการรายรับและรายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

ประมาณการ รับ/จ่าย จริง ประมาณการ % 
รายรับ     
  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 62,400,000.00   60,528,446.77  55,000,000.00 64.25 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร/สหกรณ์อื่น 24,000,000.00   24,829,387.50  19,200,000.00 22.43 
  ผลตอบแทนจากเงินลงทุนและรายได้อื่น 5,900,000.00   7,611,425.58 11,400,000.00 13.32 

รวมรายรับ 92,300,000.00  92,969,259.85  85,600,000.00 100.00 
รายจ่าย     
  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  19,550,000.00  16,038,551.17  15,000,000.00  17.52 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี 4,431,510.00 3,894,539.33 4,283,830.00  5.01 
  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์  690,000.00   221,962.95  225,000.00  0.26 
  ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 2,348,490.00  1,946,874.11  2,221,170.00  2.60 
  ค่าเสื่อมราคา  80,000.00  67,907.89  70,000.00  0.08 
  การด้อยค่า-หุ้นกู้การบินไทย 0.00 250,000.00  500,000.00  0.58 
  หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00   3,676,000.00  0.00 0.00 

รวมรายจ่าย 27,100,000.00  26,095,835.45 22,300,000.00 26.05 
ประมาณการก าไรสุทธิ 65,200,000.00 66,873,424.40 63,300,000.00 73.95 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอ โดยให้งบประมาณ
รายจ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ และเมื่อสิ้นปีทางบัญชี หากสหกรณ์ยังไม่ได้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีเพ่ือของบประมาณประจ าปี 2566 ระหว่างนี้ อนุมัติให้ใช้กรอบงบประมาณประจ าปี 2565 เป็นกรอบ
งบประมาณประจ าปี 2566 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้ไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ :  เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 อ านาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ก าหนดว่า ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ “ (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุม
ของกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” 
 โดยที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติเห็นควรเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ดังต่อไปนี้ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์            อัตราเดิม(ปี 2546) ปรับเป็น 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
   1.1 เจ้าหน้าที่และผู้ไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์  วันละ 
   1.2 คณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการ   วันละ 
   1.3 ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์         วันละ 

 
200 บาท 
300 บาท 

 
300 บาท 
400 บาท 
400 บาท 
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อัตราเดิม(ปี 2546) ปรับเป็น 
2. ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่าพาหนะ 
   2.1 ในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทาง  
         และให้เบิกค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด 
   2.2 กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัว ให้เบิกได้กิโลเมตรละ  

 
 
 

2 บาท 

 
 
 

4 บาท 
3. ค่าเช่าที่พัก  (เดิมมีอัตราเดียว) 
    3.1 เจ้าหน้าที่และผู้ไปปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง 
          แต่ไม่เกินวันละ…...…/คน 
    3.2 คณะกรรมการด าเนินการ ที่ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์  
          ให้เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ……..…/คน 

1,200 บาท 
 
 

 
 

1,600 บาท 
 

2,200 บาท 
 โดยการเดินทางไปปฏิบัติงานที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากประธาน
กรรมการ หรือผู้จัดการ หรือคณะกรรมการด าเนินการ แล้วแต่กรณีเสียก่อน 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้ไปปฏิบัติงานสหกรณ์  
ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 “วงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และเมื่อ
ปีงบประมาณ 2564 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 
2564 ในวงเงิน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 ซึ่งตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ แยก
ตามประเภทของสหกรณ์ ส าหรับประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ 
ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ (การค านวณ : ทุนเรือนหุ้น 802,652,900.00 + ทุน
ส ารองของสหกรณ์ 103,455,000.87) X 1.5 = 1,359,161,851.30 บาท) 
 ดังนั้น เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2565 ในวงเงิน 
200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ประจ าปี 2565 ในวงเงิน 
200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืนได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” ซึ่งประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อ 3 (7) เงินของสหกรณ์อาจลงทุนใน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และอยู่ในการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้อง
ไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด สามารถน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) ได้ ทั้งนี้เมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบอนุมัติในหลักการให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ สามารถน าเงินไปฝากหรือ
ลงทุนตามข้อ 3 (7) ได้ ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 11  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 “การ
ตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” และ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ท่ีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ก าหนดให้สหกรณ์ท่ีมีทุนตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์
ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด าเนินการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดนั้น 
 ส าหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
      ล าดับที่ 1  นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล   ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  60,000 บาท 
      ล าดับที่ 2  นางสาววนา      บุญโพธิ์แก้ว         ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน  80,000 บาท 
 ผู้สอบบัญชีทั้งสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและวิธีการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560  
 คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชน ล าดับที่ 1 นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี จ านวน 60,000 บาท และเลือกผู้สอบบัญชี ล าดับที่ 2 นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง
ไว้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีล าดับที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
มติที่ประชุมใหญ่ – เห็นชอบคัดเลือกนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000 บาท  
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2565 ล าดับที่ 1 และเลือกนางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 



30              
 

80,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ล าดับที่ 2 ส ารองไว้ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีล าดับที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบ
บัญชีได้ 

ระเบียบวาระท่ี 12  พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 78 ก าหนด
ว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน  
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคนหรือ
หนึ่งนิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับ
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการจึงประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 
2565 (ประกาศที่ 24/2564) โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีทางบัญชี (วันที่  
1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) ปรากฏมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ านวน  1 คน ได้แก่ 
นางสาวปิยะนุช รอดสงค์  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 
2565 และก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาท 
 มติที่ประชุมใหญ่  -  เห็นชอบเลือกตั้ง นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2565 
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน 72,000 บาทต่อปี ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 13  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37  
ประธานกรรมการ : เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 
ก าหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่
เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 และข้อ 55 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง  
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 (ปี 2564) จ านวน 15 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนี้  
 •  กรรมการที่ยังไม่ครบวาระ 2 ปี คงอยู่ในต าแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ านวน 8 คน ดังนี้ 
  1.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา   วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  2.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  3.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  4.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  5.  นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  6.  นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  7.  นางสาวปิยวรรณ ช่วยชู   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  8.  นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
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 •  ประธานกรรมการและกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 1 ปีที่ 2) แต่สามารถลง
สมัครเลือกตั้งได้อีก 1 วาระ รวมจ านวน 4 คน ดังนี้   
  1. นายประสงค์  นรจิตร์      
  2. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ ์   
  3. นางสาวนันทนี  สุขลาภ    
  4. นายสมนึก  มั่นในบุญธรรม   
 •  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 2 ปีที่ 2) แต่ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ 
เนื่องจากด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จ านวน 3 คน ดังนี้   
  1. นายณรงค์   บัวบาน   
  2. นายวิชิต  รอดสุทธิ    
  3. นางศิตา  ดอนชมไพร   
 ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 เพ่ือทดแทนกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 ที่พ้น
จากต าแหน่ง จ านวน 7 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศท่ี 22/2564 เรื่อง ก าหนดการรับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพ่ือรับเลือกตั้ง เป็นกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ประจ าปี 2565 ก าหนดวันสมัครระหว่าง
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 โดยวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพ่ือรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช 
หมายเลข 2 นางสาวจริดา คงรื่น 
หมายเลข 3 นางประนอม ยอดมาลี 
หมายเลข 4 นางวรรณา เพชรพีระพงษ ์
หมายเลข 5 นายธีรวัต ฤกษ์อ านวยโชค 
หมายเลข 6 นายประสงค์ นรจิตร์ 
หมายเลข 7 นางกาญจนา ชมรุ่ง 
หมายเลข 8 นายประเสริฐ ตปนียางกูร 
หมายเลข 9 นายปุญญพัฒน์ วังนิยม 
หมายเลข 10 นางสาวนันทนี สุขลาภ 
หมายเลข 11 นายส ารวย คุ้นเคย 

 คณะกรรมการด าเนินการได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ โดยการลงคะแนนของสมาชิกในวันพุธที่ 
15 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีสมาชิกมาลงทะเบียน 
1,454 คน เข้าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งจ านวน 1,450 คน จากสมาชิกผู้มีสิทธิทั้งหมดจ านวน 3,428 คน  
 เมื่อรวมผลการลงคะแนนปรากฎว่า ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาวจริดา คงรื่น และผู้สมัครหมายเลข 7  
นางกาญจนา ชมรุ่ง มีผลคะแนนเท่ากัน 416 คะแนน ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาจัดการเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2556 ข้อ 10. ก าหนดว่า ในกรณีผู้สมัครรับเลือกตั้งได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากโดย
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา  
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 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหา ด าเนินการจับฉลากตามระเบียบฯ ปรากฏว่า  
จับฉลากได้ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาวจริดา คงรื่น เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนล าดับที่ 7 
 ดังนั้น จึงประกาศผลคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเรียงตามล าดับคะแนนจากสูงสุดลงมา ดังนี้ 

ล าดับที ่ หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - สกุล รวมคะแนน 
1 หมายเลข 10 นางสาวนันทน ี สุขลาภ 519 
2 หมายเลข  4 นางวรรณา เพชรพีระพงษ ์ 477 
3 หมายเลข  6 นายประสงค ์ นรจิตร ์ 470 
4 หมายเลข  3 นางประนอม ยอดมาล ี 466 
5 หมายเลข  8 นายประเสริฐ ตปนียางกูร 457 
6 หมายเลข  1 นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช 437 
7 หมายเลข  2 นางสาวจริดา คงรื่น 416 
8 หมายเลข  7 นางกาญจนา ชมรุ่ง 416 
9 หมายเลข  9 นายปุญญพัฒน ์ วังนิยม 382 
10 หมายเลข 11 นายส ารวย คุ้นเคย 287 
11 หมายเลข  5 นายธีรวัต ฤกษ์อ านวยโชค 253 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจ านวน 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 37 
มติที่ประชุมใหญ ่ -  เห็นชอบผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ที่มีผลการเลือกตั้งตามล าดับคะแนนที่ 1 - 7 ดังนี้ 

1. นางสาวนันทนี  สุขลาภ 
2. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ ์
3. นายประสงค์  นรจิตร์ 
4. นางประนอม  ยอดมาลี 
5. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 
6. นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช 
7. นางสาวจริดา  คงรื่น 

ระเบียบวาระท่ี 14  พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 
ประธานกรรมการ : แจ้งว่าเนื่องจากผม นายประสงค์ นรจิตร์ ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 ประจ าปี 2564 
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนั้น ที่ประชุมใหญ่จึงต้องเลือกตั้งประธาน
กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ประจ าปี 2565 ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วย
วิธีการสรรหาและจัดการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556 ได้ก าหนดวิธีการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
ด าเนินการไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 12. ให้คณะอนุกรรมการสรรหา เสนอรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือด าเนินการเลือก
ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 13. การเลือกประธานคณะกรรมการด าเนินการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินการ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10 คน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องยืนยันความสมัครใจลงรับเลือก
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เป็นประธานคณะกรรมการด าเนินการ การเลือกใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกเป็น
ประธานคณะกรรมการด าเนินการ 
 สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้รับชื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ดังนี้ 
  1. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร 
  2. นายประสงค์  นรจิตร์ 
 เนื่องจากผมนายประสงค์ นรจิตร์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมายให้นางสุทธินีย์ พู่ผกา รองประธาน
กรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ  
 นางสุทธินีย์ พู่ผกา รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม : เชิญให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งสอง
ท่านออกจากห้องประชุม และแจ้งให้อนุกรรมการสรรหาฯ เข้าประจ าจุดเพ่ือท าหน้าที่นับคะแนน และแจ้งว่าสมาชิก
จะสามารถยกมือโหวตได้เพียงครั้งเดียว จึงขอให้ซื่อสัตย์กับตนเองดว้ย  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่ยกมือเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ ผลคะแนนการเลือกตั้งมีดังนี้ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตัง้ 
เป็นประธานกรรมการด าเนินการ 

ผู้นับคะแนนคนที่ 1 
นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี  

ผู้นับคะแนนคนที่ 2 
นายธรรมสรณ์ มุ่งใฝ่ดี 

รวมผล
คะแนน 

ล าดับที ่

1. นายประเสริฐ ตปนียางกูร 31 14 45 2 
2. นายประสงค ์ นรจิตร์ 37 15 52 1 
ผู้ที่ไมไ่ด้ยกมือโหวต - - 65  

รวมสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม 162  

มติที่ประชุมใหญ่  -  สรุปผลการเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด คือ นายประสงค์ นรจิตร์ 
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระท่ี 15  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ประธานกรรมการ : เสนอว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 อ านาจ
หน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ก าหนดว่า ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้... “(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ” 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ในการประชุมคร้ังที่ 13/2564 
วันที่ 16 กันยายน 2564 เห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ ดังต่อไปนี้ 

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

  

ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือ
ชื่ อ เพื่ อ ให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ ยวกับ
บุคคลภายนอก เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นพิเศษตามข้อบังคับ
น้ี ให้ปฏิบัติดังน้ี 
 
 

     ข้อ19. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลงลายมือ
ชื่ อ เพื่ อ ให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกิจการอันเกี่ ยวกับ
บุคคลภายนอก ให้คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้
กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือผู้จัดการท าการ
แทนสหกรณ์ได้  เว้นแต่จะก าหนดไว้ เป็นพิ เศษตาม
ข้อบังคับน้ี ให้ปฏิบัติดังน้ี 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     (1) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก 
หรือรับเงินกู้ การจ านองซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอน
เงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่น ๆ จะต้องลง
ลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายกับผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน 
     (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง 
นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     อน่ึง ในหนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค ใบสั่ง
จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของ
สหกรณ์น้ัน ต้องประทับตราของสหกรณ์ (ถ้ามี) เป็นส าคัญ
ด้วย 

     (1) หนังสือกู้ยืมซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก 
หรือรับเงินกู้ การจ านองซ่ึงสหกรณ์เป็นผู้จ านอง การถอน
เงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอ่ืน ๆ จะต้องลง
ลายมือชื่อของประธานกรรมการ หรือรองประธาน
กรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก หรือกรรมการผู้ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายหรือผู้จัดการ รวมเป็น
สองคน 
     (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารท้ังปวง 
นอกจากที่กล่าวไว้ใน (1) ข้างบนน้ีจะต้องลงลายมือชื่อของ
ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
     อน่ึง ในหนังสือกู้ยืม ซ่ึงสหกรณ์ เป็นผู้กู้ ยืม  ใบสั่ ง 
จ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินของ
สหกรณ์น้ัน ต้องประทับตราของสหกรณ์เป็นส าคัญด้วย 
ยกเว้น เช็ค 

 
 
 
 

     ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการ
ท าบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ ท่ีส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุน้ัน ส าหรับเหตุอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับกระแส
เงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ี
มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการน้ัน และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 
     ให้สหกรณ์จัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุกรอบสิบ
สองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของสหกรณ์ ซ่ึงต้อง
มีรายการแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์กับท้ัง
บัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 
     วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้สิ้นสุด ณ วัน ท่ี   
30 กันยายน ของทุกปี 

     ข้อ 21. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดให้มีการ
ท าบัญชีตามแบบและรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ท่ีส านักงานสหกรณ์ภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     ให้บันทึกรายการในบัญชีเกี่ยวกับกระแสเงินสดของ
สหกรณ์ในวันท่ีเกิดเหตุน้ัน ส าหรับเหตุอื่นท่ีไม่เกี่ยวกับกระแส
เงินสด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วันท่ี
มีเหตุอันจะต้องบันทึกรายการน้ัน และการลงบัญชีต้องมี
เอกสารประกอบการลงบัญชีท่ีสมบูรณ์โดยครบถ้วน 
     ให้สหกรณ์จัดท างบการเงินประจ าปีอย่างน้อยครั้งหน่ึง
ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชีของ
สหกรณ์ ซ่ึงต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์ หน้ีสิน และทุน
ของสหกรณ์กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ให้สิ้นสุด ณ วัน ท่ี 
30 กันยายน ของทุกปี 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

     ข้อ  22 .  การ เสนองบดุลต่อที่ประชุมใหญ่  ให้
คณะกรรมการด าเนินการเสนองบดุล ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้
ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่ออนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ 
ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
 
     ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย
ในคราวท่ีเสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานประจ าปีกับ
งบดุล ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีมีการประชุมใหญ ่

     ข้อ 22. การเสนองบการเงินประจ าปีต่อที่ประชุม
ใหญ่  ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนองบการเงิน
ประจ าปี ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพื่อ
อนุมัติในท่ีประชุมใหญ่ ภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญช ี
     ให้คณะกรรมการด าเนินการเสนอรายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ด้วย
ในคราวท่ีเสนองบการเงินประจ าปี และให้ส่งส าเนารายงาน
ประจ าปีกับงบการเงินประจ าปี ไปยังนายทะเบียนสหกรณ์
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการประชุมใหญ่ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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     อน่ึง ให้ เ ก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ งบดุล พร้อมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ ส านักงานของสหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

     อน่ึง ให้ เก็บรักษารายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์และงบการเงินประจ าปี พร้อมท้ัง
ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไว้ ณ 
ส านักงานของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่
ต้องเสียค่าธรรมเนียม 

 

     ข้อ 27. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้นปีทาง
บัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้า
ของก าไรสุทธิ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด      
     ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนน้ัน ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปน้ี 
     (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่
ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ด้วยจ านวนเงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ายส าหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว 
     ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิก
ได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้าของเดือน มีระยะเวลา
ส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนน้ัน ส่วนหุ้นท่ีสมาชิก
ช าระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงิน
ปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 
     (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก
ได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีน้ัน 
     (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
     (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสอง
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
     (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

     ข้อ 27. การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เมื่อสิ้น ปีทาง
บัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรอง
โดยท่ัวไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก าไรสุทธิ และเป็นค่า
บ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของ 
ก าไรสุทธิ 
     ก าไรสุทธิประจ าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความใน
วรรคก่อนน้ัน ท่ีประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปน้ี 
     (1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่
ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตาม
ส่วนแห่งระยะเวลา อน่ึง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรับปีใด
ด้วยจ านวนเงินปันผลท้ังสิ้นท่ีจ่ายส าหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว 
     ในการค านวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นท่ีสมาชิก
ได้ช าระต่อสหกรณ์ภายในวันท่ีห้าของเดือน มีระยะเวลา
ส าหรับค านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนน้ัน ส่วนหุ้นท่ีสมาชิก
ช าระต่อสหกรณ์หลังวันท่ีห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงิน
ปันผลให้ต้ังแต่เดือนถัดไป 
     (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก
ได้ท าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกท่ีผิดนัดการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีน้ัน 
     (3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิ 
     (4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสอง
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู่ในวันสิ้นปีน้ัน ทุน
รักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุม
ใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1) 
     (5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ
สิบของก าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก าไร
สุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
     (7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธิตาม
ระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ.
2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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     (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
     (9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง
ท้ังสิ้น 

     (8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส านักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
     (9) ก าไรสุทธิส่วนท่ีเหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส ารอง
ท้ังสิ้น 

 

     ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซ่ึงประสงค์
จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับหกคนหน่ึงรับรอง แต่ถ้า
ผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับหกก็ไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
 
     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็น
ท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
31 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครน้ันลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือ
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่อง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ี
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
     ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตใุด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติ
แห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่าน้ี ให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 

     ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิกตาม
ข้อบังคับ (รวมท้ังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซ่ึงประสงค์
จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึง
สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของ
ผู้สมัครในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือระดับ
อาวุโสหรือเทียบเท่าคนหน่ึงรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือระดับอาวุโส
หรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็น
ท่ีพอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
31 ท้ังเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครน้ันลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือ
ให้ครบถ้วน แล้วเสนอเร่ือง การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ท่ี
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
     ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติ
แห่งท่ีประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่าน้ี ให้
ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซ่ึงมา
ประชุม 

เพื่อความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 

     ข้อ 52. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุม
ใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อ
ต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออก
จากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล  และจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการและของผู้
ตรวจสอบกิจการ 
     ( 5 )  พิจารณาก าหนดบ า เห น็จ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรรมการอื่น ๆ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 

