






เรีียน  สมาชิิก สอ.ศธ. ทุุกทุ่าน

 สหกรณ์์ฯ ได้้ด้ำเนิินิการจนิถึึงปััจจุบัันิเป็ันิปีัที่่� 44 บัริหารโด้ยคณ์ะกรรมการด้ำเนิินิการของสหกรณ์ ์

ม่ความเจริญก้าวหนิ้าเปั็นิลำดั้บัอย่างมั�นิคง โด้ยยึด้หลักบัริหารงานิที่่�เนิ้นิธรรมาภิิบัาล ม่ความโปัร่งใส มค่วามมั�นิคง 

ช่่วยเหลือสมาช่ิกให้ม่คุณ์ภิาพช่่วิตที่่�ด้่ขึ�นิ คณ์ะกรรมการตระหนิักอย่่เสมอว่าการบัริหารงานิต้องที่ำเพื�อผลปัระโยช่นิ์

ของสมาช่ิก และความมั�นิคงของสหกรณ์์

 ผลการด้ำเนิินิงานิของคณ์ะกรรมการด้ำเนิินิการในิปัี 2564 ม่ผลกระที่บัจากอัตราด้อกเบ่ั�ยในิตลาด้การ

เงนิิลด้ลงอยา่งรวด้เรว็ อตัราการเตบิัโตของเศรษฐกจิลด้ลงจากการแพรร่ะบัาด้ของเชื่�อไวรสัโคโรนิา 2019 (COVID-19) 

ที่ำให้เกิด้ผลกระที่บัต่อสภิาพเศรษฐกิจสังคมเปั็นิอย่างมาก สมาช่ิกสหกรณ์์ได้้รับัผลกระที่บัต่อการด้ำรงช่่พ 

คณ์ะกรรมการด้ำเนิินิการจึงม่มาตรการเพื�อบัรรเที่าความเด้ือด้ร้อนิ ให้ความช่่วยเหลือด้้านิหนิ่�สินิและการปัรับั

โครงสร้างหนิ่�ของสมาช่ิกท่ี่�ได้้รับัผลกระที่บั โด้ยผ่อนิผันิให้งด้ส่งค่าหุ้นิรายเด้ือนิและพักช่ำระหนิ่�เงินิต้นิมาอย่าง 

ต่อเนิื�อง สำหรับัสมาช่ิกที่่�ขาด้สภิาพคล่องและความสามารถึในิการช่ำระหนิ่� ตั�งแต่มกราคม 2564 เป็ันิต้นิมา ซึ่ึ�งม่

สมาช่ิกเข้าร่วมโครงการ 3,976 คนิ งด้ส่งค่าหุ้นิเป็ันิเงินิ 14,370,000.00 บัาที่ และพักช่ำระเงินิต้นิจำนิวนิ 6,482  

สัญญา เปั็นิเงินิ 135,357,394.50 บัาที่ และยังม่การปัรับัลด้อัตราด้อกเบั่�ยเงินิให้ก่้แก่สมาช่ิกจากอัตราร้อยละ 6.95 

เปั็นิอัตราร้อยละ 6.70 ต่อปีั 

 จากสถึานิการณ์์การแพร่ระบัาด้ของเช่ื�อไวรัสโคโรนิา 2019 (COVID-19) ยังม่ผลกระที่บัอย่างรุนิแรง 

ไปัที่ั�วโลก จากอัตราด้อกเบั่�ยในิตลาด้อย่่ในิช่่วงขาลง คณ์ะกรรมการด้ำเนิินิการได้้บัริหารเงินิส่วนิเกินิสภิาพคล่อง 

ที่ำให้สหกรณ์์ม่ฐานิะการเงินิที่่�มั�นิคง ม่ความเจริญก้าวหน้ิา สามารถึจ่ายเงินิปัันิผลและเงินิเฉล่�ยคืนิในิอัตราเดิ้ม 

ณ์ วันิที่่� 31 ธันิวาคม 2564 ม่ทีุ่นิด้ำเนิินิงานิ  16,692.17 ล้านิบัาที่ กำไรสุที่ธิ 483.17 ล้านิบัาที่ ส่งกว่าปีัก่อนิ 

7.57 ล้านิบัาที่ และส่งกว่าปัระมาณ์การ 88.79 ล้านิบัาที่

 ผมและคณ์ะกรรมการด้ำเนิินิการ ที่่�ปัรึกษา ผ่้จัด้การ ตลอด้จนิเจ้าหนิ้าที่่�สหกรณ์์ ขอขอบัคุณ์สมาชิ่ก 

รวมถึงึกัลยาณ์มิตรที่กุที่า่นิ ที่่�ได้้ใหค้วามไวว้างใจและรว่มมอืด้ว้ยด้ต่ลอด้มา และหวงัเป็ันิอยา่งยิ�งวา่สหกรณ์อ์อมที่รพัย์

ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด้ จะม่ความเจริญก้าวหนิ้าอย่างมั�นิคงและยั�งยืนิตลอด้ไปั

  

  (นิายจร่ญ  ช่่ลาภิ)

  ปัระธานิกรรมการสหกรณ์์ออมที่รัพย์ข้าราช่การกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด้

•  ส า ร  •
ปรีะธานกรีรีมการี
สหกรณ์อ์อมทรัพย์์ข้า้ราชการ
กระทรวงศึกึษาธิกิาร  จำำากดั



นายเชาว์์เลิิศ  ขว์ัญเมืือง ดร.ชินภััทร  ภัูมืิรัตนนายไพบููลิย์  เสีียงก้้อง นายปราโมืทย์  สีรว์มืนามื

นายอดุลิย์  ช้ว์นรัก้ธรรมื
รองประธานก้รรมืก้าร คนที� 3

นายปัญญา  สีุพรรณพิทัก้ษ์์
ก้รรมืก้ารแลิะเหรัญญิก้

นายทรงธรรมื  ก้าญจนพิบููลิย์
ก้รรมืก้ารแลิะเลิขานุก้าร

นายวิ์โรจน์  ใจอารีรอบู
รองประธานก้รรมืก้าร คนที� 1

นายพูลิลิาภั  อินทรนัฏ
รองประธานก้รรมืก้าร คนที� 2

นายจรูญ  ชูลิาภั
ประธานก้รรมืก้าร

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ชุดุำที่ 40



ผศ.อรทัย  รัตนานนท์
ก้รรมืก้าร

ผศ.ว์ิสีุทธิ�  แก้้ว์มืณี
ก้รรมืก้าร

นางสีุภัาพร  สีภัาว์ธรรมื
ก้รรมืก้าร

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ศริดารา
ก้รรมืก้าร

ดร.วรกร  แช่่มเมืองปััก

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิิศมืงคลิ
ก้รรมืก้าร

รศ.ดร.สีมืเก้ียรติ  ก้อบูัว์แก้้ว์
ก้รรมืก้าร

นายพยงค์  สีีเหลิือง
ก้รรมืก้าร

นายเสีฐีียรพงษ์์  แก้ว้์วิ์มืลิ
ก้รรมืก้าร

นายก้ษ์ิพัฒ  ภัูลิังก้า
ก้รรมืก้าร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท  วรกรและสุชาดาสอบบัญชี  จำำากัด

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ชุุดำที่ 40



นางจำุไรรัตน์  ทิพวันนางจำุไรรัตน์  ทิพวัน
หัวหน้าฝ่าย์การเงินหัวหน้าฝ่าย์การเงิน

นางสมจำิตร  ธิัมวิสุทธิิวรากรนางสมจำิตร  ธัิมวิสุทธิิวรากร
รองผู้้้จำัดการรองผู้้้จำัดการ

นางนพมาศึ  แก้วแหย์มนางนพมาศึ  แก้วแหย์ม
หัวหน้าฝ่าย์บริหารงานทั�วไปหัวหน้าฝ่าย์บริหารงานทั�วไป

นางสาวจำันทร์ตรี  เกษมชัย์นันท์นางสาวจำันทร์ตรี  เกษมชัย์นันท์
ผู้้้ช่วย์ผู้้้จำัดการผู้้้ช่วย์ผู้้้จำัดการ

นาย์เอนก  ศึรีสำาราญรุ่งเรืองนาย์เอนก  ศึรีสำาราญรุ่งเรือง
ผู้้้จำัดการผู้้้จำัดการ

นางสุนันทา  ใจำหวังนางสุนันทา  ใจำหวัง
หัวหน้าฝ่าย์บัญชีหัวหน้าฝ่าย์บัญชี

นางกฤษณ์า  ย์ืนย์งนางกฤษณ์า  ยื์นย์ง
ผู้้้ตรวจำสอบภาย์ในผู้้้ตรวจำสอบภาย์ใน

นางสาวศึุภนุช  กรแก้วนางสาวศึุภนุช  กรแก้ว
หัวหน้าฝ่าย์สินเชื�อฯหัวหน้าฝ่าย์สินเชื�อฯ

เจ้าหน้ิาที่



นางสุรีย์์พร  พลชนะ
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์บัญชี

นางพัชรี  ศึมนลักษณ์์
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางนพวรรณ์  กรรณิ์การ์
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางธิัญภรณ์์รัตน์  สุข้สุเมฆ
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางมย์ุรีย์์  ทองม้ล
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์การเงิน

นางอรสา  ใจำเสงี�ย์ม
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางสาวสุมัลลิกา  พานิชย์ิ�ง
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นาย์ชินวัตร  จำรรจำลานิมิตร
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางนุชนารถ  ไชย์ปัญญา
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

นางสาวกมลวรรณ์  อานนท์
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์การเงิน

นางประไพวรรณ์  คำำาจัำนทร์
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์การเงิน

นางวาสนา  มุกดามณ์ี
เจ้ำาหน้าที�ฝ่าย์การเงิน

เจ้าหน้ิาที่



นาย์ธิีรกุล  มากไอ
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์สินเชื�อฯ

ว่าที�ร้อย์ตรีสรศึักดิ์  สุราวรรณ์์
เจำ้าหน้าที�คำอมพิวเตอร์

นาย์ธิีรวัฒน์  จำันทอง
เจำ้าหน้าที�คำอมพิวเตอร์

นาย์ชนสรณ์์  เรืองเชื�อเหมือน
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์กฎหมาย์

นาย์สุภกร  ชาญศึิริวิริย์กุล
เจ้ำาหน้าที�ประชาสัมพันธิ์

นางอติภา  ทวีคำ้ณ์
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์บริหารงานทั�วไป

นางอรัญญา  สองบาง
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์บริหารงานทั�วไป

นางสาย์ย์นต์  ศึรีสนอง
เจำ้าหน้าที�สหกรณ์์

นางสาววราภรณ์์  หอมเนีย์ม
เจ้ำาหน้าที�สมาคำมฯ

นาย์อนุชา  หวังเจำริญ
เจำ้าหน้าที�สหกรณ์์

นาย์อรุณ์  เที�ย์งธิรรม
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์บริหารงานทั�วไป

นาย์กฤษดา  บัวหิรัญ
เจำ้าหน้าที�ฝ่าย์บริหารงานทั�วไป

เจ้าหน้ิาที่



13 ก.พ. 64 • การประชุุมใหญ่่สามัญ่ สอ.ศธ. ประจำปี 2563 ณ หอประชุุมคุุรุสภา

17 มี.คุ. 64 • สอ.ศธ. ได้้รับรางวััล “สหกรณ์ออมทรัพย์์คุุณภาพมาตรฐานชุุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์์แห่งประเทศไทย์ จำกัด้”

26 ก.พ. 64 • สอ.ศธ. วัางพานพุ่มสักการะพระบิด้าแห่งการสหกรณ์ไทย์ (วัันสหกรณ์แห่งชุาติ) ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย์

2 เม.ย์. 64 • สอ.ศธ. มอบชุุด้ PPE จำนวัน 100 ชุุด้ เพ่�อป้องกันโรคุติด้เชุ่�อไวัรัสโคุโรนา (COVID-19)
ให้คุณะแพทย์ศาสตร์วัชุิรพย์าบาล มหาวัิทย์าลัย์นวัมินทราธิราชุ



18 ก.ย์. 64 • สอ.ศธ. ร่วัมสัมมนาวัิชุาการลงทุนอย์่างไรให้เหมาะสมกับขนาด้ของสหกรณ์และสอด้คุล้องกับกฎกระทรวัง (รูปแบบ Online)
ถ่่าย์ทอด้สด้ผ่่านห้องประชุุมสหกรณ์ออมทรัพย์์โรงพย์าบาลทันตกรรมคุณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิด้ล จำกัด้ เขตราชุเทวีั กรุงเทพมหานคุร

7 พ.ย์. 64 • สอ.ศธ. ร่วัมประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2563 สมาคุมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย์ ณ ห้องประชุุม สอ.ศธ.

26 ต.คุ. 64 • สอ.ศธ. ต้อนรับคุณะผู่้ตรวัจการ จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคุร พ่�นที� 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

สอ.ศธ. จัด้โคุรงการตรวัจสอบและคุวับคุุมหลักประกันเงินกู้พิเศษ ประจำปี 2564 จำนวัน 2 คุรั�ง 6 แปลง



12 ต.คุ. 64 • สหกรณ์สัญ่จรพบผู่้บริหารในหน่วัย์งานของสมาชุิก ณ มหาวัิทย์าลัย์ราชุภัฏสวันสุนันทา

10 พ.ย์. 64 • สหกรณ์สัญ่จรพบผู่บ้ริหารในหน่วัย์งานของสมาชุิก ณ สำนักงานคุณะกรรมการข้าราชุการคุรูและบุคุลากรทางการศึกษา

27 ต.คุ. 64 • สหกรณ์สัญ่จรพบผู่้บริหารในหน่วัย์งานของสมาชุิก ณ สำนักงานคุณะกรรมการการอาชุีวัศึกษา

9 ต.คุ. 64 • สอ.ศธ. เข้าพบนาย์ปรเมศวัร์ อินทรชุุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย์
เพ่�อหารอ่แนวัทางการจัด้ประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2564



16 พ.ย์. 64 • สหกรณ์สัญ่จรพบผู่้บริหารในหน่วัย์งานของสมาชุิก ณ มหาวัิทย์าลัย์เทคุโนโลย์ีราชุมงคุลธัญ่บุรี

13 ก.ย์. 64 • สหกรณ์ออมทรัพย์์พนักงานบริษัทการบินไทย์ จำกัด้ ศึกษาดู้งาน ณ สอ.ศธ.

7 ธ.คุ. 64 • สหกรณ์สัญ่จรพบผู่้บริหารในหน่วัย์งานของสมาชุิก ณ กรมศิลปากร

11 ม.คุ. 65 • สอ.ศธ. เข้าพบท่านวิัศิษฐ์ ศรีสุวัรรณ์ อธิบดี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่�อหารอ่แนวัทางการจัด้ประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2564 
ภาย์ใต้สถ่านการณ์แพร่ระบาด้ของโรคุติด้เชุ่�อไวัรัสโคุโรนา (COVID-19) ณ ชุั�น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตดุ้สิต กรุงเทพมหานคุร



8 ก.พ. 64 • สสอ.ศธ. มอบเงินให้มูลนิธิราชุประชุานุเคุราะห์ ในพระบรมราชุูปถ่ัมภ์ ณ อาคุารที�ทำการมูลนิธิราชุประชุานุเคุราะห์

21 เม.ย์. 64 • สสอ.ศธ. จัด้ประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2563 ณ หอประชุุมคุุรุสภา กระทรวังศึกษาธิการ

26-27 มี.คุ. 64 • สอ.ศธ. ร่วัมสัมมนาวิัชุาการการพัฒนาเคุร่อข่าย์สหกรณ์สู่คุวัามเป็นเลิศสอด้คุล้องกับกฎหมาย์ที�สหกรณ์เพิ�งทราบ และ
ประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำปี 2563 เขตพ่�นที�สหกรณ์สมาชุิกกรุงเทพมหานคุร พ่�นที� 1 ณ สำนักพัฒนาและถ่่าย์ทอด้เทคุโนโลย์ีการสหกรณ์

3 ธ.คุ. 64 • สอ.ศธ. ร่วัมอบรมพระราชุบัญ่ญั่ติคุุม้คุรองข้อมูลส่วันบุคุคุล และประเด้็นข้อพิพาทที�พบในสหกรณ์ที�คุวัรรู้ (รูปแบบ Online)
จัด้โด้ย์เขตพ่�นที�สหกรณ์สมาชิุกกรุงเทพมหานคุร พ่�นที� 1 ณ อาคุารกรมหม่�นพิทย์าลงกรณ์ ชุั�น 4





                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เงินให้ก้้-พิเศึษ 670,000.00 0.00 1,385,000.00 820,000.00 0.00 7,810,000.00

เงินให้ก้้-สามัญ 87,217,900.00 63,728,300.00 99,709,700.00 84,679,500.00 73,057,100.00 74,335,900.00

เงินให้ก้้-ฉุกเฉิน 2,228,700.00 2,221,000.00 4,112,900.00 2,309,000.00 2,133,600.00 3,604,900.00

ดอกเบี�ย์ 43,075,297.75 39,524,500.67 42,724,777.26 40,194,088.25 41,476,229.25 40,020,181.50

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงินให้ก้้-พิเศึษ 3,880,000.00 1,300,000.00 2,000,000.00 790,000.00 0.00 3,402,000.00

เงินให้ก้้-สามัญ 72,371,700.00 54,069,900.00 70,674,400.00 79,263,600.00 95,322,300.00 99,455,700.00

เงินให้ก้้-ฉุกเฉิน 13,382,300.00 6,428,400.00 4,232,200.00 3,971,000.00 5,421,000.00 4,629,000.00

ดอกเบี�ย์ 41,127,653.75 41,445,996.61 39,493,533.00 40,277,926.75 39,144,828.09 40,007,485.70
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงนิใหกู้-้พเิศษ เงนิใหกู้-้สามญั เงนิใหกู้-้ฉุกเฉนิ ดอกเบีย้ 

จำำานวนเงิน
(ล้านบาท)

ตารางเปรียบเทีียบเงินกู้้�กู้ับดอกู้เบี�ย
เดือนมกู้ราคม - ธัันวาคม 2564



รายการ พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ราย์ได้ 685,810,346.12 754,068,208.54 779,651,590.52 777,856,744.91 743,829,236.02

คำ่าใช้จำ่าย์ 229,904,251.12 274,713,846.01 291,239,350.09 302,257,100.38 260,654,764.60

กำาไรสุทธิิ 455,906,095.00 479,354,362.53 488,412,240.43 475,599,644.53 483,174,471.42
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รายได้

คา่ใชจ้า่ย

กาํไรสทุธิ

จำำานวนเงิน  (ล้านบาท)

ล�าดับ ก�าไรีสุทุธิปรีะจำ�าปี  2564 จำ�านวนเงิน รี้อยละ

1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
  - เงินส�ารองตามข้อบังคับ
  - ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์

48,347,447.14

48,317,447.14
30,000.00

10.01

2. จัดสรรให้สมาชิก
  - เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว
  - เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก

403,174,327.55
302,227,476.60
100,946,850.95

83.44

3.  จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  - เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

12,860,000.00
12,860,000.00

2.66

4. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ
  - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
  - ทุนสาธารณประโยชน์
  - ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
  - ทุนส่งเสริมการศึกษา
  - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
  - ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

18,792,696.73
1,292,696.73

900,000.00
15,500,000.00

1,000,000.00
50,000.00
50,000.00

3.89

รีวม 483,174,471.42 100.00

ประจำำาปี 2564

1 2

4
3

10.01

3.89

2.66
83.44                    

ตารางแสดงจำำานวนรายได� ค่าใช�จำ่าย และกู้ำาไรสุทีธัิ

แสดงกู้ารจำัดสรรกู้ำาไรสุทีธัิ
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******  โปรดนำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปีเล่มนี้ม�ในวันประชุมใหญ่ส�มัญด้วย    โปรดนำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปีเล่มนี้ม�ในวันประชุมใหญ่ส�มัญด้วย  ******
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  โทร. 02-2825609, 02-6287500-3   โทรส�ร 02-6287504-5สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  โทร. 02-2825609, 02-6287500-3   โทรส�ร 02-6287504-5