     ข้อ 52. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุม
ใหญ่มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องท้ังปวงท่ีเกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อ
ต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออก
จากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซ่ึงมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการและของผู้
ตรวจสอบกิจการ 
     ( 5 )  พิจารณาก าหนดบ า เห น็จ ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรรมการอ่ืน ๆ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 

เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
และเพื่อให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ  
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     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่า
เบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอื่น ๆ ท่ี
ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
     (11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก
อยู่ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเครื่อง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ 

     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการ
ค้ าประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่า
เบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ ท่ี
ปรึกษาและท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    
     (11) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์น้ีเป็นสมาชิก
อยู่ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของ
นายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ผู้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงนาย
ทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ือง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ 
     (14) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจ าปี 
     (15) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การ
ถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการ
ป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกด าเนินคดี ถูก
ร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 
     (16) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
     (17) รับทราบรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศก าหนด 
     (18) รับทราบเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 
     (19) รับทราบนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน 
และการค้ าประกัน 
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     ข้อ 53.  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
     ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ หลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 
     ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือท า
หน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
    (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก
ในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริต 
 
    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
    (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัย
เป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามค าสั่ งนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
    (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิด
นัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ัน
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
    (6) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์น้ี 

     ข้อ 53.  คณะกรรมการด าเนินการ  ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซ่ึงท่ี
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกตามระเบียบของสหกรณ์  
ที่ได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่  
      คุณสมบัติของกรรมการด าเนินการ ต้องเป็นผู้มี
คุณวุฒิด้ านการเ งิน การบัญชี  การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรในด้าน
ดังกล่าวหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติก าหนดอย่างน้อยหนึ่งคน 
     ให้กรรมการด าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้น
ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการคนหน่ึงหรือ หลายคน 
เลขานุการคนหน่ึง และเหรัญญิกคนหน่ึง นอกน้ันเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ ส านักงาน
สหกรณ์ 
     ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะดังต่อไปน้ีเป็นหรือท า
หน้าท่ีกรรมการด าเนินการ 
     (1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
    (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ 
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ
หน้าท่ี 
    (3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือมีค าวินิจฉัย
เป็นท่ีสุดให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการตามมาตรา 22(4) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
    (4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจาก
ต าแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่ี 
    (5) เคยถูกสั่ งให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการหรือ
ผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ที่ถูกสั่งเลิก
ตามมาตรา 89/3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    (7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
    (8) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการช าระเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าต้น
เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีท่ีผิด
นัดถึงปีท่ีเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ัน
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
    (9) ผู้ซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์น้ี 

เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
และเพื่อให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ  
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     ข้อ 59. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ัง
ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และค าสั่ง   ของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 
    (1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจาก
สหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การ
ให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
     (3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 
และเสนองบดุล  กับรายงานประจ าปี  แสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
     (4) ควบคุมดูแลการจัดท างบดุล งบก าไรขาดทุน เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (5) พิจารณาและเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีต่อ
ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (7) ควบคุมดูแลออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน จ่ายเงิน 
การสะสมเงิน การจัดท าบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการเก็บเอกสารหลักฐานและทรัพย์สินของ
สหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมจะให้
ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 
     (8) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง หรือจ้าง และก าหนด
ค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้เป็นการ
ถูกต้อง 
     ( 9 )  พิ จ ารณาด า เ นินการแต่ ง ตั้ ง  และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (10) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (11) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซ่ึงบรรดาทะเบียน 
สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดา อุปกรณ์ด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 
     (12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออก
จากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะ 
กรรมการเงินกู้ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

   ข้อ 59. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ัง
ปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
มติ และค าสั่งของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะท าให้เกิด
ความจ าเริญแก่สหกรณ์ ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 
      คงเดิม 
 
 
       คงเดิม 
      
     (3) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกับการประชุมใหญ่ 
และเสนองบการเงินประจ าปี  กับรายงานประจ าปี  
แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ 
     (4) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
 
 
 
 
      คงเดิม 
 
 
 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
 
 

เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราช 
บัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
และเพื่อให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ  
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     (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจ การสหกรณ์ 
ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์
มอบหมาย 
     (15) พิจารณาให้ความเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก 
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยท่ัวไป เพื่อให้
กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
     (16) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาและอบรมแก่สมาชิก
และผู้สนใจทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการและการ
บริหารงานของสหกรณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ให้สมาชิกและ
บุคคลภายนอกได้ทราบ 
     ( 17 )  พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการอื่ น  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีเห็น สมควรเป็น
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนก าหนด
ค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
     (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาท
ให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (20) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดัง
ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็นผู้แทน
สหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ในการประชุม
ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ 
และองค์การอื่น ซ่ึงสหกรณ์น้ี เป็นสมาชิก ท้ังน้ี ให้เป็นไป
ตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การน้ัน ก าหนดไว้ 
     ( 22 )  พิจารณามอบหมายอ านาจห น้า ท่ี ใ นการ
ด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้ตาม
ความเหมาะสม 

      คงเดิม 
 
 
 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
 
 
 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
 
 
 
 
 
      คงเดิม 
 
 
 
     (23) รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ เป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปีให้
ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (24) รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การ
ถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการ
ป้องกันให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
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       (25) รายงานรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่

ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิกให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ 
      (26) รายงานรายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศก าหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (27) ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (28) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การ
ลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน การ
ค้ าประกัน และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (29) ก าหนดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้ง
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
      (30) รับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ ตามมาตรา 
51/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  
      (31) ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ ตาม
มาตรา 51/3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

      ข้อ  61 .  คณะกรรมการ เ งิน กู้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จ านวนห้าคน โดยให้
มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคน
หน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ 
 
      คณะกรรมการเงินกู้ ให้อยู่ ในต าแหน่งได้ เ ท่ากับ
ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด า เ นินการ  ซ่ึ งตั้ ง 
คณะกรรมการเงินกู้นั้น 
      ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจธุระ 
แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย และ
ให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได ้
      ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการ
เงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการ
เงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการทราบในการประชุมคราวถัดไป 
      ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการเงินกู้ต้องกระท า
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติและ
ค าสั่งของคณะกรรมการด าเนินการ ถ้าไม่มีข้อบังคับหรือ
ระเบียบ หรือมติ หรือค าสั่งดังว่าน้ันก็ต้องกระท าตามทาง
อันสมควร เพื่อให้บังเกิดผลดีกับสหกรณ์ 

      ข้อ  61 .  คณะกรรมการ เ งินกู้  คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จากคณะกรรมการ
ด าเนินการ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 
โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการ
คนหน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
 
 
      คงเดิม 
 
 
      คงเดิม 
 
      คงเดิม 
 
 
 
 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
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      อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเงินกู้  ให้คณะ 

กรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉัย
อนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมท้ัง ข้อต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้น้ัน 
     (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลัก 
ประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้
กู้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     (3) ดูแลและติดตามการช าระหน้ีของสมาชิกผู้กู้ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณี
สมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นให้คณะ 
กรรมการด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ 
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

 

     ข้อ 62. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เ งินกู้   
ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์รวมท้ังข้อต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็น ไปตาม
ความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้น้ัน 
     (2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์และเมื่อเห็นว่าหลัก 
ประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องก็ต้องก าหนดให้ผู้กู้
จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
     ( 3 )  ดู แลและติ ดตามการช า ระห น้ีของส มา ชิ ก 
ผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา 
     (4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้
กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกู้ หรือผิดนัดการ
ส่งเงินงวดช าระหน้ี เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือ
สอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ข้อควา 

     ข้ อ  62 .  คณะอ นุกร รมการการลงทุ น   ให้
คณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งกรรมการด าเนินการ เป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุนจ านวน ไม่น้อยกว่าห้าคน แต่
ไม่เกินเจ็ดคน และต้องไม่มีกรรมการด าเนินการท่ีเป็น
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย 
โดยให้มีต าแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึงและเลขานุการ
คนหน่ึง นอกน้ันเป็นอนุกรรมการ 
     คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอก
ท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
     คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ ในต าแหน่งได้
เท่ากับ ก าหนดเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงตั้ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนน้ัน 
     ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวท่ีมีกิจ
ธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อยและ
ให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียก
ประชุมได ้
     ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
อนุกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
     ข้อวินิจฉัยท้ังปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนให้
เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบและ/หรือพิจารณา 

เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ 
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ม      อ านาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้

คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือค าส่ังของสหกรณ์
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงรวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการลงทุนประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การบริหารความเส่ียงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติขอแ 
     (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการ
ลงทุน ภายใต้ขอบเขตท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดก้ 
     (3) ประเมิน ติดตาม และก ากับดูแลผล ประโยชน์จาก
การลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
     (4) ก ากับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
     (5)  รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ท่ีประชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจ าปี 
     (6) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
มอบหมาย 

 

     ข้อ 70. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการท่ัวไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ 
รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 
     (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิกให้เป็นการ
ถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือ
ชื่อในทะเบียนสมาชิก และช าระค่าธรรม เนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
     (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้นรายเดือน แจ้งยอด
จ านวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น และชักชวนการถือหุ้นในสหกรณ์ 
     (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และส่งเสริมการรับฝาก
เงินของสหกรณ์ 
     (4) เป็นธุระในการตรวจสอบค าขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดท า
เอกสารเกี่ยวกับเงินกู้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของ
สหกรณ์ 
     (5) จัดท ารายละเอียดของสมาชิกรายตัวเกี่ยวกับเงินค่า
หุ้น และเงินให้กู้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบ
เป็นรายบุคคล 
     (6) พิจารณาจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ตามอ านาจ
หน้าท่ีท่ีก าหนดในระเบียบของสหกรณ์รวมถึงก าหนด
หน้าท่ีและวิธีปฏิบัติงานของบรรดาเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ 
ตลอดจนเป็นผู้บัง คับบัญชาและรับผิดชอบดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเหล่าน้ันให้เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

     ข้อ 70. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดการท่ัวไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจ าของสหกรณ์ 
รวมท้ังในข้อต่อไปน้ี 
     คงเดิม 
 
 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
 
     คงเดิม 
 
 
     คงเดิม 
 
 
 
 

เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
และเพื่อให้
เป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ  
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     (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องการออกใบรับ เรียกใบรับ 
หรือจัดให้มีใบส าคัญโดยครบถ้วน รับผิดชอบในการรับ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบส าคัญ
และเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และ
เก็บรักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
     (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดท าบัญชีและทะเบียน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
     (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการในการนัดเรียก
ประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ ด าเนินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ 
     (10) รับผิดชอบจัดท างบดุลรวมทั้งบัญชีก าไรขาดทุน 
และรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์
เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (11) จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
     (12) จัดท าแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้สอดคล้อง
กับแผนงานท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
     (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงในการประชุมใหญ่ 
ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด า เ นิ น ก า ร  แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอื่น ๆ เว้นแต่กรณีซ่ึงที่ประชุมน้ัน ๆ มิให้เข้า
ร่วมประชุม 
     (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสารบรรณของสหกรณ์ 
     (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ และรับผิดชอบตรวจ
ตราดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย 
     (16) เสนอรายงานกิจการประจ าเดือนของสหกรณ์ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการ 
     (17) เสนอรายการหรือรายงานของสหกรณ์ต่อทาง
ราชการ ตามแบบและระยะเวลาท่ีทางราชการก าหนด 
     (18) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 
หรือคณะกรรมการอื่น ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ี
ควรกระท า เพื่อให้กิจการในหน้าท่ีลุล่วงไปด้วยดี 

     คงเดิม 
 
 
 
 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
 
      (10) รับผิดชอบจัดท างบการเงินประจ าปี  และ
รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เพื่อเสนอต่อท่ีประชุม
ใหญ่อนุมัติ 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
 
 
     คงเดิม 
     คงเดิม 
 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
     คงเดิม 
 
 
      (19) จัดท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศก าหนด 
      (20)  จัดท ารายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคล
เพื่อรายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ 
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       (21) จัดท าข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูก

ด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ใน
รอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการ
ป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกด าเนินคดี ถูก
ร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีกให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบ 
      (22) จัดท ารายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่ประชุม
ใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
      (23) จัดท ารายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ประกาศก าหนด 
     ผู้ จัดการ ต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือกรรมการด าเนินการ ในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1) แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
     (2) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของนายทะเบียน
สหกรณ์ 
     (3) ด าเนินกิจการนอกขอบวัตถุประสงค์หรือขอบเขต
แห่งการด าเนินกิจการที่พึงด าเนินการได้ของสหกรณ์ 
     ผู้จัดการ ไม่ต้องรับผิดร่วมกันกับคณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือกรรมการด าเนินการ ในความเสียหายต่อ
สหกรณ์ ตามวรรคก่อน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     (1) พิสูจน์ได้ว่าตนมิได้ร่วมกระท าการอันเป็นเหตุให้
เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
     (2) ได้คัดค้านในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์โดยปรากฏในรายงานการประชุมหรือได้ท าค า
คัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานที่ประชุมภายในสาม
วันนับแต่สิ้นสุดการประชุม 

 

ข้อ 76 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่ง
ผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าท่ีอื่น 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1) , 
(2), (3), (4) ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
 

ข้อ 76 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ นอกจากต าแหน่ง
ผู้จัดการแล้ว สหกรณ์อาจจัดจ้างและแต่งตั้ง เจ้าหน้าท่ีอ่ืน 
โดยต้องไม่เป็นบุคคลท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 53 (1) , 
(2), (3), (4) ตามความจ าเป็นเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณ์ 
ท้ังนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด 
     เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ใดมีส่วนร่วมในการกระท า
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
เจ้ าหน้ าที่ ของสหกรณ์ผู้ นั้ นต้องรับผิดร่วมกันกับ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือ
ผู้จัดการ ในความเสียหายต่อสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราช 
บัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 
     ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ส ม า ชิ ก ห รื อ บุ ค คล ภ า ยนอ ก  ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ  ค ว า ม รู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี  การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคนหรือหน่ึงนิติ
บุคคล 
 
 
 
 
     ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้
ซ่ึงด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได ้

     ข้อ 78. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ส ม า ชิ ก ห รื อ บุ ค คล ภ าย นอก  ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ  ค ว า ม รู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การ
เศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ
อบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินห้าคนหรือหน่ึงนิติ
บุคคล  
     ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้
ซ่ึงด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการไม่ได้ 

เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 

     ข้อ 79. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหน่ึงปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้ง
ซ้ า 

     ข้อ 79. การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ   
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลาหน่ึงปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 
      ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่
เกินสองวาระติดต่อกัน  

เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
 

หมายเหตุ : ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรือไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์หรือเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับ
จดทะเบียน 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 19, 21, 22, 27, 32, 52, 53, 59, 61, 
62, 70, 75, 76, 78 และ 79 
มติที่ประชุมใหญ่  -  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 19, 21, 22, 27, 32, 52, 53, 59, 61, 
62, 70, 75, 76, 78 และ 79 ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 16  พิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  
ประธานกรรมการ : เสนอว่า อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 
ข้อ 59 (10) และข้อ 83 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
จึงได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ
ด าเนินการ พ.ศ. 2564  และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยการสรรหาและ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2564” 
      ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ เป็นต้นไป 
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      ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ว่าด้วยวิธีการสรรหาและจัดการ
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2556 และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือขัดแย้ง
กับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
      ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
      “สหกรณ”์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด                
      “สมาชิก”   หมายความว่า  สมาชิกสหกรณ์  
      “ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
       “กรรมการด าเนินการ”   หมายความว่า กรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
       “อนุกรรมการสรรหา”   หมายความว่า อนุกรรมการสรรหาและด าเนินการเลือกตั้ง 
      “ผู้สมัคร”  หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ  
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ  
      “ผู้ได้รับการสรรหา”  หมายความว่า ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงการสรรหาสูงสุดเรียงตามล าดับของจ านวน
กรรมการด าเนินการ ที่ก าหนดขึ้นแต่ละคราวในการเลือกตั้ง 
      “สรรหา” หมายความว่า สรรหากรรมการด าเนินการ 
      ข้อ 5. ในการเลือกตั้งกรรมการให้มีการสรรหาโดย ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดวิธีการและ
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน รองประธาน
กรรมการหน่ึงคน กรรมการและเลขานุการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนรวมกันจ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการด าเนินการ หรือสมาชิกสหกรณ์ 
      ข้อ 6. คณะอนุกรรมการสรรหา มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
               (1)  ก าหนดวันเวลาในการรับสมัครและสรรหา  
               (2)  พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร 
               (3)  ด าเนินการสรรหา 
               (4)  น าเสนอผลการสรรหาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
      ข้อ 7. อนุกรรมการสรรหาพ้นจากอ านาจหน้าที่เมื่อ 
               (1)  ตาย  
               (2)  ลาออก 
               (3)  สมัครรับการสรรหา 
       การพ้นอ านาจหน้าที่ของอนุกรรมการสรรหา ประธานกรรมการจะแต่งตั้งสมาชิกขึ้นแทนจ านวนที่ขาดอยู่อีกก็ได้ 
      ข้อ 8. ในการด าเนินการสรรหาและเลือกตั้ง ให้คณะอนุกรรมการสรรหา ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
               (1)  ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และประชาสัมพันธ์ผู้สมัครให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน ก่อนวันสรรหาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 
               (2)  จัดท าบัญชีรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา และประกาศให้สมาชิกทราบก่อนวันสรรหาไม่
น้อยกว่าสิบห้าวัน 
               (3)  จัดหาสถานที่ และหรืออุปกรณ ์หรือระบบเพ่ือรองรับวิธีการสรรหาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
               (4)  ก าหนดวิธีปฏิบัติของสมาชิกในการลงคะแนนสรรหา 
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               (5)  ด าเนินการสรรหา ทั้งนี้ถ้ามีผู้สมัครไม่เกินจ านวนกรรมการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นในแต่ละคราว
ของการเลือกตั้ง ให้ถือว่าผู้สมัครทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการสรรหา โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนสรรหา 
               (6)  เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ และด าเนินการให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
 ข้อ 9. ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาเป็นผู้มีอ านาจยุติการลงคะแนนเสียง เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือน่า
เชื่อว่าการสรรหามีการทุจริต และให้น าเสนอคณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณาด าเนินการเพ่ือยกเลิกการลงคะแนน
สรรหาและจัดให้มีการสรรหาใหม่  
      ข้อ 10. ในกรณีผู้สมัครรับการสรรหาได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับฉลากโดยประธานคณะอนุกรรมการสรรหา 
      ข้อ 11. ให้อนุกรรมการสรรหา คณะท างานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดตามความเหมาะสมในแต่ละครั้ง 
      ข้อ 12. การเลือกตั้งประธานกรรมการ ให้สมาชิกเป็นผู้เสนอชื่อผู้จะรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ โดยมี 
ผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องยืนยันความสมัครใจลงรับเป็นประธานกรรมการ การเลือกตั้งใช้วิธี
ยกมือโหวตในที่ประชุมผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ 
      ข้อ 13. ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ ่ -  เห็นชอบระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 17  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 

 
                                                         ประธานในที่ประชุม 

(นายประสงค์  นรจิตร์) 
ประธานกรรมการ 

 
                                                                  ผู้จดัท ารายงานการประชุม 

(นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์) 
กรรมการและเลขานุการ 
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  ระเบียบวาระท่ี 

3 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
 

รายนามคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

ชุดที่ 37 ประจ าปี 2565 
 1. นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานกรรมการ 
 2. นางสุทธินีย์  พู่ผกา   รองประธานกรรมการ คนที่ 1  
 3. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร  รองประธานกรรมการ คนที่ 2  
 4. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 3  
 5. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   กรรมการ 
 6. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  กรรมการ 
 7. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  กรรมการ 
 8. นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช  กรรมการ 
 9. นางสาวจริดา  คงรื่น   กรรมการ 
 10. นางประนอม  ยอดมาลี  กรรมการ 
 11. นางสาวนันทนี สุขลาภ   กรรมการ 
 12. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการ 
 13. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   กรรมการและเหรัญญิก 
 14. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 15. นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