ที่่�  สอ.ศธ.  107 / 2565  สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการ 
    กระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด

   24  มกราคม  2565

เร่�อง   ข้อเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

เร่ย์น   สมาชิกสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด

สิ�งที่่�ส่งมาด้วย์   ราย์งานประจำปี 2564  จำนวน  1  เล่่ม

 ด้วย์คณ์ะกรรมการดำเนินการ ชุดที่่� 40 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่่�  
5 กุมภาพันธ์ 2565 เวล่า 07.00 น. ณ์ หอประชุมคุรุสภา กระที่รวงศึกษาธิการ ตามระเบี่ย์บีวาระการประชุมดัง
ต่อไปน่�
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 1 เร่�องประธานแจ้งให้ที่่�ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ราบี
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 2 เร่�องพิจารณ์ารับีรองราย์งานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 3 เร่�องพิจารณ์าการเล่่อกตั�งคณ์ะกรรมการดำเนินการแล่ะผู้้้ตรวจสอบีกิจการ
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 4 เร่�องส่บีเน่�องจากการประชุมครั�งที่่�แล่้ว
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 5 เร่�องรับีที่ราบีราย์งานผู้ล่การดำเนินงานประจำปี 2564
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 6 เร่�องรับีที่ราบีราย์งานข้องผู้้้ตรวจสอบีกิจการประจำปี 2564
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 7 เร่�องพิจารณ์าอนุมัติงบีแสดงฐานะการเงินแล่ะงบีกำไรข้าดทีุ่นประจำปี 2564
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 8 เร่�องพิจารณ์าอนุมัติการจัดสรรกำไรสุที่ธิประจำปี 2564
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 9 เร่�องพจิารณ์าอนมุตัปิระมาณ์การราย์จ่าย์แล่ะประมาณ์การราย์รับีประจำปี 2565
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 10 เร่�องพิจารณ์าอนุมัติกำหนดวงเงินก้้ย์่มหรอ่การค�ำประกันประจำปี 2565
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 11 เร่�องพิจารณ์าอนุมัติคัดเล่่อกผู้้้สอบีบัีญชป่ระจำปี  2565
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 12 เร่�องพิจารณ์าอนุมัติการนำเงินไปฝากหร่อการล่งทุี่นข้องสหกรณ์์
      ตามประกาศคณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 13 เร่�องพิจารณ์าอนุมัตินโย์บีาย์การล่งทีุ่น ประจำปี 2565
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 14 เร่�องพิจารณ์าแก้ไข้ข้้อบีังคับี
 ระเบี่ย์บีวาระที่่� 15 เร่�องอ่�นๆ (ถ้้าม่)

 จึงเร่ย์นเชิญสมาชิกทีุ่กที่่าน โปรดเข้้าร่วมประชุมตามวัน เวล่า แล่ะสถ้านที่่�ดังกล่่าวข้้างต้น โดย์พร้อม
เพร่ย์งกัน แล่ะโปรดแสดงบีัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด หร่อ
บีัตรประจำตัวข้้าราชการ หร่อบัีตรประจำตัวประชาชน หร่อบัีตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา หร่อใบีอนุญาตขั้บีข้่�
รถ้ย์นต์ หร่อใบีอนญุาตข้บัีข้่�รถ้จกัรย์านย์นต์ อย่์างใดอย่์างหนึ�งต่อเจ้าหน้าที่่� ที่ั�งน่�เพ่�อประโย์ชน์ข้องสมาชกิทุี่กท่ี่าน

   ข้อแสดงความนับีถ้อ่

   

    (นาย์ที่รงธรรม  กาญจนพิบี้ล่ย์์)
   เล่ข้านุการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ  จำกัด
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รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 1

ระเบีียบีวาระที่ี�

 ตามข้้อบัังคัับัข้้อ 55 กำหนดว่่า การประชุุมใหญ่ข่้องสหกรณ์์จะต้องมีสมาชุิกมาประชุุม 

ไม่น้อยกว่่าก่�งหน่�งข้องจำนว่นสมาชุิกทัั้�งหมดหรือไม่น้อยกว่่า 100 คัน จ่งจะเป็นองคั์ประชุุม ข้ณ์ะนี� 

มีสมาชุิกมาประชุุมจำนว่น .......... คัน จ่งถืือว่่าคัรบัองคั์ประชุุมแล้ว้่

 การเชิุญ่สมาชิุกมาประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปีในวั่นนี�ก็เพื่ื�อแถืล้งผล้การดำเนินงาน 

ข้องสหกรณ์์ในรอบัปีทั้ี�ผ่านมา แล้ะเป็นการปฏิิบััติตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ข้้อ 52 ทั้ี�กำหนดให้มีการ 

ประชุุมใหญ่่สามัญ่อย่างน้อยปีล้ะหน่�งคัรั�ง ภายใน 150 ว่ัน นับัแต่ว่ันสิ�นปีบััญ่ชุีข้องสหกรณ์์ ในรอบัปี 

ทั้ี�ผ่านมา ผล้การดำเนินการเป็นทั้ี�น่าพื่อใจเป็นอย่างยิ�ง ซึ่่�งจะได้แถืล้งงบัการเงินทั้ี�ผ้้สอบับััญ่ชุีได้ตรว่จ

แล้ะรับัรองแล้้ว่ให้สมาชุิกได้ทั้ราบัในว่าระต่อไป ตล้อดจนรายงานผล้การตรว่จสอบักิจการ

 สำหรับัผล้การดำเนินงานข้องคัณ์ะกรรมการดำเนินการชุุดทั้ี� 40 ในรอบัปี 2564 

ไดด้ำเนินงานมีผล้กำไรสุทั้ธิ ิ483,174,471.42 บัาทั้ ซึ่่�งมติทั้ี�ประชุมุใหญ่ป่ระมาณ์การกำไรประจำปี 2564  

เป็นเงินจำนว่น 394,383,000.00 บัาทั้ ซึ่่�งสหกรณ์์สามารถืทั้ำกำไรสุทั้ธิิได้ เกินประมาณ์การทั้ี�ตั�งไว่้ 

อันเป็นผล้จากคัณ์ะกรรมการแล้ะฝ่่ายจัดการมีการบัริหารงานในเชุิงรุกมากข้่�น ประชุาสัมพื่ันธิ์เข้้าถื่ง

สมาชิุกมากข้่�น ทัั้�งในร้ปแบับัการประชุาสัมพัื่นธ์ิในใบัเสร็จรับัเงิน แผ่นพัื่บั ระบับัสมาชิุกออนไล้น์ 

ผา่นมือถือื (Mobile Application) ระบับั Website ข้องสหกรณ์ ์หนว่่ยตัว่แทั้นแล้ะจากเจา้หน้าทั้ี�สหกรณ์์  

แล้ะเชิุญ่ชุว่นสมาชิุกให้นำเงินฝ่ากกับัสหกรณ์์ จง่ทั้ำให้มียอดเงินฝ่ากเพื่ิ�มข้่�นเป็น 9,125,035,608.61 บัาทั้ 

แล้ะได้นำเงินส่ว่นเกินสภาพื่คัล่้องหล้ังจากให้สมาชุิกก้้ยืมแล้้ว่ไปหาผล้ประโยชุน์ตามคัำแนะนำข้อง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์์แล้ะกรมตรว่จบััญ่ชุีสหกรณ์์ ทั้ำให้สามารถืจ่ายเงินปันผล้ได้ในอัตราร้อยล้ะ 5.25 

เงินเฉล้ี�ยคัืนเป็นอัตราร้อยล้ะ 21 ทั้ั�งยังสามารถืจัดสรรเป็นสว่ัสดิการให้กับัสมาชุิกเป็นทัุ้นในร้ปแบับั

ต่างๆ อย่างเพื่ียงพื่อ 

 ในรอบัปีทีั้�ผ่านมาคัณ์ะกรรมการดำเนินการได้ชุ่ว่ยเหล้ือสมาชุิกแล้ะคัรอบัคัรัว่สมาชุิก 

ทั้ี�ถืง่แกก่รรม ประสบัอคััคัภียั ประสบัอทุั้กภยั บัรจิาคัเพื่ื�อการกศุล้กบััหนว่่ยงานตา่งๆ ใหส้ว่สัดิการสมาชุกิ

ทั้ี�มีอายุคัรบัหกสิบัปีบัริบั้รณ์์แล้ะสมาชิุกทั้ี�ภักดีต่อองค์ักร ตล้อดจนการให้ทัุ้นการศ่กษาแก่บัุตรสมาชิุก  

อีกทั้ั�งยังจัดให้มีโคัรงการใหม่แล้ะต่อเนื�องในลั้กษณ์ะทั้ี�เป็นประโยชุน์กับัสมาชุิกอีกหล้ายโคัรงการ

 สุดท้ั้ายนี� ข้อข้อบัคัุณ์ผ้้สอบับััญ่ชุี ทั้ี�ได้ชุ่ว่ยเร่งรัดตรว่จสอบับััญ่ชุีข้องสหกรณ์์ให้เสร็จ

เรียบัร้อย แล้ะเจ้าหน้าทั้ี�กรมส่งเสริมสหกรณ์์ กรมตรว่จบััญ่ชีุสหกรณ์์ ทั้ี�ได้ชุ่ว่ยเหล้ือให้คัำแนะนำให้

ข้้อคัิดเห็นทั้ี�เป็นประโยชุน์ต่อการดำเนินงานข้องคัณ์ะกรรมการดำเนินการตล้อดมา ก่อนจะดำเนินการ

ประชุุมตามว่าระการประชุมุทั้ี�กำหนดไว่ส้ิ�งทั้ี�ไดป้ฏิบิัตัเิปน็ประเพื่ณ์ ีคืัอ การยนืไว่อ้าล้ยัแกเ่พื่ื�อนสมาชุกิ

เร่�องประธานแจ้้งให้้ที่ี�ประชุุมให้ญ่่เร่�องประธานแจ้้งให้้ที่ี�ประชุุมให้ญ่่
สามัญ่ประจ้ำาปีที่ราบีสามัญ่ประจ้ำาปีที่ราบี11



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด22

ทั้ี�ถื่งแก่กรรมในรอบัปี 2564 มีสมาชุิกถื่งแก่กรรม 98 ราย รายล้ะเอียดในหน้า 112

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่เพืื่�อทั้ราบั แล้ะข้อเชิุญ่สมาชิุกทัุ้กท่ั้านยืนไว้่อาลั้ยให้กับัสมาชิุก 

ทั้ี�ถื่งแก่กรรมเป็นเว่ล้า 1 นาทั้ี

 ...............................................................................................................................................
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รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 3

ระเบีียบีวาระที่ี�

รายงานการประชุุมให้ญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563รายงานการประชุุมให้ญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ  จำำากัดสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ  จำำากัด

วันเสาร์ท่�  13  กุมภาพันธิ์  พ.ศึ. 2564วันเสาร์ท่�  13  กุมภาพันธิ์  พ.ศึ. 2564

ณ์  หอประชุมคุุรุสภา และห้องประชุม สอ.ศึธิ.  กระทรวงศึึกษาธิิการณ์  หอประชุมคุุรุสภา และห้องประชุม สอ.ศึธิ.  กระทรวงศึึกษาธิิการ

       ผู้้�มาประชุุม

 1. นายจร้ญ่ ชุ้ล้าภ ประธิานกรรมการ

 2. นายว่ิโรจน์ ใจอารีรอบั รองประธิานกรรมการคันทั้ี� 1

 3. นายพื่้ล้ล้าภ อินทั้รนัฎ รองประธิานกรรมการคันทั้ี� 2

 4. นายอดุล้ย์ ชุ้ว่นรักธิรรม รองประธิานกรรมการคันทั้ี� 3

 5. ผศ.ศรีจันทั้ร์ โตเลิ้ศมงคัล้ กรรมการ     

 6. ผศ.อรทั้ัย รัตนานนทั้์ กรรมการ

 7. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา กรรมการ

 8. ผศ.ว่ิสุทั้ธิิ� แก้ว่มณี์ กรรมการ

 9. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบััว่แก้ว่ กรรมการ

 10. นายกษิพื่ัฒ ภ้ล้ังกา กรรมการ

 11. นายเสฐีียรพื่งษ์ แก้ว่ว่ิมล้ กรรมการ

 12. นายพื่ยงคั์ สีเหล้ือง กรรมการ

 13. นางสุภาพื่ร สภาว่ธิรรม กรรมการ

 14. นายปัญ่ญ่า สุพื่รรณ์พื่ิทั้ักษ์ กรรมการแล้ะเหรัญ่ญ่ิก

 15. นายทั้รงธิรรม กาญ่จนพื่ิบั้ล้ย์ กรรมการแล้ะเล้ข้านุการ   

 16. นายไพื่บั้ล้ย์ เสียงก้อง ทั้ี�ปร่กษา

 17. นายเชุาว่์เลิ้ศ ข้ว่ัญ่เมือง ทั้ี�ปร่กษา

 18. นายเอนก ศรีสำราญ่รุ่งเรือง ผ้้จัดการ

 19.  สมาชุิกอีกจำนว่น  145  คัน  รว่มทั้ั�งสิ�น  163  คัน

  จากสมาชุิกทัั้�งหมด  16,856  คัน 

เร่�องพิิจ้ารณารับีรองรายงานเร่�องพิิจ้ารณารับีรองรายงาน
การประชุุมให้ญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 2563การประชุุมให้ญ่่สามัญ่ประจ้ำาปี 256322



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด44

ผู้้�เข�าร่วมประชุุม 

 1. น.ส.บัุษยมาศ หน้ชุม  นักว่ิชุาการสหกรณ์์ชุำนาญ่การพื่ิเศษ  

    ผ้้แทั้นสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์์

    กรุงเทั้พื่มหานคัร พื่ื�นทั้ี� 1

 2. น.ส.ธินิดา รัตนว่ิจิตร นักว่ิชุาการสหกรณ์์ปฏิิบััติการ

    ผ้้แทั้นสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์์

    กรุงเทั้พื่มหานคัร พื่ื�นทั้ี� 1

 3. นายมนตรี ชุ่ว่ยชุ้ ผ้้แทั้นผ้้สอบับััญ่ชุี

 4. นางว่รกร แชุ่มเมืองปัก ผ้้ตรว่จสอบักิจการ บัริษัทั้ ว่รกรแล้ะสุชุาดา 

    สอบับััญ่ชุี จำกัด

เร่�มประชุุมเวลา  08.30  น.

 ข้ณ์ะนี�สมาชุกิมาประชุมุแล้ะอย้ใ่นหอประชุมุแล้ะห้องประชุมุสหกรณ์์ รว่มจำนว่น 163 คัน 

ถืือว่่าคัรบัองคั์ประชุุมตามข้้อบัังคัับัข้้อ 55 แล้ว้่ นายจร้ญ่  ชุ้ล้าภ  ประธิานกรรมการ เป็นประธิาน 

ในทั้ี�ประชุุม แล้ะดำเนินการประชุุมตามระเบัียบัว่าระการประชุุม ดังนี�

     ระเบีียบีวาระที่ี� 1 เรื่่�องที่่�ปรื่ะธานแจ้้งให้้ที่่�ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปีที่รื่าบ

	 ประธาน		แจ้งทั้ี�ประชุุมใหญ่่ทั้ราบั ดังนี�  
 1. สหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ จำกัด กำหนดประชุุมใหญ่่สามัญ่

ประจำปี 2563 ว่ันทั้ี� 13 กุมภาพัื่นธิ์ 2564 เพืื่�อรายงานผล้การดำเนินงานแล้ะเป็นการปฏิิบััติตาม 

ข้้อบัังคับััสหกรณ์์ ข้้อ 52 กำหนดให้มีการประชุุมใหญ่่ภายใน 150 ว่ัน นับัแต่ว่ันสิ�นปีบััญ่ชุี

 2. ข้อแนะนำผ้้แทั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์์ ผ้้สอบับััญ่ชีุ ผ้้ตรว่จสอบักิจการ แล้ะแข้ก 

ผ้้มีเกียรติทั้ี�มาร่ว่มประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี 2563 

 3. สหกรณ์ไ์ด้จดัสวั่สดิการต่างๆ ชุว่่ยเหลื้อสมาชิุกแล้ะคัรอบัคัรัว่ เชุ่น บัคุัคัล้ในคัรอบัคัรัว่

ถื่งแก่กรรม ประสบัอัคัคัีภัย อุทั้กภัย สมาชิุกอายุคัรบั 60 ปี สมาชิุกภักดีต่อองคั์กร สมาชิุกประสบั

อุบััติเหตุ สว่ัสดิการสำหรับัสมาชุิกทั้ี�เป็นคันโสด เป็นต้น ซึ่่�งในแต่ล้ะปีสหกรณ์์ให้สว่ัสดิการแก่สมาชุิก

เป็นจำนว่นมาก

 4. ข้อเชุญิ่สมาชิุกทั้กุทั้า่นยืนไว้่อาลั้ยให้แกส่มาชิุกทั้ี�ถืง่แกก่รรมในปี 2563 จำนว่น 86 ราย  

เปน็เว่ล้า 1 นาทีั้ รายชุื�อสมาชิุกทั้ี�เสียชีุว่ติ ตามรายล้ะเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2563 หน้า 108

 จง่เสนอทั้ี�ประชุมุเพืื่�อทั้ราบัแล้ะข้อเชุญิ่สมาชุกิทั้กุทั้า่นยนืไว่อ้าล้ยั แกส่มาชุกิทั้ี�ถืง่แกก่รรม

เป็นเว่ล้า 1 นาทั้ี

 ทั้ราบัแล้ะยืนไว่้อาล้ัยแก่สมาชุิกทั้ี�ถื่งแก่กรรมเป็นเว่ล้า 1 นาทั้ี



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 5

     ระเบีียบีวาระที่ี� 2 เรื่่�องพิิจ้ารื่ณารื่ับรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่	 	เรื่่�องพิิจ้ารื่ณารื่ับรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่	 	
	 	 เม่�อวัันที่่�		8		กุมภาพิันธ์		2563	 	 เม่�อวัันที่่�		8		กุมภาพิันธ์		2563

 ประธาน  มอบันายทั้รงธิรรม  กาญ่จนพื่ิบั้ล้ย์  เล้ข้านุการ  นำเสนอ

 นายทรงธรรม	 	กาญจนพิิบููลย์	 	 เลขานุการ	 	 เสนอรายงานการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี  

2562 เมื�อว่ันทั้ี� 8 กุมภาพัื่นธิ์ 2563 ตามรายล้ะเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2563 หน้า 23-41 

ให้ทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์า โดยข้อแก้ไข้ในหน้า 38 สามบัรรทั้ัดนับัจากข้้างล้่าง ข้อแก้ไข้ข้้อคัว่ามดังนี� 

สมาชิุกเล้ข้ทีั้� 2496 เสนอให้สหกรณ์น์ำเงินปันผล้ไปตัดหนี�สญ้่ โดยให้คิัดเฉพื่าะเงินต้น ล้ก้หนี�รายนี�ไม่มี

เงนิบัำนาญ่หรอือย่างไร  เปน็  สมาชุกิเล้ข้ทั้ี� 2496 เสนอใหส้หกรณ์จ์ำหนา่ยหนี�สญ้่ ไปตดัจากเงนิจดัสรร

ให้กรรมการแล้ะเจ้าหน้าทั้ี�ข้องสหกรณ์์ในรป้ข้องเงินโบันัส

 ประธาน			เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่รับัรองรายงานการประชุุมตามทั้ี�เล้ข้านุการเสนอ

  รับัรองรายงานการประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี 2562 เมื�อว่ันทั้ี� 8 