ที่ปรึกษา 
1.  นายสุนทร  แก้วสว่าง  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะกรรมการเงินกู้ 
  1. นางสุทธินีย์  พู่ผกา   ประธานกรรมการ  
  2. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  กรรมการ 
  3. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  กรรมการ 
  4. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  กรรมการ 
  5. นางสาวนันทนี  สุขลาภ   กรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางกัลยา  สุคันธาพฤกษ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุน 
  1. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  อนุกรรมการ 
  3. นางประนอม  ยอดมาลี  อนุกรรมการ 
  4. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   อนุกรรมการ 
  5. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   อนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. นางสุทธาทิพย์  แจ้งสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาบุตร 
  1. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ 
  2. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   อนุกรรมการ 
  3. นายเลิศอนันต์  เศวตรสวัสดี  อนุกรรมการ 
   4. นางสาวจริดา  คงรื่น   อนุกรรมการ 
  5. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   อนุกรรมการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  เลขานุการ 
  7. นางสาวธัณย์สิตา เอกธนาดุลภัสสร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ 
  1. นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
  3. นายไพศาล  ศรประสิทธิ์  อนุกรรมการ 
  4. นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช  อนุกรรมการ 
  5. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   อนุกรรมการ 
  6. นายสุนทร  แก้วสว่าง  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
  7. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  เลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะอนุกรรมการอ านวยการ 
  1. นายประสงค์  นรจิตร์   ประธานอนุกรรมการ 
  2. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  อนุกรรมการ 
  3. นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู   อนุกรรมการ 
  4. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   อนุกรรมการ 
  5. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
  6. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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คณะอนุกรรมการสรรหาและด าเนินการเลือกตั้ง 
  1. นายประสงค์  นรจิตร์   ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
  2. นางสุทธินีย์  พู่ผกา   ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
  3. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
  4. นางสาวฟองนวล ใจพิแสง   ทีป่รึกษาอนุกรรมการ 
  5. นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์  ประธานอนุกรรมการ 
  6. นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
  7. นางสาวจริดา  คงรื่น   อนุกรรมการ 
  8. นางประนอม  ยอดมาลี  อนุกรรมการ 
  9. นางสาวนันทนี  สุขลาภ   อนุกรรมการ 
  10. นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล  อนุกรรมการ 
  11. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

คณะท างานพัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ 
  1. นายสันติ  สิทธิเลิศพิศาล    ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  2. นายณรงค์  บัวบาน      ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  3. นางสาวประนมพร โลกค าลือ  ที่ปรึกษาคณะท างาน 
  4. นายธรรมสรณ์  มุ่งไฝ่ดี   หัวหน้าคณะท างาน 
  5. นายธีระเดช  พวงระย้า  คณะท างาน 
  6. นายไพโรจน์  ใยโพธิ์ทอง  คณะท างาน 
  7. นางพรพิมล  พงษ์บริบูรณ์  คณะท างาน 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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ผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

1. จ านวนสมาชิก 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีจ านวนสมาชิก ดังนี้ 

 สามัญ สมทบ รวม  
ยกมา 1 ตุลาคม 2564 3,442 143 3,585 คน 
ลาออก 138 17 155 คน 
ถึงแก่กรรม 9 - 9 คน 
เข้าใหม่ 118 8 126 คน 
คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565 3,413 134 3,547 คน 

จ านวนสมาชิกแยกตามหน่วยงาน ดังนี้ 

หน่วยงาน 
จ านวนสมาชิก (คน) 

สามัญ สมทบ รวม 
-  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 876 41 917 
-  กรมโรงงานอุตสาหกรรม 546 14 560 
-  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย, ส านักบริหารอ้อยและ 
   น้ าตาลทราย, ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 

524 11 535 

-  อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, ไทย-เยอรมัน, 
   รับรองมาตรฐานไอเอสโอ, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ,  
    อาหาร, พลาสติก, ยานยนต์) 

451 - 451 

-  ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 431 9 440 
-  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 119 4 123 
-  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 32 - 32 
-  อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่สหกรณ์, สมาชิกหน่วยงานนอกกระทรวงอุตสาหกรรม,  
   สมาชิกที่ติดต่อตรงกับสหกรณ์) 

434 55 489 

จ านวนสมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 3,413 134 3,547 
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2. ด้านเงินรับฝาก 
เงินรับฝาก ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2564 985,448,325.02 บาท 
บวก  สมาชิกฝากเงินระหว่างปี 277,581,728.55 บาท 
หัก    สมาชิกถอนเงินระหว่างปี 229,057,768.43 บาท 
เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 1,033,972,285.14 บาท 

 - เงินรับฝากมีจ านวนทั้งสิ้น 1,247 บัญชี แยกเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 65 บัญชี เป็นเงิน 
1,581,978.20 บาท และบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,182 บัญชี เป็นเงิน 1,032,390,306.94 บาท  
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 มีมติปรับเพ่ิม
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ จากเดิมร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ จากเดิมร้อยละ 1.50 เป็นร้อยละ 1.75 ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป 
 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีดังนี้ 
  1) เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ  1.50 ต่อปี    
  2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  1.75 ต่อปี    

3. ด้านเงินให้กู้ 
เงินให้สมาชิกกู้ยืม ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2564 847,170,026.67 บาท 
บวก  สมาชิกกู้เงินระหว่างปี 685,828,200.00 บาท 
หัก    สมาชิกช าระคืนระหว่างปี 715,837,234.73 บาท 
เงินให้สมาชิกกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 817,160,991.94 บาท 

สรุปเงินให้สมาชิกกู้ยืม แยกตามประเภทเงินกู้ได้ ดังนี้ 

ประเภทเงินกู้ 
ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2564 จ่ายเงินกู้ระหว่างปี รับช าระเงินกู้ คงเหลือ 30 กันยายน 2565 
สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

- ฉุกเฉิน 464  11,884,556.67  2,141 76,791,200.00 76,086,863.67 450 12,588,893.00 
- ฉุกเฉินการศึกษา  50   1,033,971.00  76 2,681,000.00 2,530,518.00 43 1,184,453.00 
- ฉุกเฉินผู้ประสบภัยฯ - - 4 175,000.00 51,393.00 4 123,607.00 
- สามัญ  966   786,307,217.48  485 572,065,000.00 599,090,688.21 916 759,281,529.27 
- พิเศษ  2   2,345,060.75  - - 163,835.75 2 2,181,225.00 
- พิเศษฯคุณภาพชีวิต  218   45,599,220.77  195 34,116,000.00 37,913,936.10 241 41,801,284.67 
         รวม 1,700   847,170,026.67 2,901 685,828,200.00 715,837,234.73 1,656 817,160,991.94 

 
ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ ราย จ านวนเงิน ค่าเผื่อหนี้ฯ หมายเหตุ 
- ลูกหน้ีเงินกู้สามัญขาดสมาชิกภาพ 1 279,472.75 279,472.75 ติดตามหน้ี 
- ลูกหน้ีเงินกู้สามัญระหว่างด าเนินคดี 1 700,853.74 700,853.74 ศาลนัด 8 ธ.ค. 2565 
- ลูกหน้ีเงินกู้สามัญตามค าพิพากษา 1 1,674,389.33 1,674,389.33 ติดตามหน้ีตามค าพิพากษา 

รวม 3 2,654,715.82 2,654,715.82  
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 - สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีดังนี้ 
  1) เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  7.00 ต่อปี    
  2) เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  (มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  5.00 ต่อป ี
  3) เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา    (ไม่มีเฉลี่ยคืน) ร้อยละ  4.00 ต่อป ี

4. ด้านการลงทุน 
     สหกรณ์น าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนและลงทุนภายนอก มียอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565 จ านวน  
1,164,474,906.31 บาท ประกอบด้วย 

    4.1 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
เงินฝากสหกรณ์ ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2564 756,075,432.66 บาท 
บวก  น าฝากระหว่างปี 473,967,780.74 บาท 
หัก    ครบก าหนดถอนระหว่างปี 569,060,807.09 บาท 
เงินฝากสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 660,982,406.31 บาท 

    4.2 เงินลงทุนอ่ืน 
เงินลงทุน ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2564 305,992,500.00 บาท 
บวก  ลงทุนระหว่างปี 203,000,000.00 บาท 
หัก    ครบก าหนดไถ่ถอนระหว่างปี 5,000,000.00 บาท 
หัก    ค่าเผื่อปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 500,000.00 บาท 
เงินลงทุนอ่ืนคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 503,492,500.00 บาท 

    4.3 รายงานเรื่องหุ้นกู้การบินไทย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 (THAI226A) อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.06% ต่อปี จ านวน 5,000 หน่วย เป็นเงิน 
5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) วันที่ออกหุ้นกู้ 23 มิถุนายน 2560 ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 23 มิถุนายน 
2565 ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  (พรบ.สหกรณ์ มาตรา 62 (7))  
 บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยศาลได้มีค าสั่งรับค า
ร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ท าให้บริษัทฯ เข้าสู่สภาวะการพักช าระหนี้ ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีค าสั่งให้บริษัทฯ 
ฟ้ืนฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ท าแผน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 และวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลได้มีค าสั่ง
เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้  
 ต่อมาวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารแผนฟ้ืนฟูกิจการบริษัทฯ ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(e-Meeting) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเจ้าหนี้ที่มีจ านวนหนี้รวมกันร้อยละ 78.59 ของจ านวนหนี้
ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีมติยอมรับข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟูกิจการตามที่ผู้ บริหาร
แผนยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  
 และวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบด้วยข้อเสนอขอแก้ไขแผนฟ้ืนฟู 
กิจการของบริษัทฯ สรุปเนื้อหาค าสั่งศาลดูรายละเอียดได้ที่ www.thaiairways.com หรือทาง QR Code    
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    4.4 นโยบายการลงทุนประจ าปี 2565                    

1.เงินฝากธนาคารและสหกรณอ์ื่น กรอบการน าฝาก ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565 
เงินฝาก % จ านวนเงิน 

1.1 ฝากออมทรัพย์เผื่อเรียก  
      

ส าหรับรักษาสภาพคล่องไมน่้อยกว่า 
4% ของเงินรับฝากจากสมาชิก 

ธนาคาร 5.26%  54.40 

1.2 ฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์  
     (ชสอ. / ชสกท.) 

แต่ละแห่ง ไม่เกิน 50% ของยอด
รวมเงินลงทนุภายนอก 

ชสอ. 
ชสกท. 

21.04% 
19.37% 

245.10 
225.62 

1.3 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน แต่ละแห่ง ไม่เกิน 15% ของยอด
รวมเงินลงทนุภายนอก  

สอ.กฟน. 
สอ.ต.สุราษฎร์ 
สอ.มหาดไทย 

11.07% 
5.15% 
0.11% 

129.00 
 60.00 
  1.26 

2. เงินลงทุน กรอบการลงทุน ลงทุน % จ านวนเงิน 
2.1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์            
      (ชสอ. / ชสกท.) 

รวมทุกแห่ง ไม่เกนิทนุส ารองของ
สหกรณ์ (ทุนส ารอง=110 ลบ.) 

หุ้น ชสอ. 
หุ้น ชสกท. 

หุ้น สหประกัน 
 

3.14% 
3.18% 
0.03% 
รวม 

36.59 
37.00 
 0.40 
73.99 

2.2 หุ้นกู้มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่
ด้อยสิทธิ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีอนพุันธ์
แฝง และหุ้นกู้ไม่ก าหนดอายไุถ่ถอน 
ระดับ Rating A- ขึ้นไป 

แต่ละแห่งไม่เกิน 10% ของยอด
รวมเงินลงทนุภายนอก 

ลงทุน 
หุ้นกู้ A- ขึ้นไป 
จ านวน 23 ใบ 

 

แต่ละแห่ง 
ไม่เกิน 10% 

(สูงสุด 6.87%) 
รวม 

 
 
 

430.00 
หมายเหตุ - สหกรณ์ฯ มีเงินลงทุนภายนอก 1,164,974,906.31 บาท , เงินรับฝากสมาชิก 1,033,972,285.14 
   - สหกรณ์ฯ เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด และชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 

5. ด้านทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้น ยอดยกมาวันที่ 1 ตุลาคม 2564 802,652,900.00 บาท 
บวก  สมาชิกถือหุ้นระหว่างปี 41,271,100.00 บาท 
หัก    จ่ายคืนค่าหุ้นระหว่างปี 25,470,090.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 818,453,910.00 บาท 

6. ทุนส ารองและทุนสะสม  
ทุนส ารอง 110,142,361.91 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์ 228,162.12 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2,211,269.53 บาท 
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 2,148,940.12 บาท 
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 1,589,779.40 บาท 
ทุนส ารองและทุนสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 116,320,513.08 บาท 

  

(หน่วย : ล้านบาท) 
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7. การจ่ายสวัสดิการสมาชิก  
    7.1 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 

รายการ ราย จ่ายรายละ รวมเป็นเงิน 
 เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต          
          

10 
1 

40,000.00 
27,500.00 

400,000.00 
27,500.00 

 เงินสงเคราะห์กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิกเสียชีวิต                              100 3,000.00 300,000.00 
 สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย โดยเข้ารับการรักษาเปน็คนไข้ใน                                                         179 1,000.00 179,000.00 
 สวัสดิการสมาชิกเพื่อการมงคลสมรส                   19 2,000.00 38,000.00 
 สวัสดิการทนุการศึกษาบตุรของสมาชิก - ระดบัต่ ากวา่ปรญิญาตรี         
                                                  - ระดับปริญญาตร ี

70 
18 

3,000.00 
5,000.00 

210,000.00 
90,000.00 

รวมทั้งสิ้น 397  1,244,500.00 

    7.2 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์  
  ในปีบัญชี 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้รับผลประโยชน์ กรณีสมาชิก
เสียชีวิตจ านวน 11 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,344,702.88 บาท 

8. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) 
 ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลทุกคนที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน
จะได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งจะใช้บังคับแก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกาศให้ทราบ และเข้าใจถึงวิธีเก็บ
รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การเก็บรักษา และการท าลายข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย และกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 สหกรณ์ฯ ได้จัดท าประกาศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 
 -  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)  
 -  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
 -  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)  

9. การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด จะสนับสนุนและพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
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ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด สหกรณ์ฯ จึงได้ก าหนดให้มี
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงฉบับนี้ขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 37 ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565  
ซ่ึงถือว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความส าคัญเทียบเท่ากับนโยบายหลักในการด าเนิน
ธุรกิจอ่ืน ๆ  

10. การบริหารการเงินของสหกรณ์ 
 สหกรณ์ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มีเงินทุนที่เพียงพอต่อการ
ให้บริการแก่สมาชิก ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดมาตรการการรักษาสภาพคล่องทาง
การเงิน และเมื่อมีเงินเหลือจากการให้บริการสมาชิก คณะกรรมการจะพิจารณาน าเงินไปลงทุนตามขอบเขต  
ที่กฎหมายก าหนดและตามกรอบนโยบายการลงทุน เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และได้รั บ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
 สหกรณ์มุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนและน าเงินทุนไปใช้ในการด าเนินงานภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยแหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินทุนภายใน (เงินรับฝากจากสมาชิกและ
ทุนเรือนหุ้น) เป็นเงินทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) คิดเป็น 15% ของทุนด าเนินงาน และเงินทุนระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) 
คิดเป็น 85% ของทุนด าเนินงาน ส าหรับทางใช้ไปของเงินทุน สหกรณ์น าเงินไปลงทุนระยะสั้น (ไม่เกิน 1  ปี)  
คิดเป็น 19% และลงทุนระยะยาว (1 ปีขึ้นไป) คิดเป็น 81% ของทุนด าเนินงาน 

แหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงนิทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565) 

1. แหล่งที่มาของเงินทุน ระยะสั้น (ไม่เกนิ 1 ปี) ระยะยาว ( 1 ปี ขึ้นไป) รวม โครงสร้าง 
ทางการเงิน 

1.1 เงินรับฝากจากสมาชิก    206,794,457.03  20%  827,177,828.11  80% 1,033,972,285.14  50.6% 
1.2 หนี้สินอื่น   5,652,531.90  93%  440,880.00  7% 6,093,411.90  0.3% 
1.3 ทุนเรือนหุ้น   24,553,617.30  3%  793,900,292.70  97% 818,453,910.00  40.1% 
1.4 ทุนส ารอง   -      110,142,361.91  100% 110,142,361.91  5.4% 
1.5 ทุนสะสมและอื่น ๆ   228,162.12  4%  5,949,989.05  96% 6,178,151.17  0.3% 
1.6 ก าไรสุทธิ   67,285,354.53  100%  -     67,285,354.53  3.3% 

รวม 1.  304,514,122.88  15%  1,737,611,351.77  85%  2,042,125,474.65  100% 
       

2. ทางใช้ไปของเงินทุน ระยะสั้น (ไม่เกนิ 1 ปี) ระยะยาว ( 1 ปี ขึ้นไป) รวม โครงสร้าง 
ทางการเงิน 

2.1 เงินฝากธนาคาร   54,401,016.68  100%  -     54,401,016.68  2.7% 
2.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น   198,882,406.31  30%  462,100,000.00  70% 660,982,406.31  32.4% 
2.3 เงินลงทุน   -      503,492,500.00  100% 503,492,500.00  24.6% 
2.4 เงินให้สมาชิกกู้      133,173,288.85  16%  683,987,703.09  84% 817,160,991.94  40.0% 
2.5 สินทรัพย์อื่น   6,033,349.06  99%  55,210.66  1% 6,088,559.72  0.3% 

รวม 2.  392,490,060.90  19%  1,649,635,413.75  81%  2,042,125,474.65 100% 
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11. เปรียบเทียบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานปี 2564 และปี 2565 
รายการ ก.ย.-2564 ก.ย.-2565 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

 1. สินทรัพย์  1,971,343,490.36  2,042,125,474.65  70,781,984.29  
    1.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร   55,962,202.76   54,401,016.68  (1,561,186.08) 
    1.2 เงินฝากสหกรณ์อื่น   756,075,432.66   660,982,406.31  (95,093,026.35) 
    1.3 เงินลงทุน   305,742,500.00   503,492,500.00  197,750,000.00  
    1.4 เงินให้สมาชิกกู้   847,043,066.67   817,160,991.94  (29,882,074.73) 
    1.5 สินทรัพย์อื่น   6,520,288.27   6,088,559.72  (431,728.55) 
 2. หนี้สิน  990,865,623.52   1,040,065,697.04  49,200,073.52  
    2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก   985,448,325.02   1,033,972,285.14  48,523,960.12  
    2.2 หนี้สินอื่น   5,417,298.50   6,093,411.90  676,113.40  
 3. ทุนของสหกรณ์  980,477,866.84   1,002,059,777.61  21,581,910.77  
    3.1 ทุนเรือนหุ้น   802,652,900.00   818,453,910.00  15,801,010.00  
    3.2 ทุนส ารอง   103,455,000.87   110,142,361.91  6,687,361.04  
    3.3 ทุนสะสมและอื่น ๆ  7,496,541.57   6,178,151.17  (1,318,390.40) 
    3.4 ก าไรสุทธิ   66,873,424.40   67,285,354.53  411,930.13  
 4. รายได้รวม   92,969,259.85   90,993,411.26  (1,975,848.59) 
    4.1 รายได้จากการใหส้มาชิกกู ้  60,528,446.77   56,760,364.26  (3,768,082.51) 
    4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น   24,829,387.50   19,459,529.30  (5,369,858.20) 
    4.3 ผลตอบแทนเงินลงทุนและอื่นๆ   7,611,425.58   14,773,517.70  7,162,092.12  
 5. ค่าใช้จ่ายรวม   26,095,835.45   23,708,056.73  (2,387,778.72) 
     5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก  16,038,551.17   15,185,797.61  (852,753.56) 
     5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม -  7,863.01  7,863.01  
     5.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,131,284.28  6,016,113.04  (115,171.24) 
     5.4 ขาดทุนจากการด้อยค่าหุน้กู้การบินไทย 250,000.00  250,000.00  0.00  
     5.5 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 3,676,000.00  2,248,283.07  (1,427,716.93) 

12. ความคืบหน้าการด าเนินคดีอดีตเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้แจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษ เพ่ือด าเนินคดีกับอดีตเจ้าหน้าที่การเงิน ในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง ปลอมแปลงเอกสาร และ 
ใช้เอกสารที่เกิดจากการปลอมแปลงดังกล่าว ท าให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ฯ จ านวนทั้งสิ้น 3,676,000 บาท 
แจ้งความเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่สถานีต ารวจนครบาลพญาไท และเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 สมาชิก
เจ้าของบัญชีที่ถูกปลอมแปลงเอกสารใบฝาก/ใบถอน ได้ไปให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อพนักงานสอบสวน  
ณ สถานีต ารวจนครบาลพญาไท ตามข้ันตอนการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานในคดีปลอมแปลงเอกสาร 
 และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ได้รับหนังสือแจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญาที่ 
817/2564 พนักงานสอบสวนได้ด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา และส่งส านวน  
การสอบสวนไปยังพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา  3 ตามหนังสือที่ ตช 0015.  (บก.น.1)4)/5060 ลงวันที่   
3 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งข้ันตอนต่อไปจะเป็นการพิจารณาคดีในชั้นศาลและบังคับคดีตามค าพิพากษา 
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13. ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ 
 กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ว่าด้วยการ
ด าเนินงานและการก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ในหมวดที่ 4 เรื่องการ
ก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ข้อ 14 (1) ให้สหกรณ์แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และท่ีปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์
แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี  

รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชุดที ่
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท) 

 เงินเดือน/   ค่าเบีย้   โบนัสปี 2564 
 ค่าจ้าง   ประชมุ  (ชุดที่ 36) 

1 นายประสงค์ นรจิตร ์ ประธานกรรมการ 36, 37 - 22,375.00 117,255.00 
2 นางสุทธินีย ์ พู่ผกา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 36, 37 - 28,500.00 117,280.00 
3 ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร รองประธานกรรมการ คนที่ 2 37 - 16,125.00 - 
4 นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 3 36, 37 - 16,375.00 117,280.00 
5 นางสาวฟองนวล ใจพิแสง กรรมการ 36, 37 - 17,500.00 106,360.00 
6 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสด ี กรรมการ 36, 37 - 22,000.00 106,360.00 
7 นายไพศาล ศรประสิทธิ์ กรรมการ 36, 37 - 18,500.00 106,360.00 
8 นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช กรรมการ 37 - 11,000.00 - 
9 นางสาวจริดา คงรื่น กรรมการ 37 - 13,000.00 - 
10 นางประนอม ยอดมาล ี กรรมการ 37 - 14,000.00 - 
11 นางสาวนันทน ี สุขลาภ กรรมการ 36, 37 - 26,000.00 117,280.00 
12 นางเปมิกา กิตติบดีสกุล กรรมการ 36, 37 - 23,500.00 117,280.00 
13 นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู กรรมการและเหรัญญิก 36, 37 - 23,000.00 106,360.00 
14 นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ กรรมการและเลขานกุาร 36, 37 - 29,500.00 117,280.00 
15 นายธรรมสรณ ์ มุ่งไฝ่ดี กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 36, 37 - 23,000.00 117,280.00 
16 นายณรงค์ บัวบาน กรรมการ 36 - 6,000.00 117,280.00 
17 นายสมนึก มั่นในบุญธรรม กรรมการ 36 - 1,000.00 117,280.00 
18 นายวิชิต รอดสุทธิ กรรมการ 36 - 5,500.00 117,280.00 
19 นางศิตา ดอนชมไพร กรรมการ 36 - 5,500.00 117,280.00 
20 นายสุนทร แก้วสว่าง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  - 10,500.00 - 
21 นางสาวปิยะนุช รอดสงค์ ผู้ตรวจสอบกิจการ  - 9,000.00 - 
22 นางพรพิมล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์   997,560.00 - 77,420.00 
23 คณะท างานพัฒนาระบบโปรแกรมงานสหกรณ์  - 5,500.00 - 
   รวมทั้งสิ้น  997,560.00 347,375.00 1,792,915.00 

14. ระเบียบสหกรณ์ 
 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 83.  
 ซึ่งในปี 2565 คณะกรรมการด าเนินการได้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม 
จ ากัด  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 
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15. การสอบถามความคิดเห็นเรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
 เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การก าหนดรายการในข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
จ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 2565 ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสงค์จะก าหนดให้มีการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างการเป็นสมาชิกไว้ในข้อบังคับ 
โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด เพ่ือให้สมาชิกที่พ้นจากงานประจ าที่มีความ
ประสงค์จะน าค่าหุ้นบางส่วนไปใช้จ่ายเพ่ือการด ารงชีพ และยังคงความเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยไม่ต้องสร้างภาระ
หนี้สิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและการด าเนินกิจการของสหกรณ์  
แนวทางการด าเนินการ 
 1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก โดยเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 
 2. ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และจัดท าระเบียบการจ่ายคืนค่าหุ้น 
 3. จัดท าแผนและวงเงินจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก โดยให้ค านวณวงเงินจ่ายในปีถัดไป
จากการเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น และเสนอ
ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 
 4. จ่ายคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมดตามที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา 
 5. จ่ายคืนค่าหุ้นให้แก่สมาชิกแต่ละรายในระหว่างการเป็นสมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ  75 ของมูลค่าหุ้น 
ที่สมาชิกรายนั้นถืออยู่ 
 ในการนี้ สหกรณ์จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม เรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิก เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของสมาชิกผ่าน Google Form โดยก าหนดให้สมาชิกตอบแบบสอบถามภายใน
วันที่ 16 กันยายน 2565 เม่ือครบระยะเวลา มีสมาชิกตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้น 213 คน มีสมาชิกเห็นควร 
ให้ด าเนินการ เรื่องการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก โดยแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับตามร่างที่เสนอ  
จ านวน 184 คน คิดเป็น 86% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังนั้น จึงด าเนินการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ ในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก โดยเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2565 ต่อไป 

16. การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ครั้งที่ 9/2565  
เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 มีมติจัดจ้างบริษัท อัพบีน จ ากัด พัฒนาโปรแกรมระบบเว็บแอปพลิเคชันและ 
โมบายแอปพลิเคชันส าหรับบริหารจัดการกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามโครงการของชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 
จ ากัด และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ประธานกรรมการได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท อัพบีน จ ากัด  
เพ่ือพัฒนาโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ เป็นเงินจ านวน 409,221.50 บาท โดยจะใช้เงินจากทุนสะสมเพ่ือขยาย
กิจการของสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการของสหกรณ์  พ.ศ. 2559 ข้อ 5 (3)  
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ จะใช้เวลาในการด าเนินการประมาณ 6 เดือน 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2565 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เลือกตั้งข้าพเจ้า นางสาวปิยะนุช รอดสงค์  เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่   
30  กันยายน 2565 ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ  
เป็นประจ าทุกเดือน ที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดังนี้ 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
 1.2 เพ่ือให้ทราบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
 1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2.  แนวทางการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

3.   วิธีการตรวจสอบ 
 3.1 ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญรับ – จ่าย 
 3.2 ตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการต่าง ๆ  
 3.3 ตรวจนับทรัพย์สินของสหกรณ์ 
 3.4 ใช้การสังเกต 
 3.5 ใช้การสอบถาม 
 3.6 ใช้การจดบันทึก 
 3.7 ใช้การค านวณ 
 3.8 ใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

4.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 4.1 ผลการด าเนินงาน : 
 - สมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 แยกตามประเภท ดังนี้ 
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 ต้นป ี

(คน) 
เพิ่มระหว่างปี 

(ต.ค.64 - ก.ย.65) 
ลดลงระหว่างปี 

(ต.ค.64 – ก.ย.65) 
คงเหลือสิ้นปี 

(คน) 
สมาชิกสามัญ 3,442 118 147 3,413 
สมาชิกสมทบ   143 8 17 134 
รวมทั้งสิ้น 3,585 126 164 3,547 

 - จ านวนทุนเรือนหุ้น ณ วันสิ้นปี (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) จ านวน  818,453,910 บาท และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 90,993,411.26  บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 23,708,056.73  บาท  มีก าไรสุทธิ 67,285,354.53  
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 411,930.13  บาท   

 4.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
       4.2.1 สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ไว้ชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
       4.2.2 ได้ก าหนดต าแหน่งงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ท่ีปฏิบัติ 
       4.2.3 การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้วซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ เว้นแต่แผนงบประมาณรายจ่าย สูงกว่าแผนที่ตั้งไว้เนื่องจากมีการปรับปรุงรายการค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ และลูกหนี้ตามค าพิพากษา และขาดทุน
จากการด้วยค่า-หุ้นการบินไทย 
       4.2.4 แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนตามการบริหารและประกอบการตัดสินใจ  
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

 4.3 ด้านบัญชี 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี และเก็บข้อมูลในการบันทึกขั้นต้น       
ขั้นปลายและรายละเอียดต่าง ๆ มีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุ บันมีบัญชีย่อยและ
ทะเบียนครบถ้วนถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอดทั้งลูกหนี้เงินให้กู้ เจ้าหนี้เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและอ่ืน ๆ 
 สหกรณ์จัดท าบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบันมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วน  

 4.4 ด้านการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือ และมีเงินฝากธนาคาร จ านวนทั้งสิ้น  
54,401,016.68  บาท เป็นเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 
มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จ านวนทั้งสิ้น 660,982,406.31  บาท ได้แก่ 
 ประเภทออมทรัพย์-ออมทรัพย์พิเศษ 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ปทท.  จ านวน 50,000,000  บาท 
- เงินฝากประจ า 3 เดือนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ปทท. จ านวน 40,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 60 เดือนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ปทท. จ านวน 155,100,000 บาท 
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 ประเภทประจ า 
- เงินฝากออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ  จ านวน  3,182,115.62  บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 10,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 36 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ จ านวน 20,000,000 บาท 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.กระทรวงมหาดไทย จ านวน 1,265,027.77 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือน การไฟฟ้านครหลวง จ านวน 129,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 40 เดือน ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ านวน  168,000,000  บาท 
- เงินฝากออมทรัพย์แบบพิเศษชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ านวน 4,435,262.92 บาท 
- เงินฝากประจ า 24 เดือนสอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ านวน 60,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 48 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ านวน 5,000,000 บาท 
- เงินฝากประจ า 6 เดือนชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ านวน  15,000,000  บาท 
มีความถูกต้องตรงตามที่บันทึกบัญชี 

 4.5  ด้านการใช้จ่ายเงิน 
 การใช้จ่ายเงินเพ่ือการด าเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้ โดยประมาณการท่ีก าหนดไว้ในปี 2565 จ านวน 22,300,000 บาท สหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ใช้จ่ายจริงจ านวน 23,708,056.73 บาท สูงกว่าประมาณการค่าใช้จ่าย 
จ านวน 1,408,056.73 บาท เนื่องจากรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 250,000 บาท และ หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี จ านวน 700,853.74 บาท หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จ านวน 279,472.75 บาท และหนี้สงสัยจะสูญ -ลูกหนี้ตามค าพิพากษา จ านวน 
1,674,389.33 บาท 

 4.6  ด้านสินเชื่อ 
 ในระหว่างปี 2565 สหกรณ์ฯให้เงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภทรวม  686,187,296.13  บาท ดังนี้ 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                  จ านวน     2,141  ราย    จ านวนเงิน     76,791,200.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา  จ านวน         76  ราย    จ านวนเงิน       2,681,000.00  บาท 
-  เงินกูส้ามัญ                    จ านวน       485  ราย    จ านวนเงิน   572,065,000.00  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต     จ านวน      195  ราย    จ านวนเงิน    34,116,000.00  บาท 
-  เงินกูฉุ้กเฉิน-น้ าท่วม          จ านวน          4  ราย    จ านวนเงิน        175,000.00  บาท 
 ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินกูค้งเหลือ จ านวนรวมทั้งสิ้น  817,160,991.94  บาท แบ่งออกเป็นประเภทดังนี้ 
-  เงินกู้ฉุกเฉิน                   จ านวน     450  ราย    จ านวนเงิน     12,588,893.00  บาท 
-  เงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา  จ านวน       43  ราย    จ านวนเงิน      1,184,453.00  บาท 
-  เงินกู้สามญั                    จ านวน     916  ราย    จ านวนเงิน   759,281,529.27  บาท 
-  เงินกู้พิเศษ                     จ านวน        2  ราย    จ านวนเงิน      2,181,225.00  บาท 
-  เงินกู้พัฒนาคุณภาพชีวิต     จ านวน    241  ราย     จ านวนเงิน    41,801,284.67  บาท 
-  เงินกูฉุ้กเฉิน-น้ าท่วม          จ านวน        4  ราย    จ านวนเงิน       123,607.00  บาท 
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 การให้กู้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ เงินกู้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็น
หนี้ครบถ้วน การช าระหนี้เงินกู้เป็นไปตามงวดช าระหนี้และหลักประกันเงินกู้เป็นไปด้วยความเหมาะสม  

 4.7  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์ฯมีการรับฝากเงิน 2 ประเภท โดย ณ สิ้นปีมีเงินรับฝากคงเหลือทั้งสิ้น ดังนี้ 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์        จ านวน       65  บัญชี   57  ราย จ านวนเงิน         1,581,978.20  บาท 
-  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จ านวน   1,182  บัญชี  889 ราย จ านวนเงิน   1,032,390,306.94  บาท 
 การรับฝากและจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด  ส าหรับเจ้าหนี้เงินรับฝาก 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการส่งเสริมการออมเงินและตามท่ีได้สหกรณ์ได้ส่งหนังสือ
ขอยืนยันยอดลูกหนี้ เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้น 

 4.8 ด้านการลงทุน 
 สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาว  จ านวนทั้งสิ้น 503,992,500 บาท  ได้แก่ 
-  หุ้นกู้บริษัททางด่วน+รถไฟฟ้ากรุงเทพอายุ 7 ปี         จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลอายุ 4 ปี          จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 10 ปี                      จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัด อายุ 5 ปี        จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 7 ปี                        จ านวนเงิน    5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 4 ปี        จ านวนเงิน   23,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุ 9 ปี        จ านวนเงิน   13,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่น จ ากัด อายุ 7 ปี       จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบีทีเอส จ ากัดอายุ 5 ปี        จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารอายุ 5 ปี       จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีออลล์ จ ากัด อายุด 7 ปี         จ านวนเงิน   40,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัดอายุ 7 ปี        จ านวนเงิน   36,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จ ากัดอายุ 7 ปี        จ านวนเงิน   15,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 8 ปี                         จ านวนเงิน   20,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจ ากัดอายุ 7 ปี          จ านวนเงิน    5,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทบ้านปู จ ากัดอายุ 6 ปี                      จ านวนเงิน   25,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี อายุ 5 ปี                    จ านวนเงิน   10,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจ ากัดอายุ 7 ปี        จ านวนเงิน     3,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงินอายุ10ปี           จ านวนเงิน   35,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บริษัทซีพีเอฟ จ ากัด อายุ 7 ปี                     จ านวนเงิน   40,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บมจ.บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์อายุ 7 ปี                     จ านวนเงิน   35,000,000  บาท 
-  หุ้นกู้บมจ.บีกริม เพาเวอร์อายุ 7 ปี                     จ านวนเงิน   40,000,000  บาท 

/- หุ้นกู้... 
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-  หุ้นกู้ บมจ.การบินไทย                       จ านวนเงิน     5,000,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด    จ านวนเงิน   36,592,500  บาท 
-  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ ากัด         จ านวนเงิน       400,000  บาท 
-  หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด                           จ านวนเงิน   37,000,000  บาท 
 การลงทุนในหลักทรัพย์ของสหกรณ์เป็นการลงทุนภายใต้ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 มาตรา 62 และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ตามท่ีได้ขออนุมัติในหลักการที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ทั้งนี้ปี 
2565 สหกรณ์ฯ บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก าหนด 

5. เรื่องอ่ืนฯ 
 กรณีที่อดีตเจ้าหน้าที่การเงินทุจริต  จ านวน 3,676,000 บาท ในปี 2565 สหกรณ์ฯได้ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ ซึ่งขั้นตอนอยู่ระหว่างร้องทุกข์ ด าเนินคดีอดีตเจ้าหน้าที่สหกรณ์       
ที่ทุจริต 

6.  สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 การตรวจสอบกิจการในรอบปีที่ผ่านมา  มุ่งเน้นเอกสารหลักฐานสัญญาเงินกู้ ใบส าคัญรับ – จ่ายเป็น
ส าคัญเพ่ือให้เอกสารมีความเหมาะสม และถูกต้องสมบูรณ์  การจ่ายเงินทุกประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน  เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ก าหนดไว้ และสหกรณ์
ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานตามที่นายทะเบียนก าหนด และเป็นไปตามประกาศ กฎกระทรวงฯ เมื่อผู้ตรวจสอบ
กิจการมีข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามข้อเสนอแนะทุกครั้ง ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ลดการ
รับ-การจ่ายเงินสดโดยใช้วิธีโอนเงินผ่านระบบธนาคารเพ่ือเป็นการควบคุมภายในการใช้จ่ายเงินสดให้รัดกุมมาก
ยิ่งขึ้น 

 

  
           (นางสาวปิยะนุช  รอดสงค์) 
           ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่ : …………………………………………………….………………………………………………………………………. 
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  ระเบียบวาระท่ี 

5 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2565 
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ได้จัดท างบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
และให้นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 ให้
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2565 ผู้สอบบัญชีได้เข้าตรวจสอบงบการเงินและรายละเอียดบัญชีต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ และน าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณารับรองงบการเงินประจ าปี 2565 แล้ว 

 จึงขอเรียนเชิญ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด  
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       รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม   จ ากัด

       จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน  2565

เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งต้ังให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 น้ัน  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบ
บัญชีอย่างไม่มีเง่ือนไข  ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2565  น้ัน 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี  ดังน้ี
1. ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจสอบ  เก่ียวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน

1.1  ด้านการบริหารจัดการท่ัวไป
สหกรณ์ปฏิบัติตามกฏหมายสหกรณ์   ประกาศ   ค าส่ัง   ค าแนะน า   แนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง   ก าหนดระเบียบต่างๆ ข้ึนถือใช้เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าท่ี    

สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีไว้เหมาะสม    จัดให้มีสัญญาจัดจ้างและหลัก
ประกันการปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมากรด าเนินการเห็นสมควร   

สหกรณ์ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสดข้ึนถือใช้     มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การรับ-จ่ายเงินสด  การบันทึกบัญชี  รวมถึงการเก็บรักษาเงินสดโดยสหกรณ์ไม่เก็บเงินสดไว้ในมือ   น าฝากธนาคารท้ังจ านวน
ทุกส้ินวันท าการ   ไม่มีเงินสดคงเหลือในมือให้ตรวจนับ

การบันทึกบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์และระเบียบ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์  พ.ศ. 2563   
สหกรณ์ได้น าโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ึงพัฒนาโดยเอกชน  ใช้ในการปฏิบัติงานของสหกรณ์เต็มระบบ   โดยการ
ปฏิบัติงานต่างแยกเป็นอิสระจากกันในแต่ละด้าน  ผู้ปฏิบัติงานแต่ละด้านจะรวบรวมข้อมูลโดยระบบโปรแกรมและเปรียบเทียบ
รายการต่างๆ กับระบบบัญชีเพ่ือตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  การปฏิบัติงานทุกด้านผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้จัดการ   ท าการเปรียบเทียบยอดคงเหลือลูกหน้ีเงินให้กู้  เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นเป็นประจ าทุกเดือน  

การบริหารสหกรณ์โดยคณะกรรมการด าเนินการซ่ึงได้รับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   ได้น า
นโยบายทางการเงินและแผนงานของสหกรณ์ซ่ึงผ่านมติท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมาถือใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์  

ผู้ตรวจสอบกิจการ   ได้รับการเลือกต้ังจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี    ท าการตรวจสอบกิจการและจัดท า
รายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการโดยสม่ าเสมอ
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    1.2  ด้านการด าเนินธุรกิจ
สมาชิก ณ วันส้ินปีบัญชี จ านวน 3,547 คน  ลดลงจากปีก่อน 38 คน  จ านวนทุนเรือนหุ้นส้ินปี จ านวน