กุมภาพื่ันธิ์ 2563 โดยมีการแก้ไข้

     ระเบีียบีวาระที่ี� 3 เรื่่�องการื่เลื่อกตั้ั�งคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่	ชุุดำที่่�	41เรื่่�องการื่เลื่อกตั้ั�งคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่	ชุุดำที่่�	41
	 	 แลืะผู้้้ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่	 	 แลืะผู้้้ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่

  ประธาน  แจ้งว่่า สำหรับัระเบัียบัว่าระทั้ี� 3 เรื�องพื่ิจารณ์าการเล้ือกตั�งคัณ์ะกรรมการ

ดำเนินการแล้ะผ้้ตรว่จสอบักิจการ ให้เล้ื�อนไปก่อน เนื�องจากเกิดสถืานการณ์์การแพื่ร่ระบัาดข้องเชุื�อ

ไว่รัสโคัโรนา 2019 ถื้าการแพื่ร่ระบัาดเชุื�อไว่รัส คัล้ี�คัล้ายจะกำหนดประชุุมใหญ่่ ให้สมาชุิกทั้ราบัต่อไป  

โดยข้ออนุมัติในหลั้กการเห็นชุอบัมอบัคัณ์ะกรรมการการเลื้อกตั�งประกาศผล้การเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการ

ดำเนนิการแล้ะผ้ต้รว่จสอบักจิการ ตอ่ทีั้�ประชุมุใหญ่ ่หรอืทีั้�ทั้ำการสหกรณ์อ์อมทั้รพัื่ยข์้า้ราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด

 อนุมัติให้เล้ื�อนการเลื้อกตั�งออกไปก่อน แล้ะอนุมัติในหลั้กการ 

เห็นชุอบัมอบัคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�ง ประกาศผล้การเล้ือกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการแล้ะผ้้ตรว่จ

สอบักิจการต่อทั้ี�ประชุุมใหญ่่ เมื�อมีการเล้ือกตั�ง หรือทั้ี�ทั้ำการสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด ตามเสนอ



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด66

     ระเบีียบีวาระที่ี� 4 เรื่่�องส่บเน่�องจ้ากการื่ปรื่ะชุุมครื่ั�งที่่�แลื้วัเรื่่�องส่บเน่�องจ้ากการื่ปรื่ะชุุมครื่ั�งที่่�แลื้วั
 

- ไม่มี -

     ระเบีียบีวาระที่ี� 5  เร่ื่�องรื่บัที่รื่าบรื่ายงานผู้ลืการื่ดำำาเนินงาน	ปรื่ะจ้ำาปี	2563เร่ื่�องรื่บัที่รื่าบรื่ายงานผู้ลืการื่ดำำาเนินงาน	ปรื่ะจ้ำาปี	2563

 ประธาน  มอบันายเอนก  ศรีส�าราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก		ศรีสำำาราญรุ�งเรือง		ผูู้�จัดการ  นำเสนอ รายงานผล้การดำเนินงานประจำปี 2563  

ในด้านคัว่ามเจริญ่เติบัโตข้องธิุรกิจ จำนว่นสมาชุิก ทัุ้นดำเนินงาน กำไรสุทั้ธิิ ทัุ้นเรือนหุ้น เงินรับัฝ่าก 

การให้เงินก้้แก่สมาชิุกแล้ะสหกรณ์์อื�นๆ เงินล้งทุั้น ทัุ้นสาธิารณ์ประโยชุน์แล้ะการจัดสวั่สดิการต่างๆ 

แล้ะผล้งานข้องคัณ์ะกรรมการฝ่่ายต่างๆ ประกอบัด้ว่ย 7 ด้าน ได้แก่

     (1) ด้านบัริหาร     

     (2) ด้านการสร้างคัว่ามมั�นคังแล้ะคัว่ามก้าว่หน้าข้องสหกรณ์์

     (3) ด้านการพื่ัฒนาบัุคัล้ากรแล้ะองค์ักร    

     (4) ด้านการให้สว่ัสดิการ   

     (5) ด้านระเบัียบัแล้ะกฎหมาย 

     (6) ด้านประชุาสัมพื่ันธิ์

      (7) ด้านเชุื�อมโยงเคัรือข่้าย    

 ตล้อดจนกจิกรรมระหว่า่งปี ตามรายล้ะเอยีดในหนงัสอืรายงานประจำปี 2563 หนา้ 43-54 

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่เพืื่�อทั้ราบั

 ประธาน  เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่รับัทั้ราบัรายงานผล้การดำเนินงานประจำปี 2563

 รับัทั้ราบั

     ระเบีียบีวาระที่ี� 6  เรื่่�องรื่ายงานการื่ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่	ปรื่ะจ้ำาปี	2563เรื่่�องรื่ายงานการื่ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่	ปรื่ะจ้ำาปี	2563

 ประธาน  เชุิญ่ผ้้แทั้นบัริษัทั้ ว่รกรแล้ะสุชุาดาสอบับััญ่ชุี จำกัด  นำเสนอ  

 นางวรกร		แช่�มเมืองปัก			ผูู้�ตรวจสำอบูกิจการ  นำเสนอรายงานการตรว่จสอบักิจการ สำหรับั

ปีสิ�นสุดว่ันทั้ี� 31 ธิันว่าคัม 2563 ตามรายล้ะเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2563 หน้า 55-63

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่เพื่ื�อทั้ราบั



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 7

 ประธาน  เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่รับัทั้ราบัรายงานการตรว่จสอบักิจการ ประจำปี 2563

 รับัทั้ราบั

     ระเบีียบีวาระที่ี� 7  
เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิงบแสดำงฐานะการื่เงินเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิงบแสดำงฐานะการื่เงิน

	 	 แลืะงบกำาไรื่ขาดำทีุ่น	ปรื่ะจ้ำาปี	2563	 	 แลืะงบกำาไรื่ขาดำทีุ่น	ปรื่ะจ้ำาปี	2563

 ประธาน  เชุิญ่ นายมนตรี ชุ่ว่ยชุ้ ผ้้แทั้นผ้้สอบับััญ่ชีุ แถืล้งงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะ 

งบักำไรข้าดทัุ้นประจำปี 2563

 นายมนตรี			ช่�วยช่	ู		ผูู้�แทนผูู้�สำอบูบูญัช่ ี นำเสนอรายงานงบัแสดงฐีานะการเงิน งบักำไรข้าดทุั้น 

งบักระแสเงินสด แล้ะหมายเหตุประกอบังบัการเงิน สำหรับัปีสิ�นสดุ 31 ธินัว่าคัม 2563 ตามรายล้ะเอียด

ในหนงัสอืรายงานประจำปี 2563 หน้า 64-98

 จ่งเสนอทีั้�ประชุุมใหญ่่เพืื่�อพื่ิจารณ์าอนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำไรข้าดทุั้น 

ประจำปี 2563

 ประธาน เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์าอนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำไรข้าดทัุ้น

ประจำปี 2563 ตามทั้ี�ผ้้สอบับััญ่ชุีเสนอ

 อนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำไรข้าดทัุ้นประจำปี 2563 

ตามทั้ี�ผ้้สอบับัญั่ชุีเสนอ

     ระเบีียบีวาระที่ี� 8  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่จ้ัดำสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิ	ปรื่ะจ้ำาปี	2563เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่จ้ัดำสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิ	ปรื่ะจ้ำาปี	2563 

 ประธาน  เสนอพื่จิารณ์าอนมุตักิารจดัสรรกำไรสทุั้ธิปิระจำปี 2563 เป็นเงนิ 475,599,644.53 

บัาทั้ (สี�ร้อยเจด็สิบัห้าล้้านห้าแสนเก้าหมื�นเก้าพัื่นหกร้อยสี�สิบัสี�บัาทั้ห้าสิบัสามสตางค์ั) แล้ะคัณ์ะกรรมการ

ดำเนนิการเหน็สมคัว่รจดัสรรกำไรสทุั้ธิติามคัว่ามในข้้อบังัคับััสหกรณ์์ ข้้อ 32 ตามรายล้ะเอยีดในหนงัสอื

รายงานประจำปี 2563 หน้า 99

 จง่เสนอทั้ี�ประชุมุใหญ่่เพืื่�อพิื่จารณ์าอนมัุติให้จดัสรรกำไรสทุั้ธิปิระจำปี 2563

 อนมุตัใิหจ้ดัสรรกำไรสทุั้ธิปิระจำป ี2563 ตามเสนอ โดยคัะแนนเสยีง

เป็นเอกฉันทั้์



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด88

     ระเบีียบีวาระที่ี�  9  
เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิปรื่ะมาณการื่รื่ายจ้่ายเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิปรื่ะมาณการื่รื่ายจ้่าย

	 	 แลืะปรื่ะมาณการื่รื่ายรื่ับ	ปรื่ะจ้ำาปี	2564	 	 แลืะปรื่ะมาณการื่รื่ายรื่ับ	ปรื่ะจ้ำาปี	2564
 

 ประธาน  มอบันายเอนก  ศรีสำราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จัดการ  นำเสนอ

 นายเอนก	 	ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 	ผูู้�จัดการ เสนอว่่า สหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด ได้จัดทั้ำแผนงานประมาณ์การรายจ่ายแล้ะประมาณ์การรายรับั ประจำปี 2564 

เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์าตามข้้อบัังคัับัข้้อ 56 (6) ให้สอดคัล้้องกับัแผนกล้ยุทั้ธิ์ ฉบัับัทั้ี� 5 พื่.ศ. 

2563-2568 ตามรายล้ะเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2564 หน้า 100-103

 ประธาน เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พิื่จารณ์าอนุมัติประมาณ์รายจ่ายแล้ะประมาณ์การรายรับั 

ประจำปี 2564

 อนุมัติประมาณ์รายจ่ายแล้ะประมาณ์การรายรับั ประจำปี 2564 

ตามเสนอโดยคัะแนนเสียงเป็นเอกฉันทั้์

    ระเบีียบีวาระที่ี� 10  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิกำาห้นดำวังเงินก้้ย่มห้รื่่อการื่คำ�าปรื่ะกันเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิกำาห้นดำวังเงินก้้ย่มห้รื่่อการื่คำ�าปรื่ะกัน
	 	 ปรื่ะจ้ำาปี	2564	 	 ปรื่ะจ้ำาปี	2564

 ประธาน  แจ้งว่่า ตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ จำกัด 

พื่.ศ. 2543 ข้้อ 56 (5) กำหนดให้ทั้ี�ประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี กำหนดว่งเงินก้้ยืมหรือการคั�ำประกัน 

สำหรับัปีหน่�งๆ ไว่้เพืื่�อเป็นการหมุนเว่ียนให้สมาชุิกก้้ยืม 

 สำหรับัปี 2564 สหกรณ์์ ข้อกำหนดว่งเงินการก้้ยืมหรือการคั�ำประกันเพืื่�อใชุ้เป็น

ทั้นุหมุนเวี่ยนเกิดสภาพื่คัล่้อง จำนว่น 8,700,000,000.-บัาทั้ (แปดพัื่นเจ็ดร้อยล้า้นบัาทั้ถ้ืว่น) เท่ั้าปีทั้ี�แล้ว้่ 

เปน็ไปตามระเบีัยบันายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ ์ว่า่ด้ว่ยหลั้กเกณ์ฑ์การพิื่จารณ์าให้คัว่ามเห็นชุอบัว่งเงินการก้้ยมื

หรือการคั�ำประกันข้องสหกรณ์์ พื่.ศ. 2561 ข้้อ 7 หลั้กเกณ์ฑ์การพิื่จารณ์าว่งเงินการก้้ยืมหรือการ 

คั�ำประกันข้องสหกรณ์์

ฯล้ฯ

 7.2.2  ก�าหนดค่ัาสัมประสทิั้ธิิ�ในการคั�านว่ณ์ว่งเงนิการก้ย้มืข้องสหกรณ์์ แยกตามประเภทั้

ข้องสหกรณ์์ ดังนี�

        (1) ประเภทั้ออมทั้รัพื่ย์ ถืือใชุ้ว่งเงินการก้้ยืมข้องสหกรณ์์ไม่เกิน 1.5 เทั้่าข้องทัุ้น

เรือนหุ้นรว่มกับัทัุ้นส�ารองข้องสหกรณ์์

ฯล้ฯ

 ปี 2563 สหกรณ์์ มีทัุ้นเรือนหุ้น จำนว่น 5,702,049,910.00 บัาทั้ แล้ะทัุ้นสำรองเป็นเงิน  

689,514,744.65 บัาทั้ รว่มเป็นทั้ั�งสิ�น 6,391,564,654.65 บัาทั้ 



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 9

 ฉะนั�น ตามระเบีัยบันายทั้ะเบีัยนสหกรณ์ ์การกำหนดว่งเงินก้ย้มืหรอืการคั�ำประกัน ป ี2564  

จำนว่น 6,391,564,654.65 x 1.5 = 9,587,346,981.97 บัาทั้ 

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พิื่จารณ์าอนุมัติกำหนดว่งเงินก้้ยืมหรือการคั�ำประกัน ปี 2564   

จำนว่น 8,700,000,000.-บัาทั้ (แปดพื่ันเจ็ดร้อยล้้านบัาทั้ถื้ว่น) เทั้่าปีทั้ี�แล้้ว่

  ประธาน  เสนอทีั้�ประชุุมใหญ่่พิื่จารณ์าอนุมัติกำหนดว่งเงินก้ย้มืหรอืการคั�ำประกัน ป ี2563

 อนมุตัวิ่งเงนิก้ย้มืหรอืการคั�ำประกัน ป ี2564 จำนว่น 8,700,000,000.-

บัาทั้ (แปดพื่ันเจ็ดร้อยล้้านบัาทั้ถื้ว่น) โดยคัะแนนเสียงเป็นเอกฉันทั้์ 

   ระเบีียบีวาระที่ี� 11  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาคัดำเลื่อกผู้้้สอบบัญ่ชุ่	ปรื่ะจ้ำาปี	2564เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาคัดำเลื่อกผู้้้สอบบัญ่ชุ่	ปรื่ะจ้ำาปี	2564

 ประธาน  มอบันายเอนก  ศรีสำราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จัดการ  นำเสนอ

 นายเอนก	 	ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 	ผูู้�จัดการ เสนอว่่า สหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด ข้อเสนอคััดเล้ือกผ้้สอบับััญ่ชุีประจำปี 2564 ซึ่่�งตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์

ข้้าราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร จำกดั พื่.ศ. 2543 ข้้อ 56 (7) กำหนดให้ทั้ี�ประชุุมใหญ่่มีอำนาจหน้าทีั้�ใน

การพื่จิารณ์าคัดัเล้อืกผ้ส้อบับัญั่ชุแีล้ะกำหนดคัา่ตอบัแทั้น เพื่ื�อเสนอนายทั้ะเบัยีนแตง่ตั�งเปน็ผ้ส้อบับัญั่ชุี 

สหกรณ์อ์อมทั้รัพื่ยข้์้าราชุการกระทั้รว่งศ่กษาธิกิาร จำกัด สำหรับัปสีิ�นสดุทั้างบัญั่ชีุ ณ์ ว่นัทั้ี� 31 ธินัว่าคัม 

2564 ซึ่่�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการ ได้พิื่จารณ์าคััดเล้ือกผ้้สอบับััญ่ชุีโดยคัำน่งถื่งการเข้้าปฏิิบััติงาน 

งานสอบับััญ่ชีุ การเข้้าปฏิิบัตัิงานสอบับััญ่ชุี การรายงานสอบับััญ่ชุี ข้้อม้ล้อื�นๆ จำนว่น 2 ราย  ดังนี�

 1. บัริษัทั้ มนตรีสอบับััญ่ชีุแล้ะกฎหมาย จำกัด โดย นางสาว่ฉัตราภรณ์์ ล้ีล้ัคัรานนท์ั้ 

ผ้้สอบับััญ่ชีุรับัอนุญ่าตเล้ข้ทั้ี� 10365 เสนอคั่าธิรรมเนียมการสอบับัญั่ชุี จำนว่นเงิน 180,000.00 บัาทั้   

 2. บัริษัทั้ สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกัด โดย นายว่ิทั้ยา อรุณ์ศิริเพื่็ชุร ผ้้สอบับัญั่ชุี 

รับัอนุญ่าตเล้ข้ทั้ี� 4295 จากบัริษัทั้ สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกัด เสนอคั่าธิรรมเนียมการสอบับัญั่ชุี 

จำนว่นเงิน 185,000.00 บัาทั้ 

 ในการนี� คัณ์ะกรรมการดำเนินการได้พื่ิจารณ์ากล้ั�นกรองคััดเล้ือกผ้้สอบับััญ่ชุีสหกรณ์ ์

ประจำปี 2564 โดยคัำน่งถื่งการบัริการให้คัำปร่กษาแนะนำ การเข้้าปฏิิบััติงานสอบับััญ่ชีุ ผล้งาน 

การตรว่จสอบั คัว่ามสามารถืในการตรว่จสอบั การตรว่จเสร็จทั้ันเว่ล้า คัว่ามร้้คัว่ามสามารถืแล้ะ

ประสบัการณ์์ในการตรว่จสอบับััญ่ชุี แล้ะคั่าธิรรมเนียมในอัตราทั้ี�เหมาะสม 

 จ่งเห็นคัว่รคััดเล้ือกนางสาว่ฉัตราภรณ์์  ล้ีล้ัคัรานนทั้์ ผ้้สอบับััญ่ชุีรับัอนุญ่าตเล้ข้ทั้ี� 10365 

จาก บัรษิทัั้ มนตรีสอบับัญั่ชีุแล้ะกฎหมาย จำกัด เป็นผ้ส้อบับัญั่ชีุประจำปี 2564  แล้ะกำหนดค่ัาตอบัแทั้น

ในการสอบับัญั่ชุ ีจำนว่น 180,000.- บัาทั้ (หน่�งแสนแปดหมื�นบัาทั้ถ้ืว่น) แล้ะนายว่ทิั้ยา  อรณุ์ศริเิพื่ช็ุร 

ผ้ส้อบับัญั่ชุรีบััอนญุ่าตเล้ข้ทั้ี� 4295 จากบัรษิทัั้ สำนกังาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกดั เป็นผ้ส้อบับัญั่ชุสีำรอง



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด1010

  จง่เสนอทั้ี�ประชุมุใหญ่่พื่จิารณ์าคัดัเล้อืกผ้ส้อบับัญั่ชุแีล้ะกำหนดค่ัาตอบัแทั้นประจำปี 2564

 ประธาน  เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์าคััดเล้ือกผ้้สอบับัญั่ชุีสหกรณ์์ ประจำปี 2564

 อนุมัติเล้ือกนางสาว่ฉัตราภรณ์์  ล้ีล้ัคัรานนทั้์ ผ้้สอบับััญ่ชุีรับัอนุญ่าต 

เล้ข้ทั้ี� 10365 จากบัริษัทั้ มนตรีสอบับััญ่ชุีแล้ะกฎหมาย จำกัด เป็นผ้้สอบับัญั่ชุี ประจำปี 2564 แล้ะ

กำหนดคั่าตอบัแทั้นในการสอบับััญ่ชุี จำนว่น 180,000.- บัาทั้ (หน่�งแสนแปดหมื�นบัาทั้ถื้ว่น) แล้ะ นาย

วิ่ทั้ยา  อรุณ์ศิริเพ็ื่ชุร ผ้้สอบับััญ่ชุีรับัอนุญ่าตเล้ข้ทั้ี� 4295 จากบัริษัทั้ สำนักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จำกัด 

เป็นผ้้สอบับััญ่ชุีสำรอง โดยคัะแนนเสียง เป็นเอกฉันทั้์

   ระเบีียบีวาระที่ี� 12  เร่ื่�องพิจิ้ารื่ณาอนมุตัั้กิารื่นำาเงนิไปฝากห้ร่ื่อการื่ลืงที่นุของสห้กรื่ณ์
	 	 ตั้ามปรื่ะกาศคณะกรื่รื่มการื่พิัฒนาการื่สห้กรื่ณ์แห้่งชุาตั้ิ

 ประธาน  มอบั  นายเอนก  ศรีส�าราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก		ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 	ผูู้�จัดการ  เสนอว่่า ณ์ ว่ันทั้ี� 31 ธิันว่าคัม 2563 สหกรณ์์ 

ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิิการ จำกัด มีทัุ้นสำรองจำนว่น 689.51 ล้้านบัาทั้ รว่มกับัว่งเงิน

ทั้ี�จะได้รบััการจัดสรรกำไรสทุั้ธิปิระจำปี 2563 อกีจำนว่น 47.56 ล้้านบัาทั้ รว่มเป็นเงนิ 737.07 ล้้านบัาทั้ 

อาศัยอำนาจตามคัว่ามในมาตรา 62 (7) แห่งพื่ระราชุบัญั่ญั่ตสิหกรณ์ ์ พื่.ศ. 2542  แล้ะมติคัณ์ะกรรมการ

พื่ัฒนาการสหกรณ์์แห่งชุาติ ออกประกาศ ณ์ ว่ันทั้ี� 17 พื่ฤศจิกายน 2563 เรื�องข้้อกำหนดการฝ่าก 

หรือล้งทัุ้นอย่างอื�นข้องสหกรณ์์ พื่.ศ. 2563 

 เพื่ื�อให้การบัรหิารการล้งทุั้นข้องสหกรณ์อ์อมทั้รัพื่ยข์้า้ราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิิการ จำกัด 

เป็นไปด้ว่ยคัว่ามสะดว่กคัล้่องตัว่ มั�นคัง แล้ะเกิดผล้ตอบัแทั้นการล้งทัุ้นทั้ี�ดี เป็นไปตามหล้ักเกณ์ฑ์แล้ะ

เงื�อนไข้ข้องประกาศข้องคัณ์ะกรรมการพัื่ฒนาการสหกรณ์แ์ห่งชุาติ ข้อ้ 3 (7) กำหนดให้เงนิข้องสหกรณ์์

อาจฝ่ากหรอืล้งทั้นุหนว่่ยล้งทุั้นข้องกองทั้นุรว่มทั้ี�รฐัีว่สิาหกจิจดัตั�งข้่�นโดยคัว่ามเหน็ชุอบัข้องคัณ์ะรฐัีมนตรี

แล้ะอย้ใ่นกำกับัหลั้กทั้รพัื่ย์แล้ะตล้าดหลั้กทั้รัพื่ย์ได้ คัณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ข้อเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่ 

พื่จิารณ์าอนมุตัใิห้คัณ์ะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์์นำเงนิไปฝ่ากหรอืล้งทั้นุในหล้กัทั้รพัื่ย์จำนว่น 700 ล้้านบัาทั้ 

ตามรายล้ะเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2563 หน้า 106-107

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์า

 ประธาน  เสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่พื่ิจารณ์าอนุมัติการน�าเงินไปฝ่ากหรือการล้งทัุ้นข้องสหกรณ์์

 อนมุตักิารนำเงนิไปฝ่ากหรอืการล้งทั้นุข้องสหกรณ์ใ์นว่งเงนิ 700 ล้า้น

บัาทั้ตามเสนอ 
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   ระเบีียบีวาระที่ี� 13  เรื่่�องอ่�นๆ	(ถ้้าม่)เรื่่�องอ่�นๆ	(ถ้้าม่)

 ประธาน  แจ้งว่่า ว่าระการประชุุมต่อไปนี�เป็นว่าระอื�นๆ ซึ่่�งเป็นว่าระทั้ี�ให้สมาชุิกเสนอ

ข้้อคัิดเห็นแล้ะข้้อเสนอแนะทั้ี�เป็นประโยชุน์ต่อสหกรณ์์ สำหรับัระเบัียบัว่าระทั้ี� 3 เรื�องพิื่จารณ์าการ 

เล้ือกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการแล้ะผ้้ตรว่จสอบักิจการเล้ื�อนไปก่อนตามทั้ี�ได้แจ้ง ถื้าการแพื่ร่ระบัาด

เชุื�อไว่รัสโคัโรนา 2019 คัล้ี�คัล้ายจะกำหนดประชุุมใหญ่ว่่ิสามัญ่ให้สมาชุิกทั้ราบัต่อไป เมื�อไม่มีสมาชุิก 

ผ้้ใดเสนอข้้อคิัดเห็น ต้องข้อข้อบัคุัณ์สมาชิุกทั้ี�เสียสล้ะเว่ล้ามาประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปีสหกรณ์์ใน 

ว่ันนี� จ่งข้อปิดประชุุม

เล่กประชุุม เวลา 11.00 น.

  

    

                                            ประธิานในทั้ี�ประชุุม

  (นายจร้ญ่  ชุ้ล้าภ)

  ประธิานกรรมการ

                                                ผ้้จดรายงานการประชุุม

  (ทั้รงธิรรม  กาญ่จนพื่ิบั้ล้ย์)

  เล้ข้านุการ

 จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมพื่ิจารณ์า

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบีียบีวาระที่ี�

	 3.1	การเลือกตั�งคณะกรรมการดำาเนินการ		ชุ่ดที�	41
  สืบัเนื�องจากประชุุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี 2564 เมื�อว่ันทั้ี� 13 กุมภาพื่ันธิ์ 2564 ได้ 

เหน็ชุอบัให้เล้ื�อนว่าระการเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการแล้ะผ้้ตรว่จสอบักิจการออกไปก่อน เนื�องจาก

เกิดสถืานการณ์์การแพื่ร่ระบัาดข้องเชุื�อไว่รัสโคัโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง กับัต้องปฎิบััติ

ตาม พื่.ร.บั.สถืานการณ์์ฉุกเฉิน ซึ่่�งมติ่ท่ี่�ประชุุมใหญ่่อนุมัติให้เล้ื�อนการเล้ือกตั�งแล้ะอนุมัติในหลั้กการ

เห็นชุอบัมอบัคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�งประกาศผล้การเล้ือกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการแล้ะผ้้ตรว่จ

สอบักิจการ ต่อทั้ี�ประชุุมใหญ่่เมื�อมีการเล้ือกตั�ง หรือทั้ี�ทั้ำการสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด 

  ซึ่่�งในปัจจุบััน สถืานการณ์์การแพื่ร่ระบัาดเริ�มคัล้ี�คัล้าย คัณ์ะกรรมการดำเนินการ 

จ่งเห็นสมคัว่รให้ดำเนินการเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการ ตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์

ข้้าราชุการกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ จำกัด พื่.ศ. 2543 ข้้อ 59 กำหนดให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์

มวี่าระอย้ใ่นตำแหนง่คัราว่ล้ะสองปนีบััแตว่่นัเล้อืกตั�ง แล้ะข้อ้ 60 กำหนดใหก้รรมการดำเนนิการสหกรณ์์

ต้องออกจากตำแหน่งเพื่ราะเหตุถื่งคัราว่ออกตามว่าระ ในปี 2563 มีคัณ์ะกรรมการดำเนินการ ชุุดทั้ี� 

40 พื่้นจากตำแหน่งเพื่ราะเหตุดังกล้่าว่ ชุุดทั้ี� 1 จำนว่น 7 คัน ดังนี�

  ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ได้แก่  นายจร้ญ่  ชุ้ล้าภ

  ตำแหน่ง กรรมการดำเน่นการ ได้แก่

   1. นายปัญ่ญ่า สุพื่รรณ์พื่ิทั้ักษ์ สังกัด กลุ้่ม 2       

   2. นายทั้รงธิรรม กาญ่จนพื่ิบั้ล้ย์ สังกัด กลุ้่ม 2     

   3. ผศ.ศรีจันทั้ร์ โตเล้ิศมงคัล้ สังกัด กลุ้่ม 3 หน่ว่ย 3.1

   4. ผศ.อรทั้ัย รัตนานนทั้์ สังกัด กลุ้่ม 3 หน่ว่ย 3.2

   5. นายอดุล้ย์ ชุ้ว่นรักธิรรม สังกัด กลุ้่ม 5 หน่ว่ย 5.1  

   6. ผศ.ว่ิสุทั้ธิิ� แก้ว่มณ์ี สังกัด กลุ้่ม 5 หน่ว่ย 5.9  

  ตำแหน่ง ผู้้�ติรวจสอบก่จการ ทั้ี�มีว่าระการดำรงตำแหน่งคัรบัว่าระคัราว่ล้ะ 1 ปี 

 จ่งกำหนดให้มีการเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ ชุุดทั้ี� 41 เพืื่�อแทั้น 

คัณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ แล้ะผ้้ตรว่จสอบักิจการทั้ี�พ้ื่นจากตำแหน่งตามว่าระดังกล้่าว่ 

โดยประกาศการรับัสมัคัรรับัเล้ือกตั�ง ดังนี�  

เร่�องการเลื่อกตั้ั�งเร่�องการเลื่อกตั้ั�ง
คณะกรรมการดำำาเนินการ ชุุดำที่ี� 41  คณะกรรมการดำำาเนินการ ชุุดำที่ี� 41  
แลืะผู้้้ตั้รวจ้สอบีกิจ้การแลืะผู้้้ตั้รวจ้สอบีกิจ้การ

33
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  ชุุดที่่� 1	ปรื่ะกาศผู้้้สมัครื่รื่ับเลื่อกตั้ั�ง	เป็นคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่	คัรบัว่าระการดำรง

ตำแหน่ง ปี 2563 จำนว่น 7 คัน ได้แก่

  กลุ่มที่่� 2 มีสิทั้ธิิรับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 2 คัน ประกอบัด้ว่ยสมาชิุก 

   หน่ว่ย  สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา

   ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดตามล้ำดับัข้องกลุ้่มทั้ี� 2 จำนว่น 2 คัน มีสิทั้ธิิ 

ได้รับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการ

  กลุ่มที่่� 3 มีสิทั้ธิิรับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 2 คัน ประกอบัด้ว่ยสมาชุิก

   หน่ว่ย 3.1 มหาวิ่ทั้ยาล้ัยเทั้คัโนโล้ยีราชุมงคัล้ หรือ

   หน่ว่ย 3.2 มหาวิ่ทั้ยาล้ัยราชุภัฎ แล้ะมหาว่ิทั้ยาล้ัยสว่นดุสิต หรือ

   หน่ว่ย 3.3 หน่ว่ยอื�นในสงักดัสำนักงานคัณ์ะกรรมการการอุดมศก่ษา (เดิม) 

    ทั้ี�ไม่สังกัดหน่ว่ยทั้ี� 3.1 แล้ะ 3.2

   ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดตามล้ำดับัข้องกลุ้่มทั้ี� 3 จำนว่น 2 คัน มีสิทั้ธิิ 

ได้รับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน

  กลุ่มที่่� 5 มีสิทั้ธิิรับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 2 คัน ประกอบัด้ว่ยสมาชุิก

   หน่ว่ย 5.1 กรมส่งเสริมวั่ฒนธิรรม หรือ

   หน่ว่ย 5.2 สำนักงานศิล้ปว่ัฒนธิรรมร่ว่มสมัย หรือ

   หน่ว่ย 5.3 กรมศิล้ปากร หรือ

   หน่ว่ย 5.4  สถืาบัันบััณ์ฑิตพื่ัฒนศิล้ป์ หรือ

   หน่ว่ย 5.5 กรมการศาสนา หรือ

   หน่ว่ย 5.6 สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งการทั้่องเทั้ี�ยว่แล้ะกีฬา หรือ

   หน่ว่ย 5.7 กรมพื่ล้ศ่กษา หรือ

   หน่ว่ย 5.8 กรมการทั้่องเทั้ี�ยว่ หรือ

   หน่ว่ย 5.9 หน่ว่ยงานทั้ี�ไม่สังกัดหน่ว่ยงานใด

   ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดตามล้ำดับัข้องกลุ้่มทั้ี� 5 จำนว่น 2 คัน มีสิทั้ธิิ 

ได้รับัเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน ยกเว้่นหน่ว่ยทั้ี� 5.9 อาจมีสิทั้ธิิได้รับั 

เล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกิน 2 คัน

  ปรากฏิว่า่ในระหว่า่งว่นัทั้ี� 4-8 มกราคัม 2564 มผี้ส้มัคัรเปน็คัณ์ะกรรมการดำเนนิการ 

จำนว่น 7 คัน ประกอบัด้ว่ย

  ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ    

 หมายเล้ข้ 1 นายจร้ญ่  ชุ้ล้าภ สังกัด สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ

  มีสิทั้ธิิได้รับัเล้ือกตั�งเป็นประธิานกรรมการ 1 คัน
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  ตำแหน่ง  กรรมการดำเน่นการ 

  กลุ่มที่่� 2  มีผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง 4 คัน ได้แก่  

 หมายเล้ข้ 1 นายปัญ่ญ่า สุพื่รรณ์พื่ิทั้ักษ์ สังกัด สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา

 หมายเล้ข้ 2 นายเมธิา อุทั้ัยพื่ยัคัฆ์์ สังกัด สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา

 หมายเล้ข้ 3 นายศักดา มย้ข้โชุติ สังกัด สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา 

 หมายเล้ข้ 4 นายนะก้ล้ อักษรไว่สมผล้ สังกัด สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา

  ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดข้องกลุ้่มทั้ี� 2 มีสิทั้ธิิได้รับัเล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการ 

2 คัน 

  กลุ่มที่่� 3  มีผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง 2 คัน ได้แก่ 

 หมายเล้ข้ 1 ผศ.อรทั้ัย รัตนานนทั้์  หน่ว่ย 3.2 สังกัด มหาว่ิทั้ยาล้ัยราชุภัฏิสว่นสุนันทั้า

 หมายเล้ข้ 2 นายพื่ีระว่ิทั้ย์ กล้�ำคัำ หน่ว่ย 3.1 สังกัด มหาว่ิทั้ยาล้ัยเทั้คัโนโล้ยีราชุมงคัล้

            ธิัญ่บัุรี

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 3 จำนว่น 2 คัน มีสทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน   

  กลุ่มที่่� 5  มีผ้้สมัคัรรับัเลื้อกตั�ง 2 คัน ได้แก่

 หมายเล้ข้ 1 นางสมล้ักษณ์์  ปิ�นกร หน่ว่ย 5.3 สังกัด กรมศิล้ปากร

 หมายเล้ข้ 2 ผศ.ดร.ไพื่เลิ้ศ  สุมานนท์ั้  หน่ว่ย 5.9 สังกัด สหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์

    ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 5 จำนว่น 2 คัน มีสทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน 

  การื่กำาห้นดำบัตั้รื่เลื่อกตั้ั�ง การเลื้อกตั�งกรรมการดำเนินการกลุ้่มดังกล่้าว่ข้้างต้น 

ให้กากบัาทั้ใน บัติรส่ฟ้้า ตามจำนว่นผ้้มีสิทั้ธิิรับัสมัคัรในแต่ล้ะกลุ้่ม

  

           สำหรับั กรรมการดำเน่นการ ทั้ี�คัรบัว่าระปี 2564 จำนว่น 8 คัน ได้แก่

   1. นายเสฐีียรพื่งษ์ แก้ว่ว่ิมล้ สังกัด กลุ้ม่ทั้ี� 1 หน่ว่ยทั้ี� 1.1

   2. นายกษิพื่ัฒ ภ้ลั้งกา สังกัด กลุ้่มทั้ี� 1 หน่ว่ยทั้ี� 1.2 

   3. รศ.ดร.สมเกียรติ กอบััว่แก้ว่ สังกัด กลุ้ม่ทั้ี� 3 หน่ว่ยทั้ี� 3.2

   4. ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา สังกัด กลุ้ม่ทั้ี� 3 หน่ว่ยทั้ี� 3.1

   5. นางสุภาพื่ร สภาว่ธิรรม สังกัด กลุ้ม่ทั้ี� 4 หน่ว่ยทั้ี� 4.1

   6. นายว่ิโรจน์ ใจอารีรอบั สังกัด กลุ้ม่ทั้ี� 5 หน่ว่ยทั้ี� 5.1  

   7. นายพื่้ล้ล้าภ อินทั้รนัฏิ สังกัด กลุ้่มทั้ี� 5 หน่ว่ยทั้ี� 5.4 

   8. นายพื่ยงคั์ สีเหล้ือง สังกัด กลุ้่มทั้ี� 5 หน่ว่ยทั้ี� 5.7    
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  ชุุดำที่่�	 2	 ปรื่ะกาศผู้้้สมัครื่รัื่บเล่ือกตัั้�ง	 เป็นคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่ คัรบัว่าระการ 

ดำรงตำแหน่ง ปี 2564 จำนว่น 8 คัน ได้แก่

  กลุ่มที่่� 1 มีสิทั้ธิิรับัเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการได้ 2 คัน ประกอบัด้ว่ยสมาชุิก

   หน่ว่ย 1.1 สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ แล้ะ

   หน่ว่ย 1.2 สำนักงานส่งเสริมการศ่กษานอกระบับั

    แล้ะการศ่กษาตามอัธิยาศัย หรือ

   หน่ว่ย 1.3 สำนักงานคัณ์ะกรรมการข้้าราชุการคัร้แล้ะบัุคัล้ากร

    ทั้างการศ่กษา หรือ

   หน่ว่ย 1.4 สำนักงานคัณ์ะกรรมการส่งเสริมการศ่กษาเอกชุน

  ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดข้องกลุ้่มทั้ี� 1 จำนว่น 2 คัน โดยกำหนดให้หน่ว่ยทั้ี� 1.1 

ได้จำนว่น 1 คัน แล้ะหน่ว่ยทั้ี� 1.2 หรือหน่ว่ยทั้ี� 1.3 หรือหน่ว่ยทั้ี� 1.4 ได้จำนว่น 1 คัน มีสิทั้ธิิได้รับั 

เล้ือกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการ

  กลุม่ที่่� 3 มีสิทั้ธิิรับัเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการ ได้ 2 คัน ประกอบัด้ว่ย

   หน่ว่ย 3.1 มหาว่ิทั้ยาล้ัยเทั้คัโนโล้ยีราชุมงคัล้ หรือ

   หน่ว่ย 3.2 มหาว่ิทั้ยาล้ัยราชุภัฎ แล้ะมหาว่ิทั้ยาล้ัยสว่นดุสิต หรือ

   หน่ว่ย 3.3 หน่ว่ยอื�นในสงักดัสำนกังานคัณ์ะกรรมการการอุดมศก่ษา (เดิม)

    ทั้ี�ไม่สังกัดหน่ว่ยทั้ี� 3.1 แล้ะ 3.2

  ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดตามล้ำดับัข้องกลุ้่มทั้ี� 3 จำนว่น 2 คัน มีสิทั้ธิิได้รับัเล้ือกตั�ง

เป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน

  กลุม่ที่่� 4 มีสิทั้ธิิรับัเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำเนินการ ได้ 1 คัน ประกอบัด้ว่ย

   หน่ว่ย 4.1 สำนักงานคัณ์ะกรรมการการศ่กษาข้ั�นพื่ื�นฐีาน หรือ

    หน่ว่ย 4.2 สำนักงานเล้ข้าธิิการสภาการศ่กษา

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 4 จำนว่น 1 คัน มีสทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการ 

  กลุ่มที่่� 5 มสีทิั้ธิไิดร้บััเล้อืกตั�งเปน็กรรมการดำเนนิการ ได ้3 คัน ประกอบัดว้่ยสมาชุกิ

   หน่ว่ย 5.1 สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งว่ัฒนธิรรม หรือ

   หน่ว่ย 5.2 กรมส่งเสริมว่ัฒนธิรรม หรือ

   หน่ว่ย 5.3 สำนักงานศิล้ปวั่ฒนธิรรมร่ว่มสมัย หรือ

   หน่ว่ย 5.4 กรมศิล้ปากร หรือ

   หน่ว่ย 5.5 สถืาบัันบััณ์ฑิตพื่ัฒนศิล้ป์ หรือ

   หน่ว่ย 5.6 กรมการศาสนา หรือ
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   หน่ว่ย 5.7 สำนักงานพื่ระพุื่ทั้ธิศาสนาแห่งชุาติ หรือ