818,453,910.00 บาท  ผลการด าเนินงานมีก าไรสุทธิจ านวน 67,285,354.53 บาท  ด าเนินธุรกิจ ดังน้ี
1.2.1  ธุรกิจสินเช่ือ  ระหว่างปีให้เงินกู้แก่สมาชิก 685,828,200.00 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 59,331,600.00

บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.47 มีรายได้ดอกเบ้ียจากการให้เงินกู้ 56,760,364.26 บาท หรือร้อยละ 62.39 ของรายได้ดอกเบ้ีย
และผลตอบแทนจากการลงทุน  การจ่ายเงินกู้เป็นไปตามระเบียบ  การจัดท าสัญญากู้และหนังสือค้ าประกันครบถ้วนในสาระ
ส าคัญ  ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินปี จ านวน 817,160,991.94 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 30,009,034.73 บาท หรือลดลง
ร้อยละ 3.54  ไม่มีลูกหน้ีเงินให้กู้ไม่ก่อให้เกิดรายได้   ลูกหน้ีเงินให้กู้โดยรวมสามารถช าระหน้ีได้ตามก าหนดสัญญา  

1.2.2  ธุรกิจรับฝากเงิน   สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกเท่าน้ัน  ระหว่างปีรับฝากเงินออมทรัพย์จ านวน
277,581,728.55 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 38.51  สมาชิกมาถอนคืนระหว่างปี จ านวน 229,057,768.43 บาท ส้ินปี
มีเงินรับฝาก คงเหลือ 1,033,972,285.14 บาท  มีดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 15,185,797.61 บาท

2. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน
2.1  ความเพียงพอของเงินทุน สหกรณ์มีทุนด าเนินงานท้ังส้ิน 2,042,125,474.65 บาท เป็นทุนของสหกรณ์ร้อยละ

49.07  หน้ีสินร้อยละ 50.93  มีอัตราส่วนหน้ีสินท้ังส้ินต่อทุน 1.04 เท่า  แสดงถึงมีหน้ีสิน1.04 บาท  มีทุนของสหกรณ์เพียง
1.00 บาท ในหน้ีสินเป็นเงินรับฝาก ร้อยละ 99.41 ของหน้ีสินท้ังส้ิน  เป็นหน้ีสินท่ีต้องจ่ายคืนทันทีเม่ือถูกทวงถาม   ความ
เพียงพอของเงินทุนจึงข้ึนอยู่กับการบริหารเงินรับฝากให้มีความคล่องตัวในการน ามาหมุนเวียนในธุรกิจ

   2.2  คุณภาพของสินทรัพย์  ในสินทรัพย์ท้ังส้ินโดยรวมเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณภาพ  เว้นแต่เงินลงทุนในหุ้นกู้บริษัท
การบินไทย จ ากัด(มหาชน) จ านวน 5,000,000.00 บาท มีการต้ังค่าเผ่ือการปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน)  
จ านวน 500,000.00 บาท เน่ืองจากบริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ ตามความเห็น 
ชอบของศาลล้มละลายกลาง  ให้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้  และยังไม่สามารถรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจนกว่าจะได้รับช าระจริง
นอกจากน้ีสหกรณ์ยังมีลูกหน้ีเงินกู้ระหว่างด าเนินคดี ลูกหน้ีเงินกู้ตามค าพิพากษาและลูกหน้ีเงินกู้ขาดสมาชิกภาพตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 5. จ านวนรวมท้ังส้ิน 2,654,715.82 บาท ได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีอ่ืนอันมีมูลหน้ีท่ีเกิด 
จากสัญญากู้เต็มจ านวนตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์    ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดีท่ีเกิดจากการทุจริตของอดีตเจ้า
หน้าท่ีการเงินซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือปีก่อน จ านวน 3,676,000.00 บาท  และต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวนแล้ว   คณะกรรมการ  
ด าเนินการต้องเร่งรัดแก้ไขเพ่ือให้ได้รับช าระหน้ีคืนจากลูกหน้ีท่ีมีปัญหาโดยเร็ว

   2.3  ขีดความสามารถในการบริหาร   ปีปัจจุบันปริมาณธุรกิจของสหกรณ์เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 16.51 ซ่ึงจาก
ธุรกิจการให้บริการเงินกู้ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 9.47  และธุรกิจรับฝากเงินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 38.50  สหกรณ์เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่สมาชิกโดยสามารถช่วยเหลือด้านการเงินและส่งเสริมให้มีการออมส าหรับสมาชิกได้เป็นอย่างดี
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   2.4  การท าก าไร   ก าไรปีปัจจุบัน จ านวน 67,285,354.53 บาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 411,930.13 บาท หรือเพ่ิม
ข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 0.62  สหกรณ์มีรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 90,977,673.74 บาท  ลดลง
จากปีก่อน 1,972,886.82 บาท  มีต้นทุนบริการ (ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน) ค่าใช้จ่ายหน้ีสงสัยจะสูญ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานรวมท้ังส้ิน 23,708,056.73 บาท  ลดลงจากปีก่อน 2,387,778.72 บาท   ค่าใช้จ่ายท้ังส้ินลดลงมากกว่าการลดลง
ของรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน จ านวน 414,891.90 บาท ส่งผลให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน

   2.5  สภาพคล่อง  สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.83 เท่า  ปีก่อน 0.97 เท่า อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็นอัตรา
ส่วนทางการเงินระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหน้ีสินหมุนเวียน  แสดงถึงสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียง 0.83 เท่า  แต่มี
หน้ีสินหมุนเวียน 1.00 บาท   ในสินทรัพย์หมุนเวียนท่ีมีท้ังหมดหากไม่สามารถน ามาหมุนเวียนให้เกิดผลตอบแทนให้ได้รอบ
เพียงพอเพ่ือก่อให้เกิดรายได้และน ามาช าระหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงประกอบด้วยเงินรับฝากถึงร้อยละ 99.41 ของหน้ีสินท้ังหมด  
สหกรณ์อาจเกิดสภาพขาดเงินทุนหมุนเวียนได้เม่ือเกิดการถอนเงินฝากจ านวนมากๆ   

   2.6  ผลกระทบของธุรกิจ  จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมมีผลกระทบต่อการด ารงชีพของสมาชิก
ท าให้รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตประจ าวัน การพิจารณาการให้กู้แก่สมาชิกจึงต้องเป็นไปโดยเข้มงวด
พิจารณาความสามารถในการส่งช าระคืนของผู้กู้และเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

3. เร่ืองอ่ืน  ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564  เม่ือวันพุธท่ี 15 ธันวาคม 2564 มีมติให้สหกรณ์น าทุนรักษาระดับ
อัตราเงินปันผล จ านวน 1,105,201.80 บาท จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกเพ่ือให้อัตราเงินปันผลท่ีสมาชิกได้รับอยู่ท่ีอัตรา 
ร้อยละ 6.75

(นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

69/380  ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3  
ถนนนวมินทร์   แขวงนวลจันทร์  
เขตบึงกุ่ม   กรุงเทพมหานตร  10230
โทร. 081 - 874 -6229
วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2565
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 รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด  ซ่ึงประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด   ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน   รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน  โดยถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ข้าพเจ้า
เช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า

ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน    ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่มีเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบท่ีต้องส่ือสาร
ในรายงานของข้าพเจ้า

เร่ืองอ่ืน
งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน    ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูก

ต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์   และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนิน
การสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็น  เพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท างบการเงิน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ     
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง     การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดังกล่าว   
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง    เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความต้ังใจท่ี
จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศ

จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือม่ัน
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า  รายการ
ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินเหล่าน้ี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและการสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

# ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ไม่ว่า 
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด     ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่าน้ัน     และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิด
จากข้อผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด   การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน   การต้ังใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

# ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไมใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์

# ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท าข้ึนโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

# สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า  มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อ
เน่ืองหรือไม่   ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ   ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า    ถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความ
เห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป    ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในราย
งานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า    อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้

# ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม   รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี 
ได้วางแผนไว้   ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ   รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุม
ภายในซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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จากเร่ืองท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์   ข้าพเจ้าพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญ
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพ่ือก าหนดเป็น "เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ"    ซ่ึงถ้ามีข้าพเจ้าจะ
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี     เว้นแต่กฏหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อ
สาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน      ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า   เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการส่ือสารดังกล่าว

(นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล)
       ผู้สอบบัญชีสหกรณ์  

69/380  ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 - 3
ถนนนวมินทร์   แขวงนวลจันทร์   เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร   10230
โทร.  081 - 874 - 6229
วันท่ี  13  พฤศจิกายน  2565
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ปี  2565 ปี  2564

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร 2 54,401,016.68 55,962,202.76

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 660,982,406.31 756,075,432.66

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน-สุทธิ 5 133,173,288.85 136,389,866.92

ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดี 3,676,000.00 3,676,000.00

หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,676,000.00 3,676,000.00

ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดี-สุทธิ 0.00 0.00

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 80,381.25 65,522.25

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 6 5,952,967.81 6,334,498.70

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 854,590,060.90 954,827,523.29

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 503,492,500.00 305,742,500.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 683,987,703.09 710,653,199.75

อุปกรณ์ส านักงาน  -  สุทธิ 7 55,210.66 120,267.32

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,187,535,413.75 1,016,515,967.07

รวมสินทรัพย์ 2,042,125,474.65 1,971,343,490.36

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ   วันท่ี   30  กันยายน  2565
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ปี  2565 ปี  2564

หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินรับฝาก 8 1,033,972,285.14 985,448,325.02

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9 155,711.90 152,628.50

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,034,127,997.04 985,600,953.52

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 5,937,700.00 5,264,670.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 5,937,700.00 5,264,670.00

รวมหน้ีสิน 1,040,065,697.04 990,865,623.52

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ  10  บาท) 818,453,910.00 802,652,900.00

ทุนส ารอง 110,142,361.91 103,455,000.87

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 10 6,178,151.17 7,496,541.57

ก าไรสุทธิประจ าปี 67,285,354.53 66,873,424.40

รวมทุนของสหกรณ์ 1,002,059,777.61 980,477,866.84
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 2,042,125,474.65 1,971,343,490.36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

วันท่ี   7   พฤศจิกายน  2565

(นายประสงค์    นรจิตร์)
 ประธานกรรมการ

(นางวรรณา   เพชรพีระพงษ์)

กรรมการและเลขานุการ
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม 56,760,364.26 62.39 60,528,446.77 65.12
ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 75,964.62 0.08 58,680.17 0.06
ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 19,383,564.68 21.31 24,770,707.33 26.65
ดอกเบ้ียรับหุ้นกู้ 10,829,130.43 11.90 5,113,621.94 5.50
ผลตอบแทนการลงทุนถือหุ้น 3,928,649.75 4.32 2,479,104.35 2.67

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 90,977,673.74 100.00 92,950,560.56 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 7,863.01 0.01 0.00 0.00
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 15,185,797.61 16.69 16,038,551.17 17.25
ขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด 250,000.00 0.27 250,000.00 0.27

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุนสุทธิ 15,443,660.62 16.97 16,288,551.17 17.52
หัก  หน้ีสงสัยจะสูญ

หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกู้ (406,432.75) (0.45) 0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี-ลูกหน้ีเงินกู้ 700,853.74 0.77 0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา 1,674,389.33 1.84 0.00 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 279,472.75 0.31 0.00 0.00

รวมหน้ีสงสัยจะสูญ 2,248,283.07 2.47 0.00 0.00
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 73,285,730.05 80.56 76,662,009.39 82.48
บวก  รายได้อ่ืน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 13,400.00 0.02 15,700.00 0.02
รายได้เบ็ดเตล็ด 2,337.52 0.00 2,999.29 0.00

รวมรายได้อ่ืน 15,737.52 0.02 18,699.29 0.02
หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี
เงินเดือน 3,451,800.00 3.79 3,524,050.33 3.79
ค่าล่วงเวลา 15,800.00 0.02 8,580.00 0.01
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 38,700.00 0.04 33,728.00 0.04

       ปี  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี   30   กันยายน   2565

       ปี  2565
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บาท % บาท %
       ปี  2564       ปี  2565

เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,690.00 0.01 3,619.00 0.00
บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 673,030.00 0.74 324,290.00 0.35
ค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 272.00 0.00
    รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 4,183,020.00 4.60 3,894,539.33 4.19

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์-เคร่ืองใช้ส านักงาน 65,056.66 0.07 67,907.89 0.07
ค่าปรับปรุงส านักงาน 5,987.65 0.01 164,304.50 0.18
ค่าบ ารุงรักษาสินทรัพย์(ลิฟท์) 34,650.00 0.04 0.00 0.00
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 40,446.42 0.04 41,608.45 0.04
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,050.00 0.02 16,050.00 0.02
    รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ์ 162,190.73 0.18 289,870.84 0.31

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 
ค่าเบ้ียประชุม 347,375.00 0.38 330,875.00 0.36
ค่ารับรอง 7,741.00 0.01 5,131.00 0.01
ค่าตอบแทน 126,605.00 0.14 109,975.00 0.12
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 85,162.15 0.09 68,835.60 0.08
ค่าวัสดุส านักงาน 25,826.41 0.03 20,292.05 0.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 754,781.00 0.83 1,108,658.00 1.19
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 11,976.00 0.01 8,346.00 0.01
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 72,000.00 0.08 72,000.00 0.08
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 60,000.00 0.07 58,000.00 0.06
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 3,570.00 0.00 12,862.00 0.01
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา 17,540.00 0.02 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายด้านประชาสัมพันธ์ 25,020.81 0.03 22,116.39 0.02
ค่าสาธารณูปโภค 69,119.49 0.08 58,949.95 0.06
ค่าไปรษณีย์ 49,960.00 0.05 39,913.50 0.04
ค่าใช้จ่ายท่ัวไป 14,225.45 0.02 30,919.62 0.03
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนระหว่างด าเนินคดี 0.00 0.00 3,676,000.00 3.96
    รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 1,670,902.31 1.84 5,622,874.11 6.05
    รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6,016,113.04 6.62 9,807,284.28 10.55

ก าไรสุทธิ 67,285,354.53 73.96 66,873,424.40 71.95
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ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก ำไรสุทธิ 67,285,354.53 66,873,424.40
รำยกำรปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก ำไรสุทธิเป็นเงินสด
จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำเส่ือมรำคำอุปกรณ์ส ำนักงำน 65,056.66 67,907.89
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหุ้นกู้บริษัทกำรบินไทย 250,000.00 250,000.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู้ (406,432.75) 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืนระหว่ำงด ำเนินคดี 0.00 3,676,000.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู้ระหว่ำงด ำเนินคดี 700,853.74 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู้ตำมค ำพิพำกษำ 1,674,389.33 0.00
หน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีเงินกู้ขำดสมำชิกภำพ 279,472.75 0.00
ลูกหน้ีอ่ืนระหว่ำงด ำเนินคดี 0.00 (3,676,000.00)
บ ำเหน็จเจ้ำหน้ำท่ี 673,030.00 324,290.00
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้ำงรับ (80,381.25) (65,522.25)
ดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรและสหกรณ์อ่ืนค้ำงรับ (1,864,648.34) (5,128,376.72)
ดอกเบ้ียหุ้นกู้ค้ำงรับ (3,966,155.06) (1,391,675.35)
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 85,162.15 68,835.60
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 125,205.00 133,625.00

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินด ำเนินงำน 64,820,906.76 61,132,508.57
สินทรัพย์ด ำเนินงำน

เงินสดจ่ำยเงินให้กู้แก่สมำชิก (685,828,200.00) (626,496,600.00)
เงินสดรับเงินให้กู้แก่สมำชิก 713,461,991.66 656,396,538.87
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้ำงรับ 65,522.25 15,018.75
เงินสดรับดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำรและสหกรณ์อ่ืนค้ำงรับ 4,865,876.72 7,706,585.81
เงินสดรับดอกเบ้ียหุ้นกู้ค้ำงรับ 1,391,675.35 319,953.43
เงินสดจ่ำยเงินทดรองคดี (65,130.00) 0.00
เงินสดจ่ำยซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (65,249.93) (86,368.15)

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี   30  กันยายน   2565
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ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

หน้ีสินด ำเนินงำน
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 4,880.00 0.00
เงินสดจ่ำยเงินรอตรวจสอบ (4,880.00) 0.00
เงินสดรับภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 385,519.73 407,203.12
เงินสดจ่ำยภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย (378,710.33) (405,060.62)
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอน ำส่ง 77,400.00 62,956.00
เงินสดจ่ำยเงินประกันสังคมรอน ำส่ง (72,706.00) (62,250.00)
เงินสดจ่ำยส ำรองบ ำเหน็จเจ้ำหน้ำท่ี 0.00 (863,000.00)
เงินสดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย (133,625.00) (117,730.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 98,525,271.21 98,009,755.78
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจำกกำรไถ่ถอนหุ้นกู้ 5,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ำยซ้ือหุ้นกู้ (193,000,000.00) (141,000,000.00)
เงินสดจ่ำยซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ำกัด (10,000,000.00) (15,000,000.00)
เงินสดจ่ำยซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำน 0.00 (6,922.90)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (198,000,000.00) (156,006,922.90)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกู้ยืม (ต๋ัวสัญญำใช้เงิน) 10,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยืม (ต๋ัวสัญญำใช้เงิน) (10,000,000.00) 0.00
เงินสดรับเงินรับฝำก 277,581,728.55 200,412,345.80
เงินสดจ่ำยเงินรับฝำก (229,057,768.43) (194,427,155.24)
เงินสดจ่ำยค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ำยเงินปันผล (52,653,533.92) (53,072,435.43)
เงินสดจ่ำยเงินเฉล่ียคืน (5,407,731.24) (6,483,150.01)
เงินสดจ่ำยเงินโบนัส (2,000,000.00) (2,465,000.00)
เงินสดรับทุนเรือนหุ้น 41,271,100.00 41,780,300.00
เงินสดจ่ำยทุนเรือนหุ้น (25,470,090.00) (19,751,550.00)
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์ (1,249,500.00) (1,044,500.00)
เงินสดจ่ำยทุนสะสมเพ่ือขยำยงำน (163,688.60) 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 2,820,516.36 (35,081,144.88)
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (96,654,212.43) (93,078,312.00)
เงินสด ณ วันต้นปี 812,037,635.42 905,115,947.42
เงินสด ณ วันส้ินปี 715,383,422.99 812,037,635.42
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วยจ านวนเงินต้นท่ีค้างช าระ
ตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียรับของลูกหน้ีระหว่างด าเนินคดี  ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ
ตามเกณฑ์คงค้าง  จะรับรู้เป็นรายได้ต่อเม่ือได้รับช าระเป็นเงินสด
- เงินลงทุนระยะส้ัน/เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (หมายถึงราคาทุนของตราสารหน้ีท่ีได้มาหรือโอนมา
ต้ังแต่เร่ิมแรก  หักเงินต้นท่ีจ่ายคืน  และบวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมของส่วนต่างระหว่างราคาทุนเร่ิมแรกกับมูลค่าท่ีตราไว้)
- เงินลงทุนหุ้นกู้บริษัทการบินไทย  จ ากัด (มหาชน)  เป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด  แสดงด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับจากหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)  จนกว่าจะได้รับช าระจริง
- สหกรณ์บันทึกรับรู้การด้อยค่าของ หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด(มหาชน)   โดยทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ของมูลค่าท่ีตราไว้ในหุ้นกู้  และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพ่ิมข้ึนอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี
- สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกู้และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ .ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้ส้ินเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านักงานและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
- ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนทุกประเภท

2. เงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 0.00 0.00
ออมทรัพย์ 54,401,016.68 55,962,202.76

รวม 54,401,016.68 55,962,202.76

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30  กันยายน   2565
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3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564

ออมทรัพย์ บาท บาท
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ  จ ากัด 3,182,115.62       1,418,159.74     

3,182,115.62 1,418,159.74 
ออมทรัพย์พิเศษ
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ  จ ากัด 4,435,262.92       4,503,769.48     
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 1,265,027.77       21,053,503.44   

5,700,290.69       25,557,272.92   
ประจ า
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด 245,100,000.00 195,100,000.00 
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ  จ ากัด 218,000,000.00 345,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้านครหลวง  จ ากัด 129,000,000.00    129,000,000.00 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี  จ ากัด 60,000,000.00     60,000,000.00   

652,100,000.00    729,100,000.00 
รวม 660,982,406.31    756,075,432.66 

4. เงินลงทุน   ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นกู้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  จ ากัด (มหาชน) 10,000,000.00 15,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท  ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)   80,000,000.00 40,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน)  51,000,000.00 51,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   76,000,000.00 76,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท อมตะ  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)  10,000,000.00 10,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท บีทีเอส  กรุ๊ป  โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) 55,000,000.00 20,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จ ากัด (มหาชน)  5,000,000.00 5,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท ไมเนอร์อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด(มหาชน) 5,000,000.00 5,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 40,000,000.00 15,000,000.00
หุ้นกู้บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 5,000,000.00 0.00
หุ้นกู้บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) 10,000,000.00 0.00
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ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ราคาทุนตัดจ าหน่าย ราคาทุนตัดจ าหน่าย
หุ้นกู้บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส  จ ากัด (มหาชน) 3,000,000.00 0.00
หุ้นกู้บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารเงิน จ ากัด (มหาชน) 35,000,000.00 0.00
หุ้นกู้บริษัท บีกริมเพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 40,000,000.00 0.00
รวมเงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด 425,000,000.00 237,000,000.00

เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ราคาทุน ราคาทุน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 36,592,500.00     36,592,500.00   
หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด 37,000,000.00 27,000,000.00 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ ากัด 400,000.00         400,000.00       
หุ้นกู้บริษัท การบินไทย  จ ากัด (มหาชน) 5,000,000.00       5,000,000.00     
รวม 78,992,500.00     68,992,500.00   

หัก   ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จ ากัด 500,000.00         250,000.00       
รวมเงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 78,492,500.00 68,742,500.00 

รวมเงินลงทุนระยะยาว 503,492,500.00    305,742,500.00  

หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  จ านวน 5,000 หน่วย  เป็นเงิน 5,000,000.00 บาท  ลงทุนเม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2560
ครบก าหนดไถ่ถอนวันท่ี 23 มิถุนายน 2565  ศาลล้มละลายกลางได้มีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563  และค าส่ัง
เห็นชอบด้วยแผนฟ้ืนฟูกิจการเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2564  เจ้าหน้ีผู้ถือหุ้นกู้ท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเดิมในปี 2565  จะได้รับช าระหน้ี
ร้อยละ 100 ของภาระหน้ีเงินต้นคงค้าง   โดยจะได้รับการขยายระยะเวลาช าระหน้ีออกไป 8 ปี นับจากปีท่ีครบก าหนดไถ่ถอนเดิม
สหกรณ์ได้น าหุ้นกู้ไปจ าน าเป็นหลักประกันวงเงินกู้ จ านวน 50 ล้านบาท  โดยต๋ัวสัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด    ดังน้ี  

1. หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2563 ชุดท่ี 1  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2568  จ านวน 23 ล้านบาท
2. หุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563  ชุดท่ี 3 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2568
จ านวน 20 ล้านบาท

3. หุ้นกู้ชองบริษัท ช.การช่าง จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2568  ซ่ึงผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 15 ล้านบาท

4. หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 2  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2567 
จ านวน 10 ล้านบาท

5. หุ้นกู้ของบริษัท อมตะ  คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 3  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2570 จ านวน 10 ล้านบาท
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ    ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 13,773,346.00 0.00 12,918,527.67 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้เพ่ือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 62,503.00 61,104.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 107,872,941.60 651,408,587.67 112,662,699.00 673,644,518.48
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 11,288,819.25 30,512,465.42 10,771,764.50 34,827,456.27
ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 175,679.00 2,005,546.00 163,835.75 2,181,225.00

133,173,288.85 683,987,703.09 136,516,826.92 710,653,199.75
หัก   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 126,960.00 0.00
รวมเงินให้กู้ยืมปกติ-สุทธิ 133,173,288.85 683,987,703.09 136,389,866.92 710,653,199.75

ลูกหน้ีอ่ืนอันมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการให้เงินกู้
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญระหว่างด าเนินคดี 700,853.74 0.00 0.00 0.00
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 700,853.74 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญระหว่างด าเนินคดี-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญตามค าพิพากษา 1,674,389.33 0.00 0.00 0.00
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 1,674,389.33 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญตามค าพิพากษา-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญขาดสมาชิกภาพ 279,472.75 0.00 279,472.75 0.00
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 279,472.75 0.00 279,472.75 0.00
ลูกหน้ีเงินกู้สามัญขาดสมาชิกภาพ-สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ 133,173,288.85 683,987,703.09    136,389,866.92  710,653,199.75 

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ 8,293.92 0.00
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ 1,856,354.42 4,865,876.72
ดอกเบ้ียหุ้นกู้ค้างรับ 3,966,155.06 1,391,675.35
เงินทดรองด าเนินคดี 65,130.00 0.00
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 57,034.41 76,946.63

รวม 5,952,967.81 6,334,498.70
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7. อุปกรณ์ส านักงาน  -  สุทธิ   ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เคร่ืองใช้ส านักงานและอุปกรณ์  794,450.52         794,450.52       
หัก  ค่าเส่ือมราคาสะสม 739,239.86         674,183.20       

 เคร่ืองใช้ส านักงานและอุปกรณ์  -  สุทธิ 55,210.66           120,267.32       

8. เงินรับฝาก    ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,581,978.20       1,353,087.89     
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  1,032,390,306.94 984,095,237.13  

รวม 1,033,972,285.14 985,448,325.02  

9. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ี จ่าย 20,446.90 13,637.50
เงินประกันสังคมรอน าส่ง 9,000.00 4,306.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย 60,000.00 58,000.00
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 6,000.00 0.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีหักเงินสมาชิกค้างจ่าย 59,205.00 59,575.00
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย 0.00 16,050.00
เงินรอตรวจสอบ 1,060.00 1,060.00

รวม 155,711.90         152,628.50       

10. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบด้วย
ปี 2565 ปี 2564
บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2,211,269.53       3,316,471.33     
ทุนสาธารณประโยชน์ 228,162.12         277,662.12       
ทุนสะสมเพ่ือขยายงาน 2,148,940.12       2,312,628.72     
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 1,589,779.40       1,589,779.40     

รวม 6,178,151.17       7,496,541.57     
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์
วันท่ี  7  พฤศจิกายน  2565   

เรียน    นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล  ผู้สอบบัญชี  

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ วันท่ี 19 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

จัดท างบการเงิน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีหน้าท่ีน าเสนอ
งบการเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติท่ีส าคัญท่ีสหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน  

งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพัน
เงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุง  หรือ
เปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสังเกต ท้ังต่อเฉพาะรายการ  
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงท่ีไม่แก้ไขได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้ังหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ  
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
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1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินท้ังหมดของสหกรณ์ ท้ังท่ีเกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมท้ังได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ท้ังหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจาก
ท่ีได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเรื่องท่ีอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นท่ี

เกี่ยวข้องท้ังหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นท่ีท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จ ากัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลท้ังหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตท่ีมีผลต่อ
การแสดงงบการเงินท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือสงสัยว่าจะทุจริตท่ีสหกรณ์
ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาท
ส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการ
บัญชี หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการ
ถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายประสงค์  นรจิตร์) 

ประธานกรรมการ 

 
(นางพรพมิล  พงษ์บริบรูณ์) 

ผู้จัดการสหกรณ์ 



86



87
 

  ระเบียบวาระที่ 

6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 

 จากผลการด าเนินงานในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด มีก าไรสุทธิประจ าปี 
67,285,354.53 บาท คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิตามท่ีก าหนดใน
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ดังต่อไปนี้    

รายการ  
ปี 2565 ปี 2564 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
ก าไรสุทธปิระจ าปี  67,285,354.53  100.00 66,873,424.40 100.00 
1. ทุนส ารอง (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ)  7,000,000.00  10.40  6,687,342.45 10.00 
2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
   (ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท) 

 30,000.00   0.04  30,000.00   0.04 

3. เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแล้ว  
   (ปี 2565 ร้อยละ 6.5 , ปี 2564 ร้อยละ 6.61) 

51,754,885.00  76.92 51,548,341.95 77.09 

4. เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบ้ียเงินกู้ท่ีสมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์   
   (ปี 2565 ร้อยละ 9 , ปี 2564 ร้อยละ 9) 

 5,062,995.00   7.53 5,407,740.00  8.09 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี  
   (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 

 2,085,000.00   3.10 2,000,000.00  2.99 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
   (ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์) 

152,474.53  0.23 0.00  0.00 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ (ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ) 1,200,000.00  1.78 1,200,000.00  1.79 
 

 

สรุปผลการจัดสรรก าไรสุทธ ิ
ปี 2565 ปี 2564 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1. ส่วนท่ีกลับมาเป็นของสมาชิก 56,817,880.00  84.45 56,956,081.95 85.18 
2. ส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 8,352,474.53  12.41 7,887,342.45 11.79 
3. ส่วนท่ีเป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 2,085,000.00   3.10 2,000,000.00  2.99 
4. ส่วนท่ีเป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00   0.04 30,000.00  0.04 

หมายเหตุ :  ข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 28 วรรค 3 “ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ
เสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จัดสรรตามข้อ 27 หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร
หรือตัดจ านวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส ารองท้ังส้ิน” 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

7 พิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2566 

แผนงานประจ าปี 2566 
 1. การบริหารงานสหกรณ์ 
 สหกรณ์ฯ จะด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับ เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์  
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของสมำชิกตำมหลักสหกรณ์ บริหำรด้วยหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำร
ทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมำชิกโดยรวมและควำมม่ันคงของสหกรณ์  
เป็นส ำคัญ และพัฒนำระบบเว็บแอปพลิเคชั่นและโมบำยแอปพลิเคชั่น ส ำหรับบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ 
 2. การส่งเสริมการออม 
 ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์เพ่ือควำมมั่นคงทำงกำรเงินของสมำชิก โดยให้บริกำรรับฝำกเงินและ  
ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ำกำรฝำกเงินกับธนำคำรพำณิชย์  
 3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกที่มีควำมเดือดร้อนทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำให้เงินกู้ตำมควำมจ ำเป็นและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของผู้กู้ ตำมท่ีพระรำชบัญญัติสหกรณ์ก ำหนด 
 4. การลงทุนภายนอก 
 พิจำรณำน ำเงินไปลงทุนภำยนอกตำมที่กฎหมำยก ำหนด บริหำรจัดกำรกำรลงทุนให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ทำงกำรเงินของสหกรณ์ เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสม  
 5. การให้สวัสดิการแก่สมาชิก 
 จัดให้มีสวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 
 6. การสื่อสารกับสมาชิก 
 เพ่ิมกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของสมำชิก 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2566 พิจำรณำถึงกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้
กำรบริหำรมีประสิทธิภำพและควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร เห็นควรให้งบประมำณรำยจ่ำยนี้สำมำรถ  
ถัวจ่ำยกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ เนื่องจำกถ้ำงบประมำณรำยจ่ำยไม่สำมำรถถัวจ่ำยได้ สหกรณ์จะต้อง 
ท ำกำรเรียกประชุมวิสำมัญเพ่ือขออนุมัติงบประมำณ ซึ่งจะท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน 
 และเมื่อสิ้นปีทำงบัญชีแล้ว หำกสหกรณ์ยังไม่ได้มีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปีเพ่ือของบประมำณ
ประจ ำปี 2567 ระหว่ำงนี้ขออนุมัติให้ใช้กรอบงบประมำณประจ ำปี 2566 เป็นกรอบงบประมำณประจ ำปี 
2567 เป็นกำรชั่วครำวจนกว่ำจะมีกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ ำปี   
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 

รายจ่าย 
ปี 2565 ปี 2566 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

1. ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี     
1.1 เงินเดือนเจ้ำหน้ำที ่ 3,451,800.00   3,451,800.00 3,692,760.00 - เงินเดือนเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 6 คน 
1.2 ค่ำล่วงเวลำ  30,000.00  15,800.00   30,000.00  - ค่ำท ำงำนล่วงเวลำเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
1.3 เงินสมทบประกันสังคม 
     และกองทุนเงินทดแทน 

 60,000.00   42,390.00   60,000.00  - เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบ 
  กองทุนเงินทดแทนของลกูจ้ำงตำมกฎหมำย 

1.4 ค่ำรักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที ่  69,000.00   0.00   69,000.00  - ค่ำรักษำพยำบำลเจ้ำหน้ำที่ในส่วนที่เบิกประกัน  
  สังคมไมไ่ด้ คนละไม่เกิน 10,000 บำทต่อป ี
- ค่ำตรวจสุขภำพ คนละไม่เกิน 1,500 บำทตอ่ปี 

1.5 เงินส ำรองบ ำเหน็จ  673,030.00   673,030.00  619,100.00 - ส ำรองบ ำเหน็จไว้จ่ำยเมื่อเจ้ำหน้ำที่ออกจำกงำน 
รวม 1.ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับเจ้าหนา้ท่ี 4,283,830.00 4,183,020.00 4,470,860.00  
2. คา่ใช้จ่ายเกีย่วกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ ์    
2.1 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  50,000.00   40,446.42   50,000.00  - ค่ำเช่ำเคร่ืองถำ่ยเอกสำรจำกบริษัทเอกชน 
2.2 ค่ำบ ำรุงรักษำโปรแกรม  40,000.00   16,050.00   16,050.00 - ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
2.3 ค่ำปรับปรุงส ำนักงำน  100,000.00   5,987.65   100,000.00  - ค่ำปรับปรุงส ำนักงำนและค่ำซ่อมลิฟต ์
2.4 ค่ำบ ำรุงรักษำระบบลิฟต ์  35,000.00   34,650.00   35,000.00  - ค่ำบ ำรุงรักษำระบบลิฟต์ (ไม่รวมอะไหล่) 
รวม 2.ค่าใช้จา่ยเกีย่วกับอาคารฯ  225,000.00  97,134.07   201,050.00  
3. คา่ใช้จ่ายด าเนินงานอื่น     
3.1 ค่ำเบ้ียประชุม 390,000.00  347,375.00  390,000.00  - ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

 (ประธำน 1,250 บำท, กรรมกำร/ผู้ตรวจสอบ
กิจกำร/ที่ปรึกษำ 1,000 บำท)  
- คณะอนุกรรมกำร,คณะกรรมกำรอ่ืน,คณะท ำงำน  
(ประธำน 625 บำท, กรรมกำร/ที่ปรึกษำ 500 บำท) 

3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
ปฏิบัติงำนสหกรณ์ 

40,000.00  3,570.00  40,000.00  - ค่ำเบ้ียเลี้ยงเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ัก ค่ำพำหนะ 
ในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนสหกรณ์ 

3.3 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 40,000.00  25,826.41  40,000.00  - ค่ำวัสดุที่ใช้ในส ำนักงำน 
3.4 ค่ำใช้จ่ำยประชุมสัมมนำ 50,000.00  17,540.00  100,000.00  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมสัมมนำของบุคลำกร 

และกำรจัดประชุมสัมมนำสมำชิก 
3.5 ค่ำรับรอง 15,000.00  7,741.00  15,000.00  - ค่ำรับรองในกำรประชุมและผู้มำตดิต่อสหกรณ์ 
3.6 ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ 100,000.00  85,162.15  100,000.00  - ค่ำเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ตำ่ง ๆ 
3.7 ค่ำตอบแทน   
 

150,000.00  126,605.00  150,000.00  - ค่ำตอบแทนหน่วยงำนที่หกัเงินส่งสหกรณ์ และ 
ค่ำตอบแทนผู้ช่วยเหลอืงำนสหกรณ์ 

3.8 ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบ 
     กิจกำร 

72,000.00  72,000.00  72,000.00  - ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ 

3.9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ ่
    สำมัญประจ ำปี 

950,000.00  754,781.00  950,000.00  - ค่ำตอบแทนพิเศษสมำชกิ เงินรำงวัล และ 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปี 

3.10 ค่ำสำธำรณูปโภค 80,000.00  69,119.49  80,000.00  - ค่ำไฟฟ้ำ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
3.11 ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญช ี 60,000.00  60,000.00  65,000.00  - ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบบัญชี  
3.12 ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ ์ 40,000.00  25,020.81  40,000.00  - ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำสื่อสำรสนเทศ  
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รายจ่าย 
ปี 2565 ปี 2566 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

3.13 ค่ำไปรษณีย์ 50,000.00  49,960.00  70,000.00  - ค่ำไปรษณีย์จัดส่งเอกสำร 
3.14 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 60,000.00  11,976.00  60,000.00  - ค่ำโอนเงิน/ค่ำธรรมเนียมอื่นทีธ่นำคำรเรียกเก็บ 
3.15 ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป  124,000.00 14,225.45  106,090.00 - ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ นอกเหนือจำกรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
รวม 3. คา่ใช้จ่ายด าเนินงานอื่น 2,221,000.00  1,670,902.31  2,278,090.00   
รวมท้ังสิ้น 6,730,000.00 5,951,056.38 6,950,000.00  

 

ครุภัณฑ ์
ปี 2565 ปี 2566 

เหตุผลความจ าเป็น 
งบประมาณ จ่ายจริง ขอตัง้งบฯ 

1. เคร่ืองนับธนบัตร 0.00 0.00     20,000.00 เคร่ืองเดิมช ำรุด ใช้งำนมำ 13 ปี 
2. โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง 1 ชุด   60,000.00 0.00   60,000.00 

รำยกำรที่ 2-6 ส ำหรับกรณีที่ตอ้งย้ำย 
ห้องส ำนักงำนใหม่ 

3. โต๊ะท ำงำน 7 ชุด   94,500.00 0.00   94,500.00 
4. เก้ำอีพ้กัคอย 4 ที่น่ัง 3 ชุด   24,000.00 0.00   24,000.00 
5. เคร่ืองปรับอำกำศ 4 ตัว  250,000.00 0.00  250,000.00 
6. เคร่ืองเสียงห้องประชุม 1 ชุด 170,000.00 0.00 170,000.00 

รวมเป็นเงิน 598,500.00 0.00 618,500.00  

ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย ประจ าปี 2566 

ประมาณการรายรับและรายจา่ย 
ปี 2565 ปี 2566 

ประมาณการ รับ/จ่าย จรงิ ประมาณการ % 
รายรับ     
  ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้สมำชกิกู ้ 55,000,000.00 56,760,364.26 55,000,000.00 60.44 
  ดอกเบี้ยรับเงินฝำกธนำคำร/สหกรณ์อื่น 19,200,000.00  19,459,529.30  17,000,000.00 18.68 
  ผลตอบแทนจำกเงินลงทุนและรำยได้อื่น 11,400,000.00  14,773,517.70 19,000,000.00 20.88 

รวมรายรับ 85,600,000.00 90,993,411.26  91,000,000.00 100.00 
รายจ่าย     
  ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 15,000,000.00  15,185,797.61  18,730,000.00  20.58 
  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที ่ 4,284,000.00  4,183,020.00 4,470,860.00 4.91 
  ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรสถำนทีแ่ละอุปกรณ์ 225,000.00   97,134.07   201,050.00 0.22 
  ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอื่น 2,221,000.00  1,670,902.31  2,278,090.00 2.45 
  ค่ำเสื่อมรำคำ 70,000.00  65,056.66 70,000.00  0.08 
  กำรด้อยค่ำ-หุ้นกู้กำรบินไทย  500,000.00  250,000.00  250,000.00  0.28 
  หน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 2,248,283.07  0.00 0.00 

รวมรายจา่ย 22,300,000.00 23,708,056.73 26,000,000.00 28.87 
ประมาณการก าไรสุทธิ 63,300,000.00 67,285,354.53 65,000,000.00 71.43 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 2566 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

8 พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนประจ าปี 2566  

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เงินของสหกรณ์ นั้น สหกรณ์
อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม คณะกรรมการด าเนินการจึงก าหนดนโยบายการลงทุนประจ าปี 2566 ดังนี้ 

1. เงินฝากธนาคารและสหกรณ์อื่น กรอบการน าฝาก 
1.1 เงินฝากธนาคาร (ม. 62(2))            ส าหรับรักษาสภาพคล่องไม่น้อยกว่า 4% ของเงินรับฝากจากสมาชิก 
1.2 เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ (ม. 62(1))            
 

แต่ละแห่ง ไม่เกิน 50% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก 
ฝากเฉพาะชุมนมุสหกรณร์ะดับประเทศ 

1.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น (ม. 62(1))            แต่ละแห่ง ไม่เกิน 15% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก  
ฝากเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

2. เงินลงทุน กรอบการลงทุน 
2.1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ (ม. 62(5)) และ 
      หุ้นของสถาบันฯ (ม. 62(6))                  

รวมทุกแห่ง ไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ (ทุนส ารอง=110 ลบ.) 