   หน่ว่ย 5.8 สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งการทั้่องเทั้ี�ยว่แล้ะกีฬา หรือ

   หน่ว่ย 5.9 กรมพื่ล้ศ่กษา หรือ

   หน่ว่ย 5.10 กรมการทั้่องเทั้ี�ยว่ หรือ

   หน่ว่ย 5.11 หน่ว่ยงานทั้ี�ไม่สังกัดหน่ว่ยงานใด

  ผ้้สมัคัรทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุดตามล้ำดับัข้องกลุ้่มทั้ี� 5 จำนว่น 3 คัน มีสิทั้ธิิได้รับัเล้ือกตั�ง

เป็นกรรมการดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน  

  ปรากฏิว่่าในระหว่่างว่ันทั้ี� 4-10 มกราคัม 2565 มีผ้้สมัคัรเป็นกรรมการดำเนินการ 

จำนว่น 8 คัน ประกอบัด้ว่ย

  กลุ่มที่่� 1  มีผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง 4 คัน ได้แก่  

 หมายเล้ข้ 1 ดร.เจริญ่ ภ้ว่ิจิตร์ หน่ว่ยทั้ี� 1.1 สังกัด สำนกังานปล้ดักระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร

 หมายเล้ข้ 2 ดร.สุชุานันทั้์ อ้อหิรัญ่ หน่ว่ยทั้ี� 1.2 สังกัด สำนกังานส่งเสรมิการศก่ษานอกระบับั

     แล้ะการศ่กษาตามอัธิยาศัย

 หมายเล้ข้ 3 นายทั้ว่ีสิทั้ธิิ� ใจห้าว่ หน่ว่ยทั้ี� 1.1 สังกัด สำนกังานปล้ดักระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร

 หมายเล้ข้ 4 นายกษิพื่ัฒ ภ้ล้ังกา หน่ว่ยทั้ี� 1.2 สังกัด สำนกังานส่งเสรมิการศก่ษานอกระบับั

     แล้ะการศ่กษาตามอัธิยาศัย  

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 1 จำนว่น 2 คัน มสีทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการ โดยให้หน่ว่ยทั้ี� 1.1 ได้จำนว่น 1 คัน แล้ะหน่ว่ยทั้ี� 1.2 หรือหน่ว่ยทั้ี� 1.3 หรือหน่ว่ยทั้ี� 1.4 

ได้จำนว่น 1 คัน  

  กลุ่มที่่� 3  มีผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง 2 คัน ได้แก่ 

 หมายเล้ข้ 1 รศ.สมศักดิ� บััว่รอด หน่ว่ยทั้ี� 3.2 สังกัด มหาว่ิทั้ยาล้ัยราชุภัฏิสว่นสุนันทั้า

 หมายเล้ข้ 2 ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา หน่ว่ยทั้ี� 3.1 สังกัด มหาว่ิทั้ยาล้ัยเทั้คัโนโล้ยีราชุมงคัล้ 

     ธิัญ่บัุรี

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 3 จำนว่น 2 คัน มสีทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน 

  กลุ่มที่่� 4  มีผ้้สมัคัรรับัเลื้อกตั�ง 1 คัน ได้แก่

 หมายเล้ข้ 1 นางสุภาพื่ร  สภาว่ธิรรม สังกดั สำนกังานคัณ์ะกรรมการการศก่ษาข้ั�นพื่ื�นฐีาน

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 4 จำนว่น 1 คัน มีสิทั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการ 

  กลุ่มที่่� 5  มีผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง 3 คัน ได้แก่
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 หมายเล้ข้ 1 นายว่ิโรจน์ ใจอารีรอบั หน่ว่ยทั้ี� 5.1 สังกัด สำนกังานปล้ดักระทั้รว่งว่ฒันธิรรม

 หมายเล้ข้ 2 นายเสว่ก ว่รรณ์สุข้ หน่ว่ยทั้ี� 5.9 สังกัด กรมพื่ล้ศ่กษา

 หมายเล้ข้ 3 นายศิริพื่งษ์ จิตรังษี หน่ว่ยทั้ี� 5.7 สังกัด สำนกังานพื่ระพื่ทุั้ธิศาสนาแหง่ชุาติ

  ผ้้สมคััรทั้ี�ไดค้ัะแนนสง้สุดข้องกลุ้ม่ทั้ี� 5 จำนว่น 3 คัน มสีทิั้ธิไิด้รบััเลื้อกตั�งเป็นกรรมการ

ดำเนินการได้ไม่เกินหน่ว่ยล้ะ 1 คัน

  การื่กำาห้นดำบัตั้รื่เลื่อกตั้ั�ง การเล้ือกตั�งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ กลุ้่มดังกล้่าว่ 

ข้้างต้นให้กากบัาทั้ใน บัติรส่ขาว ตามจำนว่นผ้้มีสิทั้ธิิ�รับัสมัคัรในแต่ล้ะกลุ้่ม

  การื่ใชุ้สิที่ธิเลื่อกตัั้�ง
  1. ผ้้มีสิทั้ธิิเลื้อกตั�งต้องคังสภาพื่การเป็นสมาชุิกอย้่ถื่งว่ันเล้ือกตั�ง

  2. การใชุ้สิทั้ธิิแล้ะรับับััตรเล้ือกตั�งต้องแสดงบััตรประจำตัว่ประชุาชุน หรือบััตร    

ประจำตัว่ข้้าราชุการ หรือบััตรประจำตัว่ล้้กจ้าง หรือบััตรสมาชุิกสหกรณ์์ หรือบััตรอื�นใดทั้ี�ทั้างราชุการ  

ออกให้ พื่ร้อมล้งล้ายมือชุื�อข้องตนต่อกรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�ง

  3. การเลื้อกตั�งให้ทั้ำเคัรื�องหมายกากบัาทั้ ( ) ในบััตรเลื้อกตั�งได้ตามจำนว่นทั้ี�

กำหนดเทั้่านั�น แล้ว้่นำบััตรเล้ือกตั�งไปหย่อนล้งในหีบับััตรเล้ือกตั�งทั้ี�จัดไว่้

  4. การใชุ้สิทั้ธิิเลื้อกตั�งเป็นสิทั้ธิิเฉพื่าะตัว่สมาชุิก จะมอบัหมายให้บุัคัคัล้อื�นใชุ้สิทั้ธิิ  

แทั้นไม่ได้   

  5. สมาชุกิทั้กุคันมสีทิั้ธิเิล้อืกตั�งผ้ส้มคััรรบััเล้อืกตั�งประธิานกรรมการ ได้ไมเ่กนิจำนว่น  

1 คัน จากผ้้สมัคัรทัุ้กคัน

  6. การเล้อืกตั�งตำแหนง่กรรมการดำเนนิการ สมาชุกิมสิีทั้ธิลิ้งคัะแนนเล้อืกตั�งผ้ส้มัคัร   

รับัเล้ือกตั�งตำแหน่งกรรมการดำเนินการเฉพื่าะในกลุ้่มทั้ี�ตนสังกัดเทั้่านั�น

  การื่นับคะแนน  ในการนับัคัะแนน  ให้กรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�งปฏิิบััติ ดังนี�

  1. ให้นับัคัะแนน ประธิานกรรมการ กรรมการดำเนินการ แล้ะ ผ้้ตรว่จสอบักิจการ 

ตามล้ำดับั

  2. การนับัคัะแนนกรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�งให้จัดทั้ำพื่ร้อมกันทั้ั�ง 2 ว่ิธิี คืัอ 

การบัันทั้่กคัะแนนในกระดานหรือป้ายรว่มคัะแนน แล้ะบัันทั้่กคัะแนนล้งในแบับักรอกคัะแนน

  3. การนับัคัะแนนรว่มทั้ั�งหมด ให้กระทั้ำทั้ี�เต็นทั้์อำนว่ยการอย่างเปิดเผย

  4. กรรมการคันหน่�งหยิบับััตรเลื้อกตั�งออกจากหีบับััตรเลื้อกตั�งคัรั�งล้ะหน่�งใบั 

ตรว่จสอบัแล้ะประกาศคัว่ามถ้ืกต้องว่่าเป็นบััตรดีหรือบััตรเสีย พื่ร้อมแสดงบััตรเล้ือกตั�งนั�นให้ 

ผ้้สังเกตการณ์์ทั้ี�ด้การนับัคัะแนนเห็นโดยทั้ั�ว่กัน แล้้ว่มอบับััตรดีส่งต่อให้กรรมการคันทั้ี�สองเพืื่�อข้าน

หมายเล้ข้ทั้ี�ไดร้บััการกาเคัรื�องหมายล้งคัะแนน แล้ว้่สง่ตอ่ใหก้รรมการคันทั้ี�สามตรว่จสอบัซึ่�ำแล้ะนำเกบ็ั
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ใส่กล้่อง กรณ์ีบััตรเสียให้กรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�งแยกไว่้ต่างหาก เพื่ื�อตรว่จสอบัคัว่ามถื้กต้อง

  5. เมื�อหยบิับัตัรเล้อืกตั�งออกจากหบีับัตัรเล้อืกตั�งจนหมดแล้ว้่ ใหค้ัว่�ำหบีับัตัรเล้อืกตั�ง

ต่อหน้าผ้้สังเกตการณ์์นับัคัะแนนเพื่ื�อแสดงว่่าไม่มีบััตรเล้ือกตั�งเหล้ืออย้่ในหีบับััตรเล้ือกตั�งอีก แล้้ว่ให้

ตรว่จสอบัแล้ะนับัจำนว่นบััตรเลื้อกตั�ง แล้้ว่รายงานให้ประธิานกรรมการการเล้ือกตั�งทั้ราบั

  การื่ปรื่ะกาศผู้ลืการื่เลื่อกตัั้�งกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่
  สหกรณ์อ์อมทั้รพัื่ยข์้า้ราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร จำกดั จะประกาศผล้การเล้อืกตั�ง

คัณ์ะกรรมการดำเนินการต่อทั้ี�ประชุุมใหญ่่ หรือ ณ์ สำนักงานสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่ง

ศ่กษาธิิการ จำกัด ภายใน วันเสาร์ที่่� 5 กุมภาพัันธ์ พั.ศ. 2565 ทัั้�งนี� ภายใต้หล้ักเกณ์ฑ์ ดังนี�

  1. ผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�งในตำแหน่งประธิานกรรมการ ทั้ี�ได้คัะแนนเล้ือกตั�งส้งสุด 

รว่มข้องทัุ้กหน่ว่ยเลื้อกตั�งแล้ะถืือว่่าเป็นผ้้ได้รับัการเล้ือกตั�งเป็นประธิานกรรมการ ในกรณี์ทั้ี�มีผ้้สมัคัร

เล้ือกตั�งตำแหน่งประธิานกรรมการเพื่ียงคันเดียว่ ให้ดำเนินการเล้ือกตั�งแล้ะให้ถืือว่่าได้รับัการเล้ือกตั�ง

เป็นประธิานกรรมการ

  2. ผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�งในตำแหน่งกรรมการดำเนินการทั้ี�ได้คัะแนนเล้ือกตั�งส้งสุด 

เท่ั้ากับัจำนว่นกรรมการข้องแต่ล้ะกลุ้่มแต่ล้ะหน่ว่ยตามประกาศนี� เป็นผ้้ได้รับัการเล้ือกตั�ง เว่้นแต่มี 

ผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�งไม่เกินจำนว่นตามประกาศนี� ให้ดำเนินการเล้ือกตั�งแล้ะให้ถืือว่่าได้รับัการเล้ือกตั�ง 

เปน็กรรมการดำเนนิการ ในกรณี์ทั้ี�ผ้ส้มคััรรบััเล้อืกตั�งกรรมการดำเนนิการมีคัะแนนเท่ั้ากันในแต่ล้ะกลุ้ม่ 

หรือแต่ล้ะหน่ว่ยตามประกาศ ให้ใชุ้ว่ิธิีจับัสล้ากต่อหน้าคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�ง

  3. คัำว่ินิจฉัยข้องคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�งถืือเป็นทั้ี�สุด โดยถืือคัะแนนเสียง  

2 ใน 3 ข้องคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�ง

  4. ในกรณี์คัณ์ะกรรมการการเลื้อกตั�งตรว่จสอบัแล้้ว่เห็นว่่ากรณี์เกิดจากการทุั้จริต 

หรือผ้ไ้ดรั้บัการเล้อืกตั�งข้าดคัณุ์สมบัตั ิใหถ้ือืว่า่ผ้ไ้ดร้บััการเล้อืกตั�งในล้ำดบััถืดัไปเปน็ผ้ไ้ดร้บััการเล้อืกตั�ง

ในตำแหน่งนั�น

  ในกรณี์ทั้ี�ไม่สามารถืเสนอผล้การเลื้อกตั�งต่อทั้ี�ประชุุมใหญ่่ได้ ให้สหกรณ์์ประกาศ    

รายชุื�อกรรมการดำเนินการโดยเปิดเผย ณ์ สำนักงานสหกรณ์์ แล้ะให้ถืือว่่าทั้ี�ประชุุมใหญ่่ให้คัว่าม 

เห็นชุอบัผล้การเล้ือกตั�งดังกล้่าว่

	 3.2	การเลือกตั�งผูู้�ตรวจสำอบูกิจการ	ประจำาปี	2565
  อาศัยอำนาจตามระเบัียบันายทั้ะเบัียนสหกรณ์์ ว่่าด้ว่ยการตรว่จสอบักิจการข้อง

สหกรณ์์ พื่.ศ. 2559 แล้ะตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทั้รัพื่ย์ข้้าราชุการกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ จำกัด 

พื่.ศ. 2543 ข้้อ 80 ทั้ี�ประชุุมคัณ์ะกรรมการดำเนินการ ชุุดทั้ี� 36 ในการประชุุมคัรั�งทั้ี� 14 เมื�อว่ันทั้ี� 29 

ธิันว่าคัม พื่.ศ. 2559 จ่งมีมติเห็นชุอบัให้รับัสมัคัรผ้้ตรว่จสอบักิจการ ซึ่่�งเป็นนิติบุัคัคัล้ จ่งประกาศ 

รับัสมัคัรเล้ือกตั�งผ้้ตรว่จสอบักิจการประจำปี 2565 ดังนี�



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 19

  1. ผ้้ตรว่จสอบักิจการ  จำนว่น 1 นิติบัุคัคัล้

  2. โดยกำหนดคั่าธิรรมเนียม ให้ผ้้ตรว่จสอบักิจการ ปีล้ะ 180,000.- บัาทั้ (หน่�งแสน

แปดหมื�นบัาทั้ถ้ืว่น)

  การื่ใชุ้สิที่ธิเลื่อกตัั้�ง
  1. ผ้้มีสิทั้ธิิเลื้อกตั�งต้องคังสภาพื่การเป็นสมาชุิกอย้่ถื่งว่ันเล้ือกตั�ง

  2. การใชุ้สทิั้ธิแิล้ะรับับัตัรเลื้อกตั�ง สมาชิุกจะต้องแสดงบัตัรประจำตัว่ประชุาชุน หรือ

บัตัรประจำตัว่ข้้าราชุการ หรือบัตัรประจำตัว่ล้้กจ้าง หรอืบัตัรสมาชิุกสหกรณ์์ หรือบัตัรอื�นใดทั้ี�ทั้างราชุการ 

ออกให้ พื่ร้อมล้งล้ายมือชุื�อข้องตนต่อกรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�ง

  3. การเลื้อกตั�ง ให้ทั้ำเคัรื�องหมายกากบัาทั้ ( ) ในบััตรเล้ือกตั�งได้เพื่ียงหน่�ง

หมายเล้ข้เทั้่านั�น แล้้ว่นำบััตรเลื้อกตั�งไปหย่อนล้งในหีบับััตรเล้ือกตั�งทั้ี�จัดไว่้

  4. การใชุ้สิทั้ธิิเลื้อกตั�งเป็นสิทั้ธิิเฉพื่าะตัว่สมาชุิก จะมอบัหมายให้บุัคัคัล้อื�นใชุ้สิทั้ธิิ  

แทั้นไม่ได้

  5. สมาชุิกทัุ้กคันมีสิทั้ธิิล้งคัะแนนเล้ือกตั�งผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�งได้ไม่เกินจำนว่น 1 

นิติบัุคัคัล้ จากผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�ง

  การื่นับคะแนน     
  ในการนับัคัะแนน ให้กรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�งปฏิิบััติดังนี�

  1. ให้นับัคัะแนนผ้้ตรว่จสอบักิจการหล้ังจากการนับัคัะแนนกรรมการดำเนินการ 

เสร็จเรียบัร้อยแล้ว้่

  2. การนับัคัะแนนประจำหน่ว่ยเลื้อกตั�งให้จัดทั้ำพื่ร้อมกันทัั้�ง 2 ว่ิธิี คัือ การบัันทั้่ก

คัะแนนในกระดานหรือป้ายรว่มคัะแนน แล้ะบัันทั้่กคัะแนนล้งในแบับักรอกคัะแนน

  3. การนับัคัะแนนรว่มทั้ั�งหมด ให้กระทั้ำทั้ี�เต็นทั้์อำนว่ยการอย่างเปิดเผย

  4. กรรมการคันหน่�งหยิบับััตรเลื้อกตั�งออกจากหีบับััตรเลื้อกตั�งคัรั�งล้ะหน่�งใบั        

ตรว่จสอบัแล้ะประกาศคัว่ามถ้ืกต้องว่่าเป็นบััตรดีหรือบััตรเสีย พื่ร้อมแสดงบััตรเล้ือกตั�งนั�นให ้                   

ผ้้สังเกตการณ์์ทั้ี�ด้การนับัคัะแนนเห็นโดยทั้ั�ว่กัน แล้้ว่มอบับััตรดีส่งต่อให้กรรมการคันทั้ี�สอง เพืื่�อข้าน

หมายเล้ข้ทั้ี�ไดร้บััการกาเคัรื�องหมายล้งคัะแนน แล้ว้่สง่ตอ่ใหก้รรมการคันทั้ี�สามตรว่จสอบัซึ่�ำแล้ะนำเกบ็ั 

ใส่กล้่อง กรณ์ีบััตรเสียให้กรรมการประจำหน่ว่ยเล้ือกตั�งแยกไว่้ต่างหาก เพื่ื�อตรว่จสอบัคัว่ามถื้กต้อง

  5. เมื�อหยบิับัตัรเล้อืกตั�งออกจากหบีับัตัรเล้อืกตั�งจนหมดแล้ว้่ ใหค้ัว่�ำหีบับัตัรเล้อืกตั�ง

ต่อหน้าผ้้สังเกตการณ์์นับัคัะแนนเพื่ื�อแสดงว่่าไม่มีบััตรเล้ือกตั�งเหล้ืออย้่ในหีบับััตรเล้ือกตั�งอีก แล้้ว่ให ้    

ตรว่จสอบัแล้ะนับัจำนว่นบััตรเลื้อกตั�ง แล้้ว่รายงานให้ประธิานกรรมการการเล้ือกตั�งทั้ราบั



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด2020

  การื่ปรื่ะกาศผู้ลืการื่เลื่อกตัั้�งผู้้้ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่
  สหกรณ์อ์อมทั้รพัื่ยข์้า้ราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร จำกดั จะประกาศผล้การเล้อืกตั�ง

ผ้ต้รว่จสอบักจิการต่อทั้ี�ประชุมุใหญ่ ่หรือ ณ์ สำนกังานสหกรณ์อ์อมทั้รพัื่ยข์้า้ราชุการกระทั้รว่งศก่ษาธิกิาร 

จำกัด ภายใน วันเสาร์ที่่� 5 กุมภาพัันธ์ พั.ศ. 2565 ทั้ั�งนี� ภายใต้หล้ักเกณ์ฑ์ดังนี�

  1. ในกรณ์ีนิติบัุคัคัล้ทีั้�สมัคัรรับัเล้ือกตั�งในตำแหน่งผ้้ตรว่จสอบักิจการ ไม่เกิน 

จำนว่นตามประกาศนี� ให้ดำเนินการเล้ือกตั�งแล้ะให้ถืือว่่าได้รับัการเล้ือกตั�งเป็นผ้้ตรว่จสอบักิจการ

  2. ให้ผ้้สมัคัรรับัเล้ือกตั�งทั้ี�ได้คัะแนนส้งสุด จำนว่น 1 นิติบุัคัคัล้ เป็นผ้้ได้รับัการ 

เล้ือกตั�งเป็นผ้้ตรว่จสอบักิจการ ส่ว่นผ้้ทีั้�ได้รับัคัะแนนล้ำดับัถัืดไปให้เป็นผ้้ตรว่จสอบักิจการสำรอง 

ตามล้ำดับั

  3. ในกรณี์ทั้ี�ผ้ส้มคััรรบััเล้อืกตั�งมีคัะแนนเท่ั้ากันให้ใชุ้ว่ธิิจีบััสล้ากต่อหนา้คัณ์ะกรรมการ

การเล้ือกตั�ง

  4. คัำว่ินิจฉัยข้องคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�งถืือเป็นทั้ี�สุด โดยถืือคัะแนนเสียง 

2 ใน 3 ข้องจำนว่นคัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�ง 

  5. ในกรณี์คัณ์ะกรรมการการเลื้อกตั�งตรว่จสอบัแล้้ว่เห็นว่่ากรณี์เกิดจากการทุั้จริต 

หรือผ้้ได้รับัการเล้ือกตั�งข้าดคัุณ์สมบััติ ให้ถืือว่่าผ้้ทั้ี�ได้รับัการเลื้อกตั�งในล้ำดับัถืัดไปเป็นผ้้ได้รับัการ      

เล้ือกตั�งเป็นผ้้ตรว่จสอบักิจการ

  ในกรณี์ทั้ี�ไม่สามารถืเสนอผล้การเล้ือกตั�งต่อทั้ี�ประชุุมใหญ่่ได้ ให้สหกรณ์์ฯ ประกาศ      

รายชุื�อผ้้ตรว่จสอบักิจการโดยเปิดเผย ณ์ สำนักงานสหกรณ์์ฯ แล้ะให้ถืือว่่าทีั้�ประชุุมใหญ่่ให้คัว่าม         

เห็นชุอบัผล้การเลื้อกตั�งดังกล่้าว่

	 3.3	บูัตรเลือกตั�ง
  สหกรณ์์กำหนดบััตรเลื้อกตั�ง 4 สี ดังนี�

 บััตรเล้ือกตั�ง ส่ชุมพั้ ใชุ้สำหรับัเล้ือกตั�ง  ประธานกรรมการ

 บััตรเล้ือกตั�ง ส่ฟ้้า  ใชุ้สำหรับัเลื้อกตั�ง  กรรมการดำเน่นการ คัรบัว่าระปี 2563 (ชุุดทั้ี� 1)

 บััตรเล้ือกตั�ง ส่ขาว ใชุ้สำหรับัเล้ือกตั�ง  กรรมการดำเน่นการ คัรบัว่าระปี 2564 (ชุุดทั้ี� 2)

 บััตรเล้ือกตั�ง ส่เหลือง ใชุ้สำหรับัเลื้อกตั�ง  ผู้้�ติรวจสอบก่จการ

	 3.4	 วิธีการเลือกตั�ง
  สมาชิุกผ้้ใชุ้สิทั้ธิิเลื้อกตั�งในคัรั�งนี� จะได้รับับััตรเลื้อกตั�งตามกลุ้่มแล้ะหน่ว่ยงานทีั้�

กำหนด ดังนี�

  (1) สมาชุ่กที่่�ได�รับบัติรเลือกติั�ง 3 ใบ คัือ บััตรเลื้อกตั�งประธิานกรรมการ 

กรรมการดำเนินการ แล้ะบััตรเล้ือกตั�งผ้้ตรว่จสอบักิจการ ได้แก่
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ระเบีียบีวาระที่ี�

   กลุ่มที่่� 1 สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งศ่กษาธิิการ สำนักงานส่งเสริมการศ่กษา 

    นอกระบับัแล้ะการศ่กษาตามอัธิยาศัย สำนักงานคัณ์ะกรรมการ 

    ข้้าราชุการคัร้แล้ะบุัคัล้ากรทั้างการศ่กษา แล้ะสำนักงานคัณ์ะ 

    กรรมการส่งเสริมการศ่กษาเอกชุน

   กลุ่มที่่� 2 สำนักงานคัณ์ะกรรมการการอาชุีว่ศ่กษา

   กลุ่มที่่� 4 สำนักงานคัณ์ะกรรมการการศ่กษาข้ั�นพืื่�นฐีาน แล้ะสำนักงาน 

    เล้ข้าธิิการสภาการศ่กษา

  (2) สมาชุ่กที่่�ได�รับบัติรเลือกติั�ง 4 ใบ คัือ บััตรเล้ือกตั�งประธิานกรรมการ กรรมการ

ดำเนินการ แล้ะผ้้ตรว่จสอบักิจการ ได้แก่

   กลุ่มที่่� 3 มหาว่ทิั้ยาล้ยัเทั้คัโนโล้ยรีาชุมงคัล้ มหาว่ทิั้ยาล้ยัราชุภฎั มหาว่ทิั้ยาล้ยั 

    สว่นดุสิต แล้ะหน่ว่ยงานอื�นในสังกัดสำนักงานคัณ์ะกรรมการการ 

    อุดมศ่กษา

   กลุ่มที่่� 5 สำนักงานปลั้ดกระทั้รว่งวั่ฒนธิรรม กรมส่งเสริมว่ัฒนธิรรม    

    สำนักงานศิล้ปวั่ฒนธิรรมร่ว่มสมัย กรมศิล้ปากร สถืาบัันบััณ์ฑิต 

    พื่ัฒนศิล้ป์ กรมการศาสนา สำนักงานพื่ระพุื่ทั้ธิศาสนาแห่งชุาติ   

    สำนักงานปล้ัดกระทั้รว่งการทั้่องเทั้ี�ยว่แล้ะกีฬา กรมการทั้่องเทั้ี�ยว่  

    กรมพื่ล้ศ่กษา แล้ะหนว่่ยงานทั้ี�ไม่สงักดัหนว่่ยงานอื�น เชุน่ ข้า้ราชุการ 

    เกษียณ์อายุราชุการ

  จ่งเสนอทั้ี�ประชุุมใหญ่่เพืื่�อพื่ิจารณ์าให้คัว่ามเห็นชุอบัการดำเนินการเล้ือกตั�ง

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

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

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

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

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

เร่�องส่บีเน่�องจ้ากการประชุมุครั�งที่ี�แลืว้เร่�องส่บีเน่�องจ้ากการประชุมุครั�งที่ี�แลืว้44



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด2222

ระเบีียบีวาระทีี่�ระเบีียบีวาระทีี่�

	 1.	ด้านการบริหาร
	 	 สหกรณ์์ออมทรัพย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึกึษาธิกิาร	จำกัด	บรหิารงานโดย์คณ์ะกรรมการ

ดำเนินการท่�ได้รับการเลืือกตั้ั�งจากท่�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี	 ม่วาระการดำรงตั้ำแหน่ง	 2	 ปี	 ตั้าม

กฎหมาย์	 ซึ่ึ� งสหกรณ์์ม่วัตั้ถุุประสงค์หลัืกสำคัญ่เพื�อส่งเสริมการออมท่�ม่ ลัืกษณ์ะเป็นการ 

ลืงทุนร่วมกันแลืะช่วย์เหลืือสมาชิกท่�ม่ความจำเป็น	 สหกรณ์์จึงเป็นแหล่ืงเงินทุนข้องมวลืสมาชิกแลืะ

สถุาบนัการเงนิท่�ดำเนนิการทางธุิรกจิ	เพื�อประโย์ชนข์้องสมาชิกผู้้เ้ปน็เจ้าข้อง	ทั�งในรป้เงนิปนัผู้ลืต่ั้อหุน้	

เงินเฉลื่�ย์คืนจากการท่�สมาชิกทำธิุรกิจกับสหกรณ์์	แลืะสวัสดิการต่ั้างๆ

	 	 ในรอบป	ี2564	ณ์	วนัท่�	31	ธินัวาคม	2564	สหกรณ์ม์ท่นุดำเนนิงาน	16,692,168,584.08	

บาท	ม่ทุนเรือนหุ้นเพิ�มข้ึ�นเป็น	5,913,619,990.00	บาท	ทุนสำรองข้องสหกรณ์์	737,074,709.10	บาท	

มส่มาชิกย์กมา	16,856	คน	เข้้าใหม่	508	คน	ลืาออก	353	คน	รวมสมาชิกจำนวน	17,011	คน	แลืะ

สมาชิกสมทบย์กมา	1,717	คน	เข้้าใหม่	27	คน	ลืาออก	17	คน	รวมสมาชิกสมทบ	1,727	คน	ทั�งน่�

สหกรณ์์ได้ดำเนินงาน	ดังน่�

	 	 1.1	การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 	 	 การให้เงินก้้แก่สมาชิกเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนข้องสมาชิก	สหกรณ์์ให้สมาชิก

ก้้ย์ืมช่วย์เหลืือซึ่ึ�งกันแลืะกัน	 ในรอบปี	 2564	 เป็นสัญ่ญ่าเงินก้้	 จำนวน	 5,804	 สัญ่ญ่า	 เป็นเงิน	

1,030,617,000.00	บาท	ตั้ามราย์ลืะเอ่ย์ด	ดังน่�

	 	 	 1.	เงินก้้พิเศึษ	 จำนวน	 18		สัญ่ญ่า	 เป็นจำนวนเงิน	 22,057,000.00	บาท

	 	 	 2.	เงินก้้สามัญ่	 จำนวน	3,604		สัญ่ญ่า	 เป็นจำนวนเงิน	953,886,000.00	บาท

	 	 	 3.	เงินก้้ฉุกเฉิน	 จำนวน	2,182		สัญ่ญ่า	 เป็นจำนวนเงิน	 54,674,000.00	บาท

	 	 1.2	การส่งเสริมการออมแก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 	 สหกรณ์์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกแลืะสมาชิกสมทบ	 โดย์รับเงินฝากเป็น

ประเภทออมทรัพย์์	 ออมทรัพย์์พิเศึษ	 แลืะเงินฝากประจำเพิ�มทว่ทรัพย์์	 เพื�อเป็นการส่งเสริมการออม 

ข้องสมาชิกแลืะครอบครัว	โดย์แบ่งเป็น

	 	 	 1.	 เงินฝากออมทรัพย์์	 จำนวน	 30,194		บัญ่ช่	 เป็นจำนวนเงิน	 254,603,768.47		บาท

	 	 	 2.	 เงินฝากออมทรัพย์์พิเศึษ	 จำนวน	 4,364		บัญ่ช	่ เป็นจำนวนเงิน	8,655,563,730.14		บาท

	 	 	 3.	เงินฝากประจำเพิ�มทว่ทรัพย์์	 จำนวน	 1,723		บัญ่ช	่ เป็นจำนวนเงิน	 214,868,110.00		บาท

เร่�องรับีที่ราบีรายงานเร่�องรับีที่ราบีรายงาน
ผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 2564ผลการดำำาเนินงานประจำำาปี 256455
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	 	 1.3	การลงทุน

	 	 	 คณ์ะกรรมการพิจารณ์าเงินท่�เหลืือจากการให้บริการเงินก้้แก่สมาชิกแลื้ว	โดย์นำ

สว่นเกินสภาพคล่ืองนำไปลืงทุนเพื�อผู้ลืตั้อบแทนสง้สุด	แลืะพจิารณ์าถึุงการช่วย์เหลือืสหกรณ์อ์อมทรัพย์์

ด้วย์กัน	โดย์คำนึงถุึงหลัืกเกณ์ฑ์์ตั้่างๆ	ตั้ามหลืักเกณ์ฑ์์แลืะเงื��อนไข้ข้องกรมส่งเสริมสหกรณ์์	กรมตั้รวจ

บัญ่ช่สหกรณ์์	 คณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติั้แลืะพระราชบัญ่ญั่ติั้สหกรณ์์	 ในปี	 2564 

สหกรณ์์ให้สหกรณ์์อื�นๆ	ก้้ย์มืจำนวน	10	สหกรณ์์	รวมเป็นเงนิ	570,468,364.38	บาท	(ห้าร้อย์เจด็สิบล้ืาน 

ส่�แสนหกหมื�นแปดพันสามร้อย์หกสิบส่�บาทสามสิบแปดสตั้างค์)	นำเงินฝากสถุาบันการเงินต่ั้างๆ	รวม

เป็นเงิน	3,176,925,421.66	บาท	(สามพันหนึ�งร้อย์เจ็ดสิบหกล้ืานเก้าแสนสองหมื�นห้าพันส่�ร้อย์ย่์�สบิเอ็ดบาท 

หกสบิหกสตั้างค์)	แลืะนำเงนิไปลืงทนุในพันธิบตัั้ร	หุน้ก้	้แลืะอื�นๆ	รวมเป็นเงิน	5,721,186,842.96	บาท	

(ห้าพันเจ็ดร้อย์ย่์�สิบเอ็ดลื้านหนึ�งแสนแปดหมื�นหกพันแปดร้อย์ส่�สิบสองบาทเก้าสิบหกสตั้างค์)	 การ 

ดำเนินการดังกลื่าวทำให้สหกรณ์์ได้รับผู้ลืตั้อบแทนเป็นเงินจำนวน	 255,150,058.66	 บาท	 (สองร้อย์ 

ห้าสิบห้าลื้านหนึ�งแสนห้าหมื�นห้าสิบแปดบาทหกสิบหกสตั้างค์)	คิดเป็นอัตั้ราร้อย์ลืะ	34.31	ข้องราย์ได้

ทั�งหมด

	 	 1.4	การติดตามหนี้

	 	 	 สหกรณ์์ฯ	ได้ดำเนินการตั้ิดตั้ามเร่งรัดหน่�	ดำเนินคด่	แลืะบังคับคด่ชำระหน่�	ดังน่�

	 	 	 1.4.1	 ลื้กหน่�ไม่เป็นสมาชิกหรือลื้กหน่�รับสภาพหน่�	จำนวน	54	ราย์	158	สัญ่ญ่า	

เป็นเงิน	39,633,588.88	บาท	ซึ่ึ�งเป็นลืก้หน่�ต้ั้นปีย์กมา	64	ราย์	174	สัญ่ญ่า	เป็นเงิน	42,243,507.44	บาท	

เพิ�มข้ึ�นระหว่างปี	15	ราย์	28	สญั่ญ่า	เป็นเงนิ	13,410,772.63	บาท	สามารถุติั้ดตั้ามชำระหน่�ระหว่างปี 

แลืะชำระหน่�หมด	16	ราย์	28	สัญ่ญ่า	เปน็เงิน	7,864,706.47	บาท	แลืะดอกเบ่�ย์รับ	2,502,983.75	บาท	

รวมเป็นเงิน	10,367,690.22	บาท	

	 	 	 1.4.2	 ลืก้หน่�อย์้ร่ะหว่างดำเนินคด	่จำนวน	5	ราย์	10	คด	่เป็นเงนิ	5,336,437.19	บาท 

ซึ่ึ�งเป็นลื้กหน่�ตั้้นปีย์กมา	5	ราย์	14	คด่	เป็นเงิน	5,365,437.75	บาท	เพิ�มข้ึ�นระหว่างปี	4	ราย์	7	คด่	

เป็นเงิน	5,090,034.66	บาท	ชำระหน่�หมด	1	ราย์	เป็นเงิน	137,726.94	บาท	แลืะดอกเบ่�ย์รับเป็นเงิน	

7,032.75	บาท	ตั้ัดโอนเป็นลื้กหน่�ตั้ามคำพิพากษา	3	ราย์	10	คด่	เป็นเงิน	4,981,308.28	บาท

	 	 	 1.4.3	 ล้ืกหน่�ตั้ามคำพพิากษา	จำนวน	35	ราย์	69	คด่	เป็นเงนิ	30,128,381.00	บาท	

ซึ่ึ�งเป็นลื้กหน่�ตั้้นปีย์กมา	32	ราย์	63	คด่	เป็นเงิน	27,637,239.19	บาท	เพิ�มข้ึ�นระหว่างปี	4	ราย์	10	คด่	

เป็นเงนิ	5,054,234.24	บาท	สามารถุตั้ดิตั้ามชำระหน่�ระหว่างปีแลืะชำหน่�หมด	1	ราย์	4	สญั่ญ่า	เป็นเงิน 

1,975,205.99	บาท	แลืะดอกเบ่�ย์รับ	1,305,596.38	บาท	รวมเป็นเงิน	3,280,802.37	บาท		 	

	 	 	 สรปุคณ์ะกรรมการติั้ดตั้ามเร่งรัดหน่�สิน	สามารถุติั้ดตั้ามหน่�สนิในปี	2564	ให้สหกรณ์์ 

เป็นเงินตั้้น	9,977,639.40	บาท	ดอกเบ่�ย์	3,815,612.88	บาท	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	13,793,252.28	บาท	

(สิบสามลื้านเจ็ดแสนเก้าหมื�นสามพันสองร้อย์ห้าสิบสองบาทย์่�สิบแปดสตั้างค์)
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	 2.	ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
	 	 สหกรณ์์ฯดำเนินการมาเป็นปีท่�		44	ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2564	สหกรณ์์ม่สินทรัพย์์

รวม	16,692,168,584.08	บาท	ได้เพิ�มการให้บรกิารด้านสนิเชื�อแก่สมาชกิอย่์างทั�วถุงึ		รวดเรว็	ม่มาตั้รฐาน 

มากขึ้�น	 ม่ระบบการจ่าย์เงินแลืะการชำระเงินผู้่านระบบธินาคารมากข้ึ�น	 ซึึ่�งการจ่าย์เงินก้้สามัญ่แลืะ 

การจ่าย์เงินปันผู้ลื	เงินเฉลื่�ย์คืน	จะจ่าย์ผู้่านบัญ่ช่เงินฝากธินาคารกรุงไทย์	จำกัด	(มหาชน)		ธินาคาร 

กรุงศึร่อย์ุธิย์า	จำกัด	(มหาชน)		ธินาคารไทย์พาณ์ิชย์์	จำกัด	(มหาชน)		แลืะธินาคารกรุงเทพ	จำกัด	

(มหาชน)	โดย์ให้สมาชิกเลือืกวา่จะผู้่านบญั่ชเ่งนิฝากประเภทออมทรพัย์ข์้องสหกรณ์	์หรอืบญั่ชเ่งนิฝาก

ธินาคาร	 เปิดช่องทางการทำธุิรกรรมผู่้านระบบ	 Bill-Payment	 ธินาคารกรุงไทย์	 จำกัด	 (มหาชน) 

เพื�อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการฝากเงิน	 ชำระหน่�แลืะราย์การอื�นๆ	 ได้	 3	 ช่องทาง	 ได้แก่ 

ผู้่านทางเคาน์เตั้อร์ธินาคารกรุงไทย์	จำกัด	(มหาชน)	ทุกสาข้า		ผู้่านตั้้้	ATM	ธินาคารกรุงไทย์		แลืะ 

ผู้่าน	Application	KTB	NEXT

	 	 ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์์ได้ปรับปรุงสำนักงานให้ทันสมัย์	แลืะอำนวย์ความ

สะดวกแก่สมาชิก	 โดย์จัดให้ม่จุดบริการให้สมาชิกสามารถุสืบค้นข้้อม้ลืส่วนตัั้วได้ด้วย์ตั้นเอง	 สมาชิก