2.2 หุ้นกู้มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  
     ไม่รวมถึงหุ้นกู้ท่ีมีอนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ไม่ก าหนด 
     อายุไถ่ถอน ได้รับการจดัอันดบัความน่าเชื่อถือ 
     ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป (ประกาศ คพช. ข้อ 3(6)) 

แต่ละแห่งไม่เกิน 10% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก 
และรวมทุกแห่งไม่เกิน 50% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก 

2.3 พันธบัตรรัฐบาล (ม. 62(3)) พันธบัตรที่มอีายุไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 20% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก 
2.4 หุ้นรัฐวิสาหกิจ (ม. 62(3)) และหน่วยลงทุนของ    
     กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตาม ม. 62  
     แห่ง พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (ประกาศ คพช. ข้อ 3(8)) 

ไม่เกิน 20% ของยอดรวมเงินลงทุนภายนอก 

 ทั้งนี้ สหกรณ์มีการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามเกณฑ์ก าหนด และพิจารณาการลงทุนสอดคล้องกับ
แหล่งที่มาของเงินทุน การลงทุนของสหกรณ์จะด าเนินการให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกเป็นส าคัญ 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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9 พิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน
ได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” ซึ่งประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  
ข้อ 3 และข้อ 4 ก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร    
เป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
  (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
            ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
            ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ คณะกรรมการด าเนินการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติในหลักการให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด สามารถน าเงินไปฝากหรือลงทุน
ตามข้อ 3(7) ได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์ (ปัจจุบัน ทุนส ารองของสหกรณ์ฯ 
มีจ านวน 110,142,361.91 บาท)  
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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10 พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค ้าประกันประจ าปี 2566  

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17 “วงเงินกู้ยืมหรือ
การค  าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันส าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ าเป็นและ
สมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” และเมื่อ
ปีงบประมาณ 2565 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบให้สหกรณ์ฯ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน
ประจ าปี 2565 ในวงเงิน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 ซ่ึงตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม
หรือการค  าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1) ก าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค านวณวงเงินกู้ยืมของ
สหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนส ารองของสหกรณ์ 
 ข้อมูลสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  
  -  ทุนเรือนหุ้น       818,453,910.00  บาท  
  -  ทุนส ารอง       110,142,361.91  บาท  
  -  รวมทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง      928,596,271.91  บาท   
  -  1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง เท่ากับ 1,392,894,407.86 บาท  
 (สหกรณ์ฯ มีเงินรับฝากจากสมาชิก 1,033,972,285.14 บาท คิดเป็น 50.63% ของทุนด าเนินงาน) 

 ดังนั น เพ่ือป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ 
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ฯ ประจ าปี 2566 
ในวงเงิน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ าปี 2566  

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 ก าหนดว่า  
“ให้บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ” และ
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีภาคเอกชนเป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ก าหนดให้สหกรณ์ท่ีมีทุนตั้งแต่สี่สิบล้านบาทข้ึนไป และมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด าเนินการจัดจ้างผู้สอบ
บัญชีภาคเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดนั้น 
 ส าหรับปีนี้ มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเสนอบริการสอบบัญชี ประจ าปี 2566 จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1  นางสาวสุภางค์    เวสารัชอารีย์กุล ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   65,000  บาท 
 ล าดับที่ 2  นางสาววนา       บุญโพธิ์แก้ว  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี   90,000  บาท 
 ผู้สอบบัญชีทั้งสองราย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

รายละเอียดการเสนอบริการ 
สอบบัญชีสหกรณ์ 

ล าดับที่ 1 
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล 

ล าดับที่ 2  
นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว 

1. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญช ี
- จ านวนคร้ังที่เข้าตรวจสอบ 
- จ านวนผูช้่วย 

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
   คร้ังละไมน่้อยกว่า 2 วันท าการ 
- ผู้ช่วยผูส้อบบญัชไีม่น้อยกว่า 4 คน 

- เข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง 
  คร้ังละไมน่้อยกว่า 3 วันท าการ 
- ผู้ช่วยผูส้อบบญัชไีม่น้อยกว่า 3 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ 
 

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างป ี
- รายงานการสอบบัญชปีระจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างป ี
- รายงานการสอบบัญชปีระจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด 
- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร 
- เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. ประสบการณ์  - เป็นข้าราชการบ านาญกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ขณะรับราชการปฏิบัติ 
งานตรวจสอบบัญชี รวม 18 ปี 
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชสีหกรณ์
ซึ่งเป็นผูช้ านาญงานตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2551- ปัจจุบนั  
- รับงานตรวจสอบบัญชปีระจ าปี 
สหกรณ์ประเภทต่างๆ รวม 22 แห่ง 

- เป็นผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จนถึงเกษียณอายุราชการ 
- ปฏิบัติงานสอบบัญชีภาคเอกชนใน 
ต าแหน่งผูช้ านาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์  
- รับงานตรวจสอบบัญชปีระจ าปี
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน รวม 17 แห่ง 

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี 65,000 บาท 90,000 บาท 
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 คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 
ล าดับที่ 1 นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2566 ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี จ านวน 65,000 บาท และเลือกผู้สอบบัญชี ล าดับที่ 2 นางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง
ไว้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีล าดับที่ 1 ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ าปี 2566 

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

12 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2566 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 78 ก าหนดว่า  
“ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกิน  
ห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ า 
ในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้” และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของ
สหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ดังกล่าว คณะกรรมการด าเนินการจึงประกาศ
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2566 (ประกาศท่ี 19/2565) โดยผู้ตรวจสอบกิจการจะมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเป็นเวลาหนึ่งปีทางบัญชี (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566) ก าหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 
1 - 30 กันยายน 2565 เมื่อครบก าหนดเวลาการรับสมัคร ปรากฏมีผู้สมัคร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
 หมายเลข 1. นางสาวสร้อยสุวรรณ   น้อยเจริญ   ค่าตอบแทน  72,000  บาท 
 หมายเลข 2. นางกัญญวรรณ         ค าภา   ค่าตอบแทน  72,000  บาท 

ข้อมูลผู้สมัคร 
รายละเอียด 

 
หมายเลข 1 

นางสาวสร้อยสุวรรณ น้อยเจริญ 
(เลขสมาชิก 02311) 

หมายเลข 2  
นางกัญญวรรณ ค าภา 

(บุคคลภายนอก) 
1. คุณสมบัติตามประกาศ ครบถ้วน ครบถ้วน 
2. การศึกษา 
 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการเงินและการธนาคาร 

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาการบัญช ี

3. ปัจจุบันปฏิบัติงาน - ต าแหนง่ 
                          - หน่วยงาน 

นักสืบสวนสอบสวนช านาญการ 
ส านักงาน ปปง. 

ข้าราชการบ านาญ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4. ประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงาน ปปง. 
ปีบัญชี 2564 -2565 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์มาแล้ว 15 ปี 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง ปี 2565 

5. จ านวนคร้ังที่เข้าตรวจสอบ 
 

เดือนละไมน่้อยกว่า 2 ครั้ง เดือนละไมน่้อยกว่า 1-3 วัน 

6. การรายงานการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบประจ าเดอืน 
และรายงานการตรวจสอบประจ าปี 

รายงานการตรวจสอบประจ าเดอืน 
และรายงานการตรวจสอบประจ าปี 

7. ค่าตอบแทน 6,000 บาท ต่อเดือน 
รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 

6,000 บาท ต่อเดือน 
รวมเป็นเงิน 72,000 บาท 
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 ดังนั้น จึงขอเชิญผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการแนะน าตัวต่อที่ประชุมใหญ่ และ เสนอที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ประจ าปี 2566 โดยใช้วิธียกมือโหวตในที่ประชุม และก าหนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2566 จ านวน 72,000 บาท 

 สรุปผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2566 ดังนี้ 

  1. ............................................................................. 

  2. .............................................................................  

มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

13 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38   

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 53 ก าหนดให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบสี่คน 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 และข้อ 55 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราว
ละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
 กรรมการด าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ าอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 (ปี 2565) จ านวน 15 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง ดังนี้  
   กรรมการที่ยังไม่ครบวาระ 2 ปี คงอยู่ในต าแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ านวน 7 คน ดังนี้ 
  1. นายประสงค ์  นรจิตร์   วาระท่ี 2  ปีที่ 1    
  2. นางวรรณา  เพชรพีระพงษ ์   วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  3. นางสาวนันทนี  สุขลาภ    วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
  4. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  5. นางสาวอริยาพร อ านรรฆสรเดช  วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  6. นางสาวจริดา  คงรื่น   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
  7. นางประนอม  ยอดมาลี   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

   กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 1 ปีที่ 2) แต่สามารถลงสมัครเลือกตั้งได้
อีก 1 วาระ จ านวน 4 คน ดังนี้   
  1.  นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี   
  2.  นายไพศาล  ศรประสิทธิ์   
  3.  นางสาวปิยวรรณ ช่วยชู    
  4.  นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี    

   กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ (วาระที่ 2 ปีที่ 2) แต่ไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้ง
ใหม่ได้ เนื่องจากด ารงต าแหน่งครบ 2 วาระ 4 ปี จ านวน 4 คน ดังนี้   
  1.  นางสุทธินีย์  พู่ผกา    
  2.  นายทาวัน  ทวีถาวรสวัสดิ์   
  3.  นางสาวฟองนวล ใจพิแสง    
  4.  นางเปมิกา  กิตติบดีสกุล   
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 ดังนั้น ในปีนี้จึงต้องเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 เพ่ือทดแทนกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 37 
ที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 8 คน โดยสหกรณ์ได้มีประกาศที่ 18/2565 เรื่อง ก าหนดการรับสมัครและ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาผู้แทนกลุ่มเพ่ือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ประจ าปี 
2566 ก าหนดวันสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 และจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในวันที่ 
20 ตุลาคม 2565 รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 จ านวน 9 คน มีดังนี้ 

หมายเลข 1 นางสาวศิรกาญจน์ เหลืองสกุล 
หมายเลข 2 นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ 
หมายเลข 3 นายณรงค์ บัวบาน 
หมายเลข 4 นางสาวปิยวรรณ ช่วยช ู
หมายเลข 5 นายไพศาล ศรประสิทธิ์ 
หมายเลข 6 นายวิชิต รอดสุทธิ      
หมายเลข 7 นายเลิศอนันต์ เศวตรสวัสดี 
หมายเลข 8 นายธรรมสรณ์ มุ่งไฝ่ดี 
หมายเลข 9 นางศิตา ดอนชมไพร 

 คณะอนุกรรมการสรรหาและด าเนินการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ โดยการ
ลงคะแนนของสมาชิกในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีสมาชิกมาลงคะแนนทั้งสิ้นจ านวน ................ คน จากสมาชิกผู้สิทธิทั้งหมดจ านวน 
............... คน สรุปผลการเลือกตั้งได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุดจ านวน 8 คน เพ่ือเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ ดังนี้ 

   1.  ................................................................................  
   2.  ................................................................................   
   3.  .............................................................................. ..  
   4.  ................................................................................   
   5.  ................................................................................   
   6.  ................................................................... .............  
   7.  ................................................................................   
   8.  ................................................................................   

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
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  ระเบียบวาระท่ี 

14 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์  

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 อ านาจหน้าที่ของ 
ที่ประชุมใหญ่ ก าหนดว่า ทีป่ระชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้... “(10) พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ” 
 ดังนั้น เพ่ือให้ข้อบังคับสหกรณ์ฯ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 5, 5/1, 5/2, 6, 31, 46/4, 46/8, 52(7), 59(6) และ 83 
ดังนี้ 

(แบบท.ข.2) 
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
ข้อความเดิม ข้อความท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม เหตุผล 

     ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้น
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
     เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ซ่ึงสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสั งกัด และหมายถึ งบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซ่ึงสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการด้วย 
     ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมด 
     สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็น
สมาชิกอยู่ไม่ได้ 
     ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด 
สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อช าระหน้ี
แก่เจ้าหน้ีของสมาชิกน้ัน 

     ข้อ 5. การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องช าระค่าหุ้น
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
     เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก หมายถึง
เงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจ า ซ่ึงสมาชิกได้รับจาก
หน่วยงานเจ้าสั งกัด และหมายถึ งบ านาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญ ซ่ึงสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการด้วย 
     ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะ
ขอซ้ือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมท าได้ โดยแสดง
ความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
แต่จ านวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหน่ึงในห้าของหุ้นที่
ช าระแล้วทั้งหมด 
     สมาชิกที่ยังไม่พ้นจากงานประจ าจะโอนหรือถอน
หุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 
     ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด 
สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกเพื่อช าระหน้ี
แก่เจ้าหน้ีของสมาชิกน้ัน และเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักลบกลบหน้ีที่สมาชิกผูกพันต้องช าระ
หน้ีแก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหน้ี
บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นน้ัน 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 
และ 
เพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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- ไม่มี - 
    ข้อ 5/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิก เม่ือสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มี
ยอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกได้ 
     คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการจัดท า
แผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้
ค านวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการเปรียบเทียบ
ทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีที่ผ่านมา ซ่ึงให้จ่ายได้ 
ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 
     เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงินค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์จะจ่าย 
ค่าหุ้นให้สมาชิกไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดที่มีอยู่ ณ วันส้ินปีทางบัญชีที่ผ่านมา 
     สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกินร้อยละ
เจ็ดสิบห้าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายน้ันถืออยู่ 
     ข้อก าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอคืน
ค่าหุ้นบางส่วน การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ล าดับ
การจ่าย และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 

 
- ไม่มี - 

     ข้อ 5/2 คุณสมบัติของสมาชิกท่ีสามารถรับคืน
ค่าหุ้นบางส่วน มีดังน้ี 
     (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
     (2) ต้องพ้นจากงานประจ า 
     (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งในฐานะผู้กู้หรือ
ผู้ค้ าประกัน หรือภาระผูกพันอื่นกับสหกรณ์ 
     (4) ไม่เป็นลูกหน้ีตามค าพิพากษาของสหกรณ์และ
สถาบันการเงินอื่น ๆ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ออมทรัพย์ พ.ศ.2565 

     ข้อ 6. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้น
รายเดือนน้ัน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือน
น้ันๆ ทุกเดือน 
 
     เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกน้ัน  
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้น
รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้
สมาชิกน้ันมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

     ข้อ 6. การช าระค่าหุ้นรายเดือน การช าระค่าหุ้น
รายเดือนน้ัน ให้ช าระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ าเดือน
น้ันๆ ทุกเดือน หรือช าระด้วยตนเองตามวิธีการที่
ระเบียบก าหนด 
     เมื่อสมาชิกมีค าขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการ
ด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิกน้ัน  
ตกอยู่ในพฤติการณ์อันท าให้ไม่สามารถช าระค่าหุ้น
รายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริต
ของตน คณะกรรมการด าเนินการจะอนุญาตให้
สมาชิกน้ันมิต้องช าระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลา
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรก็ได้ 

เพื่อความสะดวก 
ในการปฏิบัติงาน  
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     ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือ 
         ข. เ ป็นข้าราชการบ า เหน็จบ านาญตาม
กฎหมาย ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
         ค. เป็นพนักงานสถาบันอิสระ ในก ากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 
         ง. เป็นลูกจ้างประจ าที่จ้างโดยใช้เงินกองทุน
อ้อยและน้ าตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
 
 
 
     (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

     ข้อ 31. คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังน้ี 
     (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
     (3) ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าสังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
หรือ 
         ข. เ ป็นข้าราชการบ า เหน็จบ านาญตาม
กฎหมาย ที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
         ค. เป็นพนักงานสถาบันอิสระ ในก ากับของ
กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ 
         ง. เป็นลูกจ้างประจ าที่จ้างโดยใช้เงินกองทุน
อ้อยและน้ าตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 
         จ .  เ ป็นสมาชิ กสมทบตามข้ อ  46/2 (2)  
ที่ปัจจุบันมีคุณสมบัติเป็นสมาชิกตามข้อ 31(3) ก. 
หรือ ค. หรือ ง. 
     (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
     (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 

     ข้อ 46/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก
สมทบ  ผู้สมัครเข้า เป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเป็นสมาชิกสมทบจ านวนเงิน  
20 บาท เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติอนุมัติรับ
เป็นสมาชิกสมทบซ่ึงค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่า
เป็นรายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณี
ใด ๆ 

     ข้อ 46/4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของสมาชิก
สมทบ  ผู้สมัครเข้า เป็นสมาชิกสมทบต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ดังน้ี 
     (1) ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบคร้ังแรก จะต้อง
ช าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละหน่ึง
ร้อยบาท 
     (2 ) กรณีสมาชิกที่ ได้ลาออกแล้วแต่มีความ
ประสง ค์ เ ข้ า ม า เ ป็นสมาชิ ก ใหม่ จะต้ อ งช า ระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละสองร้อย
บาท 
     เมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติอนุมัติรับเป็น
สมาชิกสมทบซ่ึงค่าธรรมเนียมแรกเข้าน้ีให้ถือว่าเป็น 
รายได้ของสหกรณ์ จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ 

เพื่อใหเ้ป็นอัตรา 
เดียวกับค่าธรรมเนียม
แรกเข้าของสมาชิก  

     ข้อ 46/8 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
          (1)  ตาย 
          (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ 
ความสามารถ 
          (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
          (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 

     ข้อ 46/8 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปน้ี 
          (1)  ตาย 
          (2)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ 
ความสามารถ 
          (3)  ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 
          (4)  ลาออกจากสหกรณ์และได้รับอนุญาตแล้ว 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
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          (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 46/2 
          (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

          (5)  ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 46/2 
          (6)  ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
          (7)  คณะกรรมการด าเนินการรับเข้าเป็น
สมาชิก ตามข้อบังคับข้อ 32 
     สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
ข้อ 46/8 (7) เมื่อมีคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 31 และ
ได้ด าเนินการตามข้อบังคับข้อ 32 และคณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ให้ได้รับ
การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และให้ถือเอาค่าหุ้น
ที่มีอยู่เดิมเป็นค่าหุ้นแรกเข้า และให้นับอายุการเป็น
สมาชิกต่อเนื่องจากอายุการเป็นสมาชิกสมทบ รวมถึง
หากมีหน้ีสินและ/หรือภาระค้ าประกัน ให้ปฏิบัติตาม
สัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

 

     ข้อ 52. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร
ซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4 ) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการ
และของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรรมการ
อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ ยืม
หรือการค้ าประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของสหกรณ์ 
 
 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) ก าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

     ข้อ 52. อ านาจหน้าท่ีของท่ีประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเร่ืองทั้ง
ปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิก
ออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัคร
ซ่ึงมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ์ 
     (2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
     (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และ
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ 
     (4 ) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการ
และของผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของกรรมการด าเนินการ หรือกรรรมการ
อื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
     (6) พิจารณาก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกู้ ยืม
หรือการค้ าประกัน 
     (7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ า ปีของสหกรณ์  ห รือแผนปรับป รุ งก า ร
ด าเนินงานของสหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่าย
คืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 
     (8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
     (9) ก าหนดค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการด าเนินการ กรรมการ
อื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พ.ศ.2565 
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     (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    
     (11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์
น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ือง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (14) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์น้ันในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี 
     (15) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การ
ถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกด าเนินคดี 
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเร่ืองดังกล่าวอีก 
     (16) รับทราบรายการอ่ืนที่คณะกรรมการหรือ 
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
     (17) รับทราบรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศก าหนด 
     (18) รับทราบเร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของสหกรณ์ 
     (19) รับทราบนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ ยืมจากสหกรณ์อ่ืนและสถาบัน
การเงิน และการค้ าประกัน 