สามารถุค้นหาข้อ้มล้ืส่วนตั้วัไดโ้ดย์ใช้บรกิารโทรศัึพทต์ั้อบรบัอตัั้โนมัตั้	ิระบบสมาชิกออนไลืน์ผู้า่นมือถุอื	

แลืะ	Web	 ตั้ลือดจนได้จัดสถุานท่�ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้้อม้ลืต่ั้างๆ	 เป็นมุมหนังสือ	 แลืะม่เครื�องดื�มไว้

สำหรับรับรองสมาชิกเพื�อให้เกิดสะดวกย์ิ�งข้ึ�น	

	 	 คณ์ะกรรมการดำเนินการคำนึงถึุงประโย์ชน์ข้องสมาชิกท่�ฝากเงินแลืะส่งค่าหุ้น	 แลืะ 

รวมทั�งสมาชิกท่�ก้้เงินเป็นสำคัญ่	 จากผู้ลืการดำเนินการดังกล่ืาว	 ทำให้สหกรณ์์สามารถุจ่าย์เงินปันผู้ลื

อัตั้ราร้อย์ลืะ	5.25	เงินเฉลื่�ย์คืนอัตั้ราร้อย์ลืะ	21

	 3.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
	 	 ในรอบปี	2564	คณ์ะกรรมการดำเนินงานได้พจิารณ์าให้ความร้้แก่สมาชิก	คณ์ะกรรมการ

ดำเนินการ	แลืะเจ้าหน้าท่�	ดังน่�

  3.1	การประชุมเชิงปฏิบัิตกิาร	เร่�อง	“การจัดัทำแผนการดำเนินงานในฝ่า่ยต่างๆ	ของ

สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จัำกัด”	 ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อให้ทุกฝ่าย์ม่แผู้นงาน/

โครงการ	 ประจำปี	 ม่เป้าหมาย์การปฏิิบัตั้ิงานท่�ชัดเจน	 ซัึ่กซ้ึ่อมความเข้้าใจให้ทุกฝ่าย์ม่ความเข้้าใจใน

แผู้นการดำเนินงาน	ม่ความเข้้าใจในวิธิ่การปฏิิบัติั้งานในแต่ั้ลืะโครงการตั้ามแผู้นการดำเนินงาน	แลืะ 

ให้ผู้ลืการปฏิิบัตั้ิงานเกิดประสิทธิิภาพแลืะประสิทธิิผู้ลืท่�สร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์์	โดย์จัดประชุม

วันท่�	28	พฤษภาคม	2564	ณ์	ห้องประชุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด

   ผลที�ได้รับ		ได้แผู้นการดำเนินงานประจำปี	2564	จำนวน	26	โครงการ	โดย์ใช้ 

งบประมาณ์จากทุนแลืะงบดำเนินการ	 เป็นเงิน	 19,545,000.-	 บาท	 ทำให้ทุกฝ่าย์ม่เป้าหมาย์ในการ 

ปฏิิบัตั้ิงานท่�ชัดเจน	 ม่ความเข้้าใจในวิธิ่การปฏิิบัตั้ิงานในแตั้่ลืะโครงการ	 แลืะผู้ลืการปฏิิบัตั้ิงานม่

ประสิทธิิภาพแลืะประสิทธิิผู้ลืท่�สร้างความสำเร็จให้กับสหกรณ์์ฯ	 ตั้ามวัตั้ถุุประสงค์	 โดย์ผู้้้รับผู้ิดชอบ 
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ม่ส่วนร่วมในการจัดทำแผู้นการดำเนินงานทั�วทั�งองค์กร

  3.2	 โครงการสัมมนา	 เร่�อง	 “สหกรณ์์สัญจัรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก”

ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อสร้างความสัมพันธิ์อันด่ระหว่างฝ่าย์บริหารแลืะสมาชิกในหน่วย์งานข้องสมาชิก 

รับฟัังปัญ่หาแลืะข้้อเสนอแนะตั้่างๆ	จากผู้้้บริหารหน่วย์งานข้องสมาชิก	เพื�อให้ผู้้้บริหารข้องหน่วย์งาน

สมาชิกทราบสิทธิิประโย์ชน์ข้องตั้นเองแลืะผู้ลืการดำเนินงานข้องสหกรณ์์	แลืะเป็นการประชาสัมพันธิ์

แลืะสร้างภาพพจน์ข้องสหกรณ์ใ์ห้กบัหนว่ย์งานข้องสมาชิกแลืะสาธิารณ์ชนทราบ	โดย์จดัจำนวน	6	ครั�ง

   ครั�งท่�	1	 วันท่�	12	ตัุ้ลืาคม	2564	 ณ์	มหาวิทย์าลืัย์ราชภัฎสวนสุนันทา

	 	 	 ครั�งท่�	2		วันท่�	19	ตัุ้ลืาคม	2564		 ณ์	มหาวิทย์าลืัย์ราชภัฎธินบุร่

	 	 	 ครั�งท่�	3		วันท่�	27	ตัุ้ลืาคม	2564	 ณ์	สำนักงานคณ์ะกรรมการการอาช่วศึึกษา

	 	 	 ครั�งท่�	4		วันท่�	10	พฤศึจิกาย์น	2564	 ณ์	สำนกังานคณ์ะกรรมการข้า้ราชการครแ้ลืะ 

	 	 	 	 	 	 	 	 บุคลืากรทางการศึึกษา

	 	 	 ครั�งท่�	5		วันท่�	16	พฤศึจิกาย์น	2564	 ณ์	มหาวิทย์าลัืย์เทคโนโลืย์ร่าชมงคลืธัิญ่บุร่

	 	 	 ครั�งท่�	6		วันท่�	7	ธิันวาคม	2564	 ณ์	กรมศึิลืปากร

   ผลที�ได้รับ	สหกรณ์์ได้รับความสัมพันธิ์อันด่กับหน่วย์งานข้องสมาชิก	ได้รับทราบ

ปัญ่หาแลืะได้รับฟัังข้้อเสนอแนะจากผู้้้บริหารหน่วย์งานข้องสมาชิก	 ผู้้้บริหารข้องหน่วย์งานสมาชิก 

จะได้รับทราบสิทธิิประโย์ชน์แลืะผู้ลืการดำเนินงานข้องสหกรณ์์	แลืะเป็นการประชาสัมพันธิ์แลืะสร้าง

ภาพพจน์ท่�ด่ให้กับสหกรณ์์

  3.3	 โครงการศึึกษา	 อบรม	 สัมมนา	 (หน่วยงานภายนอก)	 ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อให้ 

ฝ่าย์บริหารแลืะฝ่าย์จัดการม่ความร้้ด้านสหกรณ์์	 แลืะความร้้ด้านอื�นๆ	 ท่�เก่�ย์วข้้องกับการปฏิิบัติั้งาน	

เป็นการสร้างเครือข้่าย์แลืะม่ความสัมพันธิ์อันด่กับหน่วย์งานภาย์นอกท่�ม่ร้ปแบบเด่ย์วกัน	 ม่การ 

แลืกเปลื่�ย์นความคดิเหน็เก่�ย์วกบังานดา้นสหกรณ์ท์่�ทนัสมยั์	แลืะนำความร้ท้่�ไดศ้ึกึษามาพฒันางานข้อง

สหกรณ์์

   ผลที�ได้รับ	ผู้้้บริหาร	ฝ่าย์จัดการ	ได้พัฒนาความร้้	ความสามารถุในด้านสหกรณ์์

จากภาย์นอกเพิ�มมากข้ึ�น	มเ่ครือข่้าย์ความร่วมมือแลืะม่ความสัมพันธ์ิอนัด่กับหน่วย์งานภาย์นอกมากข้ึ�น	

ไดร้บัความร้จ้ากการแลืกเปลื่�ย์นความคดิเหน็ท่�ทนัสมยั์	แลืะนำความร้ท้่�ไดศ้ึกึษามาปรบัปรงุพฒันางาน

ข้องสหกรณ์์

   

	 4.	 ด้านการให้สวัสดิการ
	 	 คณ์ะกรรมการฝ่าย์สวัสดิการ	ได้คำนึงถุึงการจัดสวัสดิการให้สมาชิกทุกท่าน	ให้ได้รับ

สวัสดิการ	จึงกำหนดจัดโครงการตั้่างๆ	ดังน่�

  4.1	 ใหทุ้นการศึกึษาแกบ่ตุรสมาชกิสหกรณ์์	สหกรณ์ใ์หท้นุการศึกึษาบตุั้รสมาชกิ	ตัั้�งแตั้่

ระดับอนุบาลืถุึงตั้�ำกว่าระดับปริญ่ญ่าตั้ร่	จำนวน	752	ทุนๆ	ลืะ	1,500.-	บาท	เป็นเงิน	493,500.-	บาท	
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แลืะระดับปริญ่ญ่าตั้ร่	จำนวน	246	ทุนๆ	ลืะ	2,000.-	บาท	เป็นเงิน	492,000.-	บาท	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	

1,620,000.-	บาท	โดย์การโอนเข้้าบัญ่ช่เงินฝากออมทรัพย์์ข้องสหกรณ์์ให้กับสมาชิก

   ผลที�ได้รับ	 สมาชิกท่�เข้้าร่วมโครงการพึงพอใจโครงการน่�มาก	 ทำให้บุตั้รสมาชิก 

ม่โอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึึกษาทุกระดับ

  4.2	การให้ความช่วยเหล่อกับสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ	ได้แก่

	 	 	 4.2.1	 สวัสดิการสงเคราะห์ศึพสมาชิก	 เป็นเงิน	 8,184,000.00	บาท

	 	 	 4.2.2	 สวัสดิการสงเคราะห์ศึพครอบครัวสมาชิก	 เป็นเงิน	 405,000.00	บาท

	 	 	 4.2.3	 สวัสดิการสมาชิกอาย์ุครบหกสิบปีบริบ้รณ์์	 เป็นเงิน	 4,840,000.00	บาท

	 	 	 4.2.4	 สวัสดิการสมาชิกภักด่ต่ั้อองค์กร	 เป็นเงิน	 39,671.00	บาท

	 	 	 4.2.5	 สวัสดิการช่วย์เหลืือสมาชิกทุพพลืภาพ	 เป็นเงิน	 15,000.00	บาท

	 	 	 4.2.6	 สวัสดิการช่วย์เหลืือผู้้้ประสบภัย์	 เป็นเงิน	 6,000.00	บาท

	 	 	 4.2.7	 ร่วมทำบุญ่	ทอดผู้้าป่า	แลืะกฐินการกุศึลื	 เป็นเงิน	 39,060.00	บาท

	 	 	 4.2.8	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วย์งานต่ั้างๆ	 เป็นเงิน	 138,000.00	บาท

	 5.	ด้านระเบียบและกฎหมาย
	 	 คณ์ะกรรมการฝ่าย์กฎหมาย์		ได้พิจารณ์า	แก้ไข้ระเบ่ย์บ		ดังน่�

	 	 5.1	 โครงการพัฒนาข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศึของสหกรณ์์	 ได้เสนอคณ์ะ

กรรมการดำเนินการ	ได้แก่

	 	 	 5.1.1	แก้ไข้ข้้อบังคับสหกรณ์์ฯ

	 	 	 5.1.2	จัดทำระเบ่ย์บสหกรณ์์ฯ	 ว่าด้วย์	 การตั้รวจสอบแลืะแก้ไข้ปัญ่หาหรือ 

ข้้อร้องเร่ย์นข้องสมาชิก	พ.ศึ.	2565

	 	 	 5.1.3	จดัทำประกาศึการให้ความช่วย์เหลือืเหลือืด้านหน่�สนิแลืะการปรับโครงสร้าง

หน่�ข้องสมาชิกสหกรณ์ท์่�ได้รับผู้ลืกระทบจากการระบาดข้องโรคตั้ิดเชื�อไวรัสโคโรน่า	2019

	 	 	 5.1.4	จัดทำประกาศึฯ	 เรื�อง	 หลืักเกณ์ฑ์์การก้้เงินแก้ปัญ่หาความเดือดร้อนด้าน 

การเงินให้กับสมาชิก	พ.ศึ.	2564

	 	 	 5.1.5	จัดทำประกาศึฯ	 เรื�อง	 นโย์บาย์การป้องกันแลืะปราบปรามการฟัอกเงิน 

แลืะการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพทำลืาย์ล้ืางส้ง	

ประจำปี	2564

	 	 	 5.1.6	จดัทำนโย์บาย์แลืะแนวทางการปอ้งกนัแลืะปราบปรามการฟัอกเงนิแลืะการ

สนบัสนนุทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย์แลืะการแพรข่้ย์าย์อาวธุิท่�มอ่านภุาพทำลืาย์ลืา้งสง้ประจำป	ี2564

	 	 	 5.1.7	จัดทำค้่มือการปฏิิบัติั้งาน	 ตั้ามมาตั้รการด้านการป้องกันแลืะปราบปราม 

การฟัอกเงินแลืะการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพ 

ทำลืาย์ลื้างส้ง	ประจำปี	2564
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	 	 5.2	 โครงการให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่สมาชิก	ได้ดำเนินการ	ดังน่�

	 	 	 5.2.1	ตั้อบข้้อหารือ	เรื�อง	การหักเงินชำระหน่�	

	 	 	 5.2.2	ตั้อบข้้อหารือ	เรื�อง	การใช้สิทธิิในฐานะผู้้้ค�ำประกัน

	 6.	ด้านประชาสัมพันธ์
	 	 องค์กรใดมส่มาชกิท่�เข้ม้แข้ง็	ม่ผู้ลืงานเปน็ท่�ปรากฏิเป็นรป้ธิรรม	ม่การบรกิารท่�เป็นเลืศิึ						

ม่คุณ์ธิรรมแลืะจริย์ธิรรมเป็นท่�น่าเลืื�อมใสศึรัทธิา	 ภาพข้ององค์กรท่�เกิดข้ึ�นในจิตั้ใจย์่อมเป็นภาพท่�ด ่

น่าเชื�อถุือ	 ม่ผู้ลืให้การปฏิิบัตั้ิงานตั้ามพันธิกิจข้ององค์กรบรรลืุเป้าหมาย์	 ในรอบปี	 2564	 ท่�ผู้่านมา 

ฝ่าย์ประชาสมัพันธ์ิข้องสหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิกิาร	จำกดั	ชดุท่�	40	ได้ดำเนินงาน 

ตั้ามแผู้นงาน	สามารถุสรุปเป็นผู้ลืการดำเนินงานได้ดังน่�

	 	 6.1	 นาย์จร้ญ่	 ช้ลืาภ	 ประธิานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	 จำกัด	 เป็นประธิานในพิธิ่เปิดป้าย์แลืะกดปุ่มเปิดผู้้าคลุืม	 “สหกรณ์์ออมทรัพย์์คุณ์ภาพ

มาตั้รฐาน	 ชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศึไทย์”	 ร่วมกับ	 พลืตั้ำรวจโท	 วิโรจน์	 สัตั้ย์สัณ์ห์สกุลื	

ประธิานกรรมการชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์แห่งประเทศึไทย์	 จำกัด	 (ชสอ.)	 โดย์ม่	 นาย์วิโรจน์ 

ใจอาร่รอบ	 รองประธิานกรรมการ	 สอ.ศึธิ.	 นาย์พ้ลืลืาภ	 อินทรนัฏิ	 รองประธิานกรรมการ	 สอ.ศึธิ. 

วา่ท่�รอ้ย์ตั้ร	่ดร.ชยั์รกัษ	์ดป่ญั่ญ่า	รองประธิานกรรมการ	ชสอ.	นาย์ศึริวิฒัน	์อนิทรมงคลื	กรรมการ	ชสอ.	

นาย์เอนก	ศึรส่ำราญ่รุ่งเรือง	ผู้้้จัดการ	สอ.ศึธิ.	พร้อมด้วย์คณ์ะกรรมการดำเนินการแลืะเจ้าหน้าท่�ข้อง

ทั�งสองหน่วย์งาน	 ร่วมแสดงความย์ินด่	 ณ์	 บริเวณ์อาคารสมานฉันท์	 ชั�น	 1	 (ฝั�งลืิฟัต์ั้)	 เข้ตั้ดุสิตั้	

กรุงเทพมหานคร	เมื�อวันท่�	17	ม่นาคม	2564

	 	 6.2	 นาย์จร้ญ่	 ช้ลืาภ	 ประธิานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำกัด	นาย์วิโรจน์	ใจอาร่รอบ	รองประธิาน	นาย์พ้ลืลืาภ	อินทรนัฏิ	รองประธิาน	นาย์อดุลืย์์	

ช้วนรักธิรรม	 รองประธิาน	 นาย์เอนก	 ศึรส่ำราญ่รุ่งเรือง	 ผู้้้จัดการ	 แลืะนางสมจิตั้ร	 ธัิมวิสุทธิิวรากร 

ผู้้้ช่วย์ผู้้้จัดการ	 มอบเงินสนับสนุนซึ่ื�อชุดอุปกรณ์์สำหรับป้องกันแลืะคุ้มครองความปลือดภัย์ข้องแพทย์ ์

ในการด้แลืผู้้้ป่วย์ท่�บุคลืากรทางการแพทย์์จะตั้ิดเชื�อจากผู้้้ป่วย์	 (Personal	Protective	Equipment	 :	

PPE)	จำนวน	100	ชุด	จำนวนเงิน	25,000	บาท	เพื�อป้องกันการตั้ิดเชื�อ	COVID-19	ตั้ามมาตั้รฐาน

องคก์ารอนามัย์โลืก	โดย์ม	่ผู้ศึ.นพ.ณั์ฐพลื	สันตั้ระกล้ื	รองผู้้อ้ำนวย์การโรงพย์าบาลืวชิรพย์าบาลื	(ประธิาน

กรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์วชิรพย์าบาลื	 จำกัด)	 แลืะ	 ดร.อำพัน	 วิมลืวัฒนา	 รองคณ์บด ่

คณ์ะแพทย์ศึาสตั้ร์วชิรพย์าบาลื	(รองประธิานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์วชิรพย์าบาลื	จำกัด)	เป็นผู้้้ 

รับมอบแลืะให้การตั้้อนรับ	ณ์	ชั�น	6	อาคารเพชรรัตั้น์	คณ์ะแพทย์ศึาสตั้ร์วชิรพย์าบาลื	มหาวิทย์าลืัย์ 

นวมินทราธิิราช	เมื�อวันท่�	2	มิถุุนาย์น	2564

	 	 6.3	 สื�อสารเผู้ย์แพร่ข้้อม้ลืท่�เป็นประโย์ชน์แลืะเป็นปัจจุบันผู้่านสื�ออิเลื็กทรอนิกส์ 

หลืากหลืาย์ร้ปแบบ	ให้แก่สมาชิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด	ผู้่านระบบ

แอพพลืเิคชั�น	(MOE	Saving	Application)	ระบบเวบ็ไซึ่ตั้	์(www.moecoop.com)	แลืะการทำธิรุกรรม



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด2828

ผู้่านระบบ	Bill	Payment	ท่�	Application	Krungthai	NEXT	(Bill	Payment)	ไม่ว่าจะเป็นการนำฝาก

เงินเข้้าบญั่ชอ่อมทรพัย์,์	ออมทรพัย์พ์เิศึษ,	ฝากประจำเพิ�มทวท่รพัย์	์3,	ชำระคา่หุน้	แลืะสนิเชื�อประเภท

ตั้่างๆ	เนื�องจากปัจจุบันน่�	อินเตั้อร์เน็ตั้	(Internet)	เป็นระบบการสื�อสารท่�ได้รับความนิย์มทั�วโลืก	แลืะ	

เพิ�มความนยิ์มข้ึ�นอย์า่งรวดเรว็	ทำใหก้ารประชาสมัพนัธิผ์ู้า่นทางระบบแอพพลืเิคชั�นแลืะเวบ็ไซึ่ตั้เ์ปน็สิ�ง

สำคัญ่	อ่กทั�งระบบแอพพลืเิคชั�นแลืะเวบ็ไซึ่ตั้ย์์งัเป็นแหลืง่สารสนเทศึท่�สำคัญ่สำหรบัสมาชกิ	หน่วย์งาน	