     (10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ    
     (11) รับทราบเร่ืองการด าเนินงานของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์
น้ีเป็นสมาชิกอยู่ 
     (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
     (13) ก าหนดรูปการซ่ึงสหกรณ์คิดจะท าเป็นเคร่ือง
เกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (14) รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์น้ันในรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าป ี
     (15) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การ
ถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนว
ทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษถูกด าเนินคดี 
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเร่ืองดังกล่าวอีก 
     (16) รับทราบรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือ 
ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก 
     (17) รับทราบรายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศก าหนด 
     (18) รับทราบเร่ืองมาตรการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซ่ึงได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินงานของสหกรณ์ 
     (19) รับทราบนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบัน
การเงิน และการค้ าประกัน 

 

     ข้อ 59. อ านาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าส่ังของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่ง
ของสหกรณ์ 

     ข้อ 59. อ านาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการ
ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของ
สหกรณ์ กับทั้งในทางอันจะท าให้เกิดความจ าเริญแก่
สหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) พิจารณาในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิก
ออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและค าสั่ง
ของสหกรณ์ 

เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การก าหนด
รายการในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการจ่ายคืน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง
เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พ.ศ.2565 
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     (2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
     (3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่ และเสนองบการเงินประจ าปี กับรายงาน
ประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ 
     (4) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (5) พิจารณาและเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 
 
     (7) ควบคุมดูแลออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
จ่ายเงิน การสะสมเงิน การจัดท าบัญชีและทะเบียน
ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการเก็บเอกสารหลักฐาน
และทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย และพร้อมจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทันที 
     (8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ให้เป็นการถูกต้อง 
     (9) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (10) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (11) จัดให้มีและดูแลให้เ รียบร้อยซ่ึงบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา 
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
     (12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการเงินกู้  หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
     (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจ 
การสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 

     (2) พิจารณาในเร่ืองการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน 
การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
     (3) ก าหนดและด าเนินการเกี่ยวกับการประชุม
ใหญ่ และเสนองบการเงินประจ าปี กับรายงาน
ประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ต่อที่
ประชุมใหญ่ 
     (4) ควบคุมดูแลการจัดท างบการเงินประจ าปี เพื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (5) พิจารณาและเสนอการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (6) พิจารณาแผนงานและงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปี หรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ
สหกรณ์ หรือแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
     (7) ควบคุมดูแลออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน 
จ่ายเงิน การสะสมเงิน การจัดท าบัญชีและทะเบียน
ต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมดูแลการเก็บเอกสารหลักฐาน
และทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย และพร้อมจะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ทันที 
     (8) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการตลอดจนควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ให้เป็นการถูกต้อง 
     (9) พิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง และก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
     (10) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
     (11) จัดให้มีและดูแลให้เ รียบร้อยซ่ึงบรรดา
ทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา 
อุปกรณ์ด าเนินงานของสหกรณ์ 
     (12) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิก
และออกจากชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น 
     (13) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งและถอดถอน
คณะกรรมการเงินกู้  หรือคณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท างาน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
     (14) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ตรวจ 
การสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
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     (15) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
     (16) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้สนใจทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง าน ขอ งส หก ร ณ์  ต ล อ ด จน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบ 
     (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอ่ืน 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ เห็น 
สมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
     (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (20) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ 
ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซ่ึงสหกรณ์น้ี เป็น
สมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
น้ัน ก าหนดไว้ 
     (22) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
     (23) รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ เป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (24) รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 
การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือ
แนวทางการป้องกันให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  
      (25) รายงานรายการอ่ืนที่คณะกรรมการหรือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิกให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ 

     (15) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดา
สมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ด าเนินไปด้วยดี 
     (16) ให้ความช่วยเหลือการศึกษาและอบรมแก่
สมาชิกและผู้สนใจทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร ง าน ขอ งส หก ร ณ์  ต ล อ ด จน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกได้ทราบ 
     (17) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้ จัดการ และ
สมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
     (18) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่ เห็น 
สมควรเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินการ 
ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร 
     (19) ฟ้อง ต่อสู้ หรือด าเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของ
สหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
     (20) พิจารณาด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สนิ 
ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
     (21) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการด าเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง ใน
การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซ่ึงสหกรณ์น้ี เป็น
สมาชิก ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การ
น้ัน ก าหนดไว้ 
     (22) พิจารณามอบหมายอ านาจหน้าที่ในการ
ด าเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
     (23) รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ และที่
ปรึกษาของสหกรณ์ เป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี
ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (24) รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 
การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของ
สหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือ
แนวทางการป้องกันให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ  
      (25) รายงานรายการอื่นที่คณะกรรมการหรือที่
ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิกให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ 
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      (26) รายงานรายการอื่นตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศก าหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (27) ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (28) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน 
การค้ าประกัน และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (29) ก าหนดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้ง
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
      (30) รับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ ตาม
มาตรา 51/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
      (31) ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ 
ตามมาตรา 51/3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      (26) รายงานรายการอ่ืนตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์ประกาศก าหนด ให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (27) ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและการ
เยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (28) ก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก 
การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงิน 
การค้ าประกัน และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 
      (29) ก าหนดให้มีช่องทางให้สมาชิกสามารถแจ้ง
ปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
      (30) รับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ ตาม
มาตรา 51/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
      (31) ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายต่อสหกรณ์ 
ตามมาตรา 51/3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

     ข้อ 83. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี 
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
     (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
     (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
     (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรก าหนดไว้ ให้ มี เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
     เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

     ข้อ 83. ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี 
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์
รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
     (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
     (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 
     (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
     (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
     (5) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 
     (6) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
     (7) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
     (8) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     (9) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
     (10) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควรก าหนดไว้ ให้ มี เพื่อสะดวกและเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
     เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอ่ืนเม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และนายทะเบียนสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงาน 
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หมายเหตุ : ข้อบังคับสหกรณ์ที่เกีย่วข้อง 
 ข้อ 32. การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะ
ขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในต าแหน่ง
ไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการหรือระดับอาวุโสหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ช านาญการหรือระดับอาวุโสหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 31 
ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือช่ือของตนในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียม
แรกเข้า และช าระค่าหุ้นตามจ านวนท่ีจะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอ ก็ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการน าเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาดมติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก ในกรณีดังว่าน้ี ให้ถือเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 ข้อ 46/2  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
         (1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และศรัทธาในระบบสหกรณ์ 
         (2)  เป็นพนักงานราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่บรรลุนิติภาวะ 
        (3)  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม 
        (4)  เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ 
         (5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 5, 5/1, 5/2, 6, 31, 
46/4, 46/8, 52(7), 59(6) และ 83 ตามท่ีเสนอ 
มติที่ประชุมใหญ่ : ……………………….……………………….…………………………………………………………………………… 
 

 
  ระเบียบวาระท่ี 

15 เรื่องอื่น ๆ  

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด เห็นสมควรก าหนด  
เงินรางวัลมอบให้แก่สมาชิกในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ดังนี้ 
 1)  เงินรางวัล ส าหรับสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม คนละ 200 บาท จ่ายเงินรางวัลโดยการโอนเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารของสมาชิก (จ่ายตามหลักฐานการลงชื่อรับเงินรางวัล) 
 2)  เงินรางวัลโดยการจับสลาก จ านวน 170 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,000 บาท ประกอบด้วย 
      2.1) จับรางวัลจากสมาชิกท่ีอยู่ในห้องประชุม จ านวน 20 รางวัล รวมเป็นเงิน 25,000 บาท แบ่งเป็น 
   - รางวัลเงินสด 2,000 บาท จ านวน   5 รางวัล  เป็นเงิน 10,000 บาท  
   - รางวัลเงินสด 1,000 บาท จ านวน 15 รางวัล  เป็นเงิน 15,000 บาท  
      2.2) จับรางวัลจากรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ รางวัลละ 1,000 บาท จ านวน 150 รางวัล 
รวมเป็นเงิน 150,000 บาท จ่ายโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสมาชิก 
 สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเงินรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ www.coopindustry.com และทาง 
LINE @coopindustry 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบ 
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เอกสารช้ีแจง 
เรื่อง การเรียกเก็บเงินใช้เกินและเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2566 

ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) 
.................................................................................. 

 ตามท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทย (สสอ.รท.) ได้เรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์ล่วงหน้าส าหรับปี 2565 ไว้รายละ 4,800 บาท และเรียกเก็บเงินใช้เกินปี 2564 ในเบ้ีองต้นจ านวน 
700 บาท รวมเป็น 5,500 บาท ปรากฏว่าปี 2564 มีผู้เสียชีวิตจ านวนท้ังส้ิน 313 ราย ซึ่งมากกว่าท่ีประมาณ
การไว้ ท าให้มีเงินใช้เกินถึงเดือนธันวาคม 2564 จ านวน 670.07 บาท ทางสมาคมฯ จึงขอเรียกเก็บเงินเพิ่มใน
ปีนี้ จ านวน 500 บาท และเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าปี 2566 จ านวน 5,000 บาท  

  สรุปเงินสงเคราะห์ที่จะต้องเรียกเก็บภายในเดือนธันวาคม 2565  มีดังนี้ 
- เงินสงเคราะห์ใช้เกิน     จ านวน     500  บาท 
- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าส าหรับปี 2566  จ านวน    5,000  บาท 
- ค่าบ ารุงรายปี     จ านวน       40  บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   จ านวน   5,540  บาท 

 ในการนี้ สหกรณ์จะหักเงินสงเคราะห์ดังกล่าว จากเงินปันผล-เฉล่ียคืนประจ าปี 2565 ของสมาชิก
กรณีเงินปันผล-เฉล่ียคืนไม่พอหัก สหกรณ์จะเรียกเก็บจากเงินเดือนของสมาชิกในเดือนธันวาคม 2565 

 ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิก สสอ.รท. ท่านสามารถโอนเงิน
สงเคราะห์ 5,540 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงอุตสาหกรรม จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 980-0-21925-0 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี LINE เบอร์มือถือสหกรณ์ 063-249-7900 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตรวจสอบการโอนเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป 

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

* สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-853-3884  มือถือ/ไลน์ 063-249-7900 * 
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3. เงินกู้พิเศษ 

1. เงินกู้ฉกุเฉิน   

2. เงินกู้สามัญ      >> อัตราดอกเบี้ย 7.00 %  (ปี 2565 เฉล่ียคืน 9%) 

  
  
 
        

ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
(อายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี) 

สิทธิการกู ้
ระยะ 
เวลา 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

หมายเหตุ 

1.1 เงินกู้ฉุกเฉิน 
มีหนี้กับสหกรณ์ 
ไม่มีหนี้กับสหกรณ์ และมีหุ้น 
     ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

 
- กู้ได้ 1 เท่าของเงินเดือน 
- กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน 

 
12 งวด 
12 งวด 

 
7.00% 
7.00% 

 
ปี 2565 เฉลี่ยคืน 9% 
ปี 2565 เฉลี่ยคืน 9% 

1.2 เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 
ระดับต่่ากวา่ปริญญาตร ี

 
... 

ระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท 

 
- กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท 
 
 

- กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

 
12 งวด 

 
 

12 งวด 

 
4.00% 

(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
 

4.00% 
(ไม่มีเฉลี่ยคืน) 

<< ยื่นกู้ตามช่วงเวลา >> 
 วันที่ 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 
 วันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ..................................................................................................... 

 วันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 
 วันที่ 1 ส.ค. – 31 ส.ค. 

  

      

อายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก สิทธิการกู ้
ผู้ค้้า 

ประกัน 
ระยะเวลา 

ไม่เกิน 
เงินได้คงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 

1 – 3 ป ี - 6 เดือนขึ้นไป  ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน 1 คน 60 งวด ร้อยละ 15 

3 ปีขึ้นไป 
 
 
 
 
 

- 6 เดือน ไม่เกิน 1 ปี 
- 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ป ี
- 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี
- 5 ปี แต่ไม่เกิน 7 ป ี
- 7 ปี แต่ไม่เกิน 10 ป ี
- 10 ปีขึ้นไป 

 30 เท่า ไม่เกิน   400,000 บาท 
 40 เท่า ไม่เกิน   900,000 บาท 
 45 เท่า ไม่เกิน 1,200,000 บาท 
 55 เท่า ไม่เกิน 1,500,000 บาท 
 60 เท่า ไม่เกิน 1,800,000 บาท 
 70 เท่า ไม่เกิน 2,500,000 บาท 

1 คน 
2 คน 
2 คน 
3 คน 
3 คน 
4 คน 

150 งวด 
นับถึงวนั 

เกษียณอายุ 
ราชการ 

 

 

(ยกเว้นตามเงื่อนไข) 

ร้อยละ 10 

กูส้ามัญหุ้น - 6 เดือนขึ้นไป  ไม่เกินค่าหุ้นของสมาชิก หุ้น 150 งวด ร้อยละ 10 

                                      

  
  

ผู้กู้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ใช้หลักประกันเป็น อสังหาริมทรัพย์ หรือหลักทรัพย์

อื่นที่ก้าหนดในระเบียบ 
ระยะเวลา 

ไม่เกิน หมายเหตุ 

3.1 กูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ ซื้อที่ดิน  
     (อายุราชการไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

 - กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน 
   (ไม่มีหนี้อ่ืนกับสหกรณ์ ยกเว้นฉุกเฉิน) 240 งวด ดอกเบี้ย 7.00% 

(ปี 2565 เฉลี่ยคืน 9%) 
3.2 กู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      (กู้พิเศษหุ้น) 

 - กู้ได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นของสมาชิก 
 (ไม่มีหนี้อื่น ยกเว้นฉุกเฉินซึ่งรวมกันไม่เกิน 90% ของหุ้น) 

360 งวด ดอกเบี้ย 5.00% 
(ปี 2565 เฉลี่ยคืน 9%) 

 

* ผู้กู้สามญั ตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ต้องท่าฌาปนกิจสงเคราะห ์หรือท่าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชือ่ 
** สมาชิกมีสิทธิค้่าประกันได้ไมเ่กนิ 4 ราย ๆ ละไม่เกิน 625,000.- และไม่เกินสิทธิการกู้ของตนเอง 

 พนักงานราชการ กู้เงินได้ไม่เกิน 90% ของค่าหุ้นของสมาชิก  >>  สอบถามโทร. 02-853-3884 , 063-249-7900 
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ค่ารักษาพยาบาล 
1,000 บาท/ป�

มงคลสมรส  
      2,000  บาท

3.
- เป�นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 1 ป�

- กรณีเข้ารับการรักษาเป�นคนไข้ใน 
   และต้องมีใบรับรองแพทย์

( ใช้สิทธิได้ 1 ครั�ง ต่อรอบป�ปฏิทิน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. )

4.
- ต้องเป�นการสมรสครั�งแรกเท่านั�น

- หากคู่สมรสเป�นสมาชิกทั�งคู่ 
   มีสิทธิรับเงินด้วยกันทั�ง 2 ราย

( ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับ นับแต่วันที�จดทะเบียน )

- 5 ป� แต่ไม่ถึง 10 ป�  = 27,500.-
- เป�นค่าทําบุญ และ ค่าพวงหรีด

- เป�นสมาชิกตํ�ากว่า 5 ป� = 15,000.-

สมาชิกเสียชีวิต 
 15,000-40,000 บาท

- 10 ป� ขึ�นไป  = 40,000.-

( จ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชนข์องสมาชิก )

1.

( ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วันที�เสียชีวิต )

ครอบครัวเสียชีวิต         
3,000 บาท

2.
- กรณี บิดา มารดา  คู่สมรส    
   บุตร   เสียชีวิต

ทุนการศึกษาบุตร  3,000- 5,000 บาท

- ระดับ ป.ตรี             ทุนละ    5,000   บาท

5.
- ระดับตํ�ากว่า ป.ตรี ทุนละ     3,000   บาท

( ทั�งนี� จํานวนทุนและกําหนดการรับสมัครเป�นไปตามระเบียบของสหกรณ ์)

     รับข่าวสารผ่าน          ID :  @coopindustry 
                  

ช่องทางการติดต่อ

www.coopindustry.com

02-853-3884 063-249-7900 ad.coopindustry@gmail.com

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

   
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

 ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ คุ้มไหม? 

  ➢➢  ค่าเบ้ียประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (สัญญา10ปขีึน้ไป) สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000.- 

  ผผูู้ค้ค้ำ้ำ  ผู้กู้  “ ทำประกันหนี้ ”    

ต.ย. ผู้หญิงอายุ 40 ปี กู้ 600,000 บาท สัญญา 10 ปี ทำประกันสินเช่ือ = 10,482.-  ถ้าทำฌาปนกิจ = 50,000.- 
ดังนั้น จ่ายค่าเบี้ยประกัน น้อยกว่า ทำฌาปนกิจ 39,518.-  (ตลอดอายสุัญญา 10 ปี) 
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 >
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* ผู้หญิง อายุ 20 – 55 ปี >>  ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จะจ่ายน้อยกว่า ทำฌาปนกิจ 

ต.ย. ผู้ชายอายุ 40 ปี กู้ 600,000 บาท สัญญา 10 ปี ทำประกันสินเช่ือ = 26,136.-  ถ้าทำฌาปนกิจ = 50,000.- 
ดังนั้น จ่ายค่าเบี้ยประกัน น้อยกว่า ทำฌาปนกิจ 23,864.-  (ตลอดอายสุัญญา 10 ปี) 
* ผูช้าย อายุ 20 – 45 ปี >>  ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ จะจ่ายน้อยกว่า ทำฌาปนกิจ 

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ   ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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ค่ารักษาพยาบาล 
1,000 บาท/ป�

มงคลสมรส  
      2,000  บาท

3.
- เป�นสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 1 ป�

- กรณีเข้ารับการรักษาเป�นคนไข้ใน 
   และต้องมีใบรับรองแพทย์

( ใช้สิทธิได้ 1 ครั�ง ต่อรอบป�ปฏิทิน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. )

4.
- ต้องเป�นการสมรสครั�งแรกเท่านั�น

- หากคู่สมรสเป�นสมาชิกทั�งคู่ 
   มีสิทธิรับเงินด้วยกันทั�ง 2 ราย

( ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับ นับแต่วันที�จดทะเบียน )

- 5 ป� แต่ไม่ถึง 10 ป�  = 27,500.-
- เป�นค่าทําบุญ และ ค่าพวงหรีด

- เป�นสมาชิกตํ�ากว่า 5 ป� = 15,000.-

สมาชิกเสียชีวิต 
 15,000-40,000 บาท

- 10 ป� ขึ�นไป  = 40,000.-

( จ่ายให้แก่ผู้รับผลประโยชนข์องสมาชิก )

1.

( ยื�นคําขอภายใน 1 ป� นับตั�งแต่วันที�เสียชีวิต )

ครอบครัวเสียชีวิต         
3,000 บาท

2.
- กรณี บิดา มารดา  คู่สมรส    
   บุตร   เสียชีวิต

ทุนการศึกษาบุตร  3,000- 5,000 บาท

- ระดับ ป.ตรี             ทุนละ    5,000   บาท

5.
- ระดับตํ�ากว่า ป.ตรี ทุนละ     3,000   บาท

( ทั�งนี� จํานวนทุนและกําหนดการรับสมัครเป�นไปตามระเบียบของสหกรณ ์)

     รับข่าวสารผ่าน          ID :  @coopindustry 
                  

ช่องทางการติดต่อ

www.coopindustry.com

02-853-3884 063-249-7900 ad.coopindustry@gmail.com
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(อาคารนารายณ์ ชั�น 3)(อาคารนารายณ์ ชั�น 3)

ถนนพระรามที� 6 แขวงทุ่งพญาไทถนนพระรามที� 6 แขวงทุ่งพญาไท  

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

02-853 3884, 063-249 790002-853 3884, 063-249 7900    

ad.coopindustry@gmail.comad.coopindustry@gmail.com

www.coopindustry.comwww.coopindustry.com

@coopindustry@coopindustry    (รบัขา่วสาร)(รบัขา่วสาร)