แลืะบุคคลืทั�วไปท่�สนใจ	 เพราะสามารถุเข้้าถุึงข้้อม้ลืได้อย์่างรวดเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นการตั้ิดตั้่อสื�อสาร 

การประชาสมัพนัธิข่์้าวสารดา้นเงนิฝาก	ดา้นสนิเชื�อ	ดา้นสวสัดิการ	ความเคลืื�อนไหวโครงการ/กจิกรรม

ตั้่างๆ	 ท่�ทางสหกรณ์์จัดขึ้�น	 รวมทั�งข่้าวสารท่�เก่�ย์วข้้องกับข้บวนการสหกรณ์์	 เช่น	 สมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด	เป็นตั้้น

	 	 6.4	 ผู้ลืิตั้สื�อสิ�งพิมพ์แลืะป้าย์ไวนิลืเพื�อเผู้ย์แพร่ประชาสัมพันธิ์โครงการต่ั้างๆ	 ข้อง

สหกรณ์์	 อาทิ	 โครงการสหกรณ์์สัญ่จรพบผู้้้บริหารในหน่วย์งานข้องสมาชิก	 ณ์	 มหาวิทย์าลืัย์ราชภัฏิ

สวนสุนันทา	 มหาวิทย์าลืัย์ราชภัฎธินบุร่	 สำนักงานคณ์ะกรรมการการอาช่วศึึกษา	 สำนักงาน 

คณ์ะกรรมการข้้าราชการคร้แลืะบุคลืากรทางการศึึกษา	มหาวิทย์าลืัย์เทคโนโลืย์่ราชมงคลืธิัญ่บุร่	แลืะ

กรมศิึลืปากร	เป็นตั้้น

	 7.	ด้านเช่่อมโยงเคร่อข่าย
	 	 สำหรับในปีท่�ผู้่านมา	สอ.ศึธิ.	ได้เชื�อมโย์งเครือข้่าย์กับสหกรณ์์ออมทรัพย์์อื�นๆ	ดังน่�

  7.1	เครอ่ขา่ยสหกรณ์อ์อมทรพัยใ์นเขตดสุติ	ซึ่ึ�งกรมสง่เสรมิสหกรณ์	์โดย์สหกรณ์เ์ข้ตั้

พื�นท่�	 1	 กรุงเทพมหานคร	 ได้จัดให้ม่เครือข้่าย์ทุกเข้ตั้ในกรุงเทพมหานคร	 ซึ่ึ�งในเข้ตั้ดุสิตั้มจ่ำนวน	 38	

สหกรณ์	์ม่วตัั้ถุปุระสงคเ์พื�อเชื�อมโย์งแลืะชว่ย์เหลือืซึ่ึ�งกนัแลืะกนัระหวา่งสหกรณ์	์โดย์สหกรณ์อ์อมทรพัย์์

ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด	เป็นศึ้นย์์ประสานความร่วมมือ	ม่นาย์เอนก	ศึร่สำราญ่รุ่งเรือง 

ผู้้้จัดการ	เป็นท่�ปรึกษาเครือข้่าย์ดังกล่ืาว

  7.2	 เคร่อข่ายจัตุภาคี	 สอ.ศึธิ.	 เป็นสมาชิกเครือข่้าย์จตุั้ภาค่	 ซึ่ึ�งเป็นการร่วมมือกัน

ระหว่าง		4	สหกรณ์์		ได้แก่	สอ.ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด		สอ.คร้กรมสามัญ่ศึึกษา	จำกัด	

สอ.มหาวิทย์าลืัย์ศึร่นครินทรวิโรฒ	 จำกัด	 แลืะสอ.วชิรพย์าบาลื	 จำกัด	 เพื�อช่วย์เหลืือด้านวิชาการ		

สวัสดิการ	การเงิน	แลืะอื�นๆ

  7.3	 เคร่อข่ายชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจัไทย	 จัำกัด	 เป็นการร่วมมือกันอย์่างใกลื้ชิดแลืะ

จรงิจงัในการลืงทนุ	แลืกเปลื่�ย์นข้อ้มล้ืข้า่วสาร	ปรกึษาหารอื	แลืะใหข้้อ้คดิเหน็ในดา้นการบรหิาร	เพื�อให้

เกดิประโย์ชน์สง้สุดตั้อ่สหกรณ์์แลืะข้บวนการสหกรณ์	์ซึ่ึ�งในปี	2564	นาย์จรญ้่	ชล้ืาภ	ประธิานกรรมการ	

เป็นผู้้้แทนสหกรณ์์	ศึธิ.	เข้้าร่วมประชุม	แลืะได้รับการเลืือกตั้ั�งจากท่�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี	2564	

ให้เป็นประธิานกรรมการ	

  7.4	 เคร่อข่ายชมรมสหกรณ์์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร	 เขตพ่้นที�	 1	 นาย์เอนก														

ศึร่สำราญ่รุ่งเรือง	ผู้้้จัดการ	ได้รับแตั้่งตั้ั�งเป็นรองประธิานกรรมการ



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 29

  7.5	 เครอ่ข่ายชมรมผูจ้ััดการสหกรณ์์ออมทรัพย์แห่งประเทศึไทย	เป็นการร่วมมือกัน

เพื�อช่วย์เหลืือสวัสดิการ	แลืะพัฒนาอาช่พข้องผู้้้จัดการสหกรณ์์	โดย์ให้คำปรึกษา	แลืะแนะนำผู้้้บริหาร

สหกรณ์์ในข้บวนการเพื�อวางรากฐานแลืะการนำนโย์บาย์มาใช้ในทางปฏิิบัติั้	 โดย์ม่นาย์เอนก 

ศึร่สำราญ่รุ่งเรือง	ผู้้้จัดการ	เป็นกรรมการ

  7.6	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจั้าหน้าที�ของสหกรณ์์ซึ่ึ�งจัดทะเบียนแล้ว	 นับว่าเป็น

ประโย์ชนต์ั้อ่สหกรณ์	์แลืะเจา้หนา้ท่�สหกรณ์์ทั�วประเทศึ	ในการเข้า้รว่มกองทนุสำรองเลื่�ย์งชพ่ฯ	เป็นการ

ออมทรัพย์์แลืะสร้างความมั�นคงให้กับเจ้าหน้าท่�	 โดย์ม่	 นาย์เอนก	 ศึร่สำราญ่รุ่งเรือง	 เป็นประธิาน

กรรมการ

  7.7	สมาคมเศึรษฐศึาสตรส์หกรณ์แ์หง่ประเทศึไทย	เปน็องค์กรสง่เสรมิพฒันาวชิาการ	

แลืะช่วย์เหลืือสนับสนุนข้บวนการสหกรณ์์ประเทศึไทย์	 โดย์ม่	 นาย์เอนก	 ศึร่สำราญ่รุ่งเรือง	 เป็น

เลืข้าธิิการสมาคมฯ

  7.8	บริษัท	สหประกันชีวิต	จัำกัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทประกันข้องข้บวนการสหกรณ์์	

ม่สหกรณ์์เป็นผู้้้ถุือหุ้น	 ซึ่ึ�ง	 สอ.ศึธิ.	 เป็นหนึ�งในผู้้้ถุือหุ้นข้องบริษัท	 โดย์ม่	 นาย์จร้ญ่	 	 ช้ลืาภ	 ประธิาน

กรรมการ	สอ.ศึธิ.	เป็นรองประธิานกรรมการบริหาร

  		 7.9	ชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์	 ไทยไอซึ่ีที	 จัำกัด	 เป็นศึ้นย์์กลืางระบบเทคโนโลืย์่

สารสนเทศึแลืะการสื�อสารข้องสหกรณ์	์โดย์ม่	นาย์จร้ญ่		ช้ลืาภ	ประธิานกรรมการ	สอ.ศึธิ.	เป็นรอง

ประธิานกรรมการ

	 จากการพฒันาสหกรณ์์ในทุกๆ	ดา้น	กรมสง่เสรมิสหกรณ์ไ์ดป้ระเมินแลืะจดัระดับมาตั้รฐาน

สหกรณ์์	วัดความเป็นองค์กรข้องสมาชิกตั้ามหลืักการสหกรณ์์	การปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมาย์แลืะการบริหาร

จัดการภาย์ใน	ประจำปี	 2564	“ผ่านเกณ์ฑ์์มาตรฐาน”	ท่�ผู้่านมา	สอ.ศึธิ.	 ได้รับการประเมินจากกรม 

ส่งเสริมสหกรณ์	์ผู่้านเกณ์ฑ์์อย์้่ในระดับด่เลืิศึ	สง้สุด	ต่ั้อเนื�องตั้ิดตั้่อกันเป็นระย์ะเวลืา	10	ปี	สหกรณ์์ 

มุ่งเน้นท่�จะเป็นสหกรณ์์ชั�นนำท่�พัฒนาคุณ์ภาพช่วิตั้ข้องสมาชิกแลืะสร้างความสัมพันธิ์เชื�อมโย์งเครือ

ข้่าย์ทุกด้าน	เพื�อสร้างความเข้้มแข็้งให้ข้บวนการสหกรณ์์ไปส้่มาตั้รฐานข้องประเทศึชาตั้ิต่ั้อไป

	 	 จึงเสนอท่�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบ

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบีียบีวาระทีี่�

รายงานการตรวจำสอบีกิจำการรายงานการตรวจำสอบีกิจำการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

ประจำำ�ปี 2564ประจำำ�ปี 2564

เสนอ		ท่�ประชุมใหญ่่	สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จ�ากัด

	 ในการประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำปี	2563	ระเบ่ย์บวาระท่�	3	เรื�อง	พิจารณ์าการเลืือกตั้ั�ง

คณ์ะกรรมการดำเนินการ	แลืะผู้้้ตั้รวจสอบกิจการ	 ได้ม่มตั้ิเลืื�อนออกไป	 เนื�องจากเกิดสถุานการณ์์การ

แพร่ระบาดข้องเชื�อไวรัสโคโรนา	2019	ซึึ่�งตั้ามข้้อบังคับข้้อท่�	81	การดำรงตั้ำแหน่งผู้้้ตั้รวจสอบกิจการ	

ระบุว่า	“ผู้้้ตั้รวจสอบกิจการอย์้่ในตั้ำแหน่งได้ม่กำหนดเวลืาหนึ�งปีทางบัญ่ช่สหกรณ์์	ถุ้าเมื�อครบกำหนด

เวลืาแล้ืวยั์งไม่ม่การเลืือกตัั้�งผู้้้ตั้รวจสอบกิจการคนใหม่	 ก็ให้ผู้้้ตั้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิิบัติั้หน้าท่� 

ไปพลืางก่อน”	 นั�น	 ข้้าพเจ้าแลืะท่มงานได้ทำการตั้รวจสอบแลืะเสนอราย์งานผู้ลืการตั้รวจสอบ 

ตั้อ่คณ์ะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนแล้ืว	สำหรับผู้ลืการตั้รวจสอบประจำปี	2564	สามารถุ

สรุปได้ดังตั้่อไปน่�	

    

	 1.	 วัตถุุประสงค์ของการตรวจสอบ
	 	 1.1	 ตั้รวจสอบความถุ้กตั้้องข้องการบันทึกบัญ่ช่	 เพื�อให้เป็นไปตั้ามแบบแลืะราย์การ 

ท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด

	 	 1.2	 ประเมินความม่ประสิทธิิภาพแลืะประสิทธิิผู้ลืการดำเนินงานข้องคณ์ะกรรมการ

ดำเนนิการสหกรณ์์	เพื�อใหข้้อ้สงัเกตั้แลืะข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรงุการบรหิารงานข้องคณ์ะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์์	ให้เป็นไปตั้ามกฎหมาย์	ข้้อบังคับ	แลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

	 	 1.3	 สอบทานระบบการปฏิิบัตั้ิงานข้องสหกรณ์์	 เพื�อให้เป็นตั้ามกฎหมาย์	 ระเบ่ย์บ 

นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	 ข้้อบังคับ	 แลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์	 รวมถุึงคำสั�งข้องส่วนราชการท่�กำกับด้แลื

กำหนดให้ตั้้องปฏิิบัตั้ิ

	 	 1.4	 ตั้รวจสอบแลืะสอบทานระบบการควบคุม	 ด้แลืรักษาทรัพย์์สินข้องสหกรณ์	์

เร่�องรับีที่ราบีรายงานของเร่�องรับีที่ราบีรายงานของ
ผ้�ตรวจำสอบีกิจำการ ประจำำาปี 2564ผ้�ตรวจำสอบีกิจำการ ประจำำาปี 256466
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วเิคราะห์แลืะประเมินผู้ลืความมป่ระสิทธิภิาพในการใช้ทรัพย์สิ์นข้องสหกรณ์	์เพื�อให้การใช้ทรพัย์สิ์นเป็น

ไปอย์่างเหมาะสมแลืะคุ้มค่า

	 2.	 ขอบเขตการตรวจสอบ
	 	 2.1	 ตั้รวจสอบราย์งานทางการเงิน

	 	 2.2	 ตั้รวจสอบการบริหารความเส่�ย์ง

	 	 2.3	 ตั้รวจสอบการบริหารด้านสินเชื�อ

	 	 2.4	 ตั้รวจสอบการบริหารด้านการลืงทุน

	 	 2.5	 ตั้รวจสอบการบริหารสภาพคลื่อง

	 	 2.6	 ตั้รวจสอบการปฏิิบัตั้ิงานโดย์ทั�วไป

	 3.	ผลการตรวจสอบ
  3.1	 รายงานทางการเงนิ

	 	 	 3.1.1	 มก่ารเปิดเผู้ย์ราย์การในงบการเงนิข้องสหกรณ์์เป็นไปโดย์ถุ้กต้ั้อง	 แลืะได้

ปฏิบิติัั้ตั้ามกฎหมาย์	ประกาศึ	คำสั�ง	ระเบย่์บ	คำแนะนำ	แลืะแนวปฏิิบติัั้ท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด		

	 	 	 3.1.2	 มก่ารจดัทำราย์การย่์อแสดงสินทรพัย์์แลืะหน่�สินครบถุ้วน	 โดย์เผู้ย์แพร่ใน 

สื�ออเิลืก็ทรอนิกส์

  3.2	 การบริหารความเสี�ยง

	 	 	 ระหว่างการตั้รวจสอบสหกรณ์์	 คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดท่�	 40	 ทำหน้าท่�	

ควบคุม	กำกับด้แลื	ตั้ิดตั้ามการปฏิิบัตั้ิงานบริหารความเส่�ย์งในด้านตั้่างๆ

  3.3	 การบริหารด้านสินเช่�อ

	 	 	 3.3.1	 สหกรณ์์ได้กำหนดกลืยุ์ทธ์ิเพิ�มศัึกย์ภาพด้านสินเชื�อ	 โดย์มุ่งเน้นโครงการ

ข้ย์าย์บริการด้านเงินก้้	ผู้่านระบบ	Online	แลืะโครงการกองทุนช่วย์เหลืือผู้้้ค�ำประกัน

	 	 	 3.3.2	 กรณ่์เงินก้้เพื�อเหตุั้ฉกุเฉิน	แลืะเงนิก้้สามัญ่	คณ์ะกรรมการดำเนินการมอบ

อำนาจใหผู้้้จั้ดการเปน็ผู้้พ้จิารณ์าอนมุตัั้ใิหเ้ปน็ไปตั้ามข้อ้บงัคับ	ระเบย่์บ	แลืะมตั้ขิ้องสหกรณ์ท์่�กำหนดไว้	

พร้อมราย์งานให้คณ์ะกรรมการดำเนินการทราบเป็นประจำทุกเดือน

	 	 	 3.3.3	 กรณ์่เงินก้้พิเศึษ	 คณ์ะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจให้คณ์ะกรรมการ

อำนวย์การเป็นผู้้้พจิารณ์าอนุมตัั้ใิห้เป็นไปตั้ามข้อ้บังคับ	ระเบย่์บ	แลืะมติั้ข้องสหกรณ์ท่์�กำหนดไว้	พรอ้ม

ราย์งานให้คณ์ะกรรมการดำเนินการทราบเป็นประจำทุกเดือน

	 	 	 3.3.4	 คณ์ะกรรมการดำเนินการมอบอำนาจให้คณ์ะกรรมการติั้ดตั้ามเร่งรัด 

หน่�สินเป็นผู้้้ด้แลื	 พิจารณ์าอนุมัตั้ิเก่�ย์วกับการติั้ดตั้ามเร่งรัดหน่�สินต่ั้างๆ	 ให้เป็นไปตั้ามข้้อบังคับแลืะ

ระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์	พร้อมราย์งานให้คณ์ะกรรมการดำเนินการทราบเป็นประจำทุกเดือน
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  3.4	 การบริหารด้านการลงทุน

	 	 	 ม่การควบคุมด้แลืให้การลืงทุนเป็นไปตั้ามพระราชบัญ่ญ่ัติั้สหกรณ์์	 พ.ศึ.	 2542	

มาตั้รา	62	แลืะประกาศึคณ์ะกรรมการพฒันาการสหกรณ์์แห่งชาตั้	ิพ.ศึ.	2563	เรื�อง	ข้้อกำหนดการฝาก 

หรือลืงทุนอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์	แลืะเป็นไปตั้ามท่�คณ์ะกรรมการดำเนินการแลืะท่�ประชุมใหญ่่อนุมัตั้ิ	

  3.5	 การบริหารสภาพคล่อง

	 	 	 สหกรณ์ม์ก่ารดำรงสนิทรพัย์ส์ภาพคลือ่งเปน็ไปตั้ามกฎกระทรวง	ว่าด้วย์การดำรง

สินทรัพย์์สภาพคลื่องข้องสหกรณ์์	 พ.ศึ.	 2550	 แลืะตั้ามประกาศึกระทรวงเกษตั้รแลืะสหกรณ์์	 เรื�อง 

การกำหนดอัตั้ราการดำรงสินทรพัย์ส์ภาพคล่ืองข้องสหกรณ์	์ลืงวันท่�	31	ตุั้ลืาคม	พ.ศึ.	2550		ซึ่ึ�งกำหนด

ให้สหกรณ์์ตั้้องดำรงสินทรัพย์์สภาพคลื่อง	 เฉลื่�ย์ราย์เดือนอัตั้ราไม่ตั้�ำกว่าร้อย์ลืะหนึ�งข้องย์อดเงินฝาก

ทั�งหมด

  3.6	 การปฏิบัิติงานโดยทั�วไป

	 	 	 3.6.1	 มก่ารปฏิบิตัั้ติั้าม	พ.ร.บ.	ปอ้งกนัแลืะปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ

แก่การก่อการร้าย์	แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพทำลืาย์ลื้างส้ง	พ.ศึ.	2559

	 	 	 3.6.2	 การรักษาความปลือดภัย์ด้านเทคโนโลืย์่สารสนเทศึ	 (Information 

Technology	Security)

	 	 	 	 -	 ม่ระเบ่ย์บว่าด้วย์	 วิธิ่ปฏิิบัตั้ิในการควบคุมภาย์ในแลืะการรักษาความ

ปลือดภัย์ด้านเทคโนโลืย์่สารสนเทศึข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2563

	 	 	 	 -	ม่การปฏิิบัตั้ิเป็นไปตั้ามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	ว่าด้วย์มาตั้รฐาน

ข้ั�นตั้�ำในการควบคมุภาย์ในแลืะการรกัษาความปลือดภยั์สำหรบัสหกรณ์แ์ลืะกลืุม่เกษตั้รกรท่�ใชโ้ปรแกรม

ระบบบัญ่ช่คอมพิวเตั้อร์ประมวลืผู้ลืข้้อม้ลื	พ.ศึ.	2553

	 4.	 สรุปข้อมูลเปรียบเทีียบ	ณ	วันทีี่	31	ธันวาคม	2564	และ	31	ธันวาคม	2563
  4.1	 เงินสด	เงินฝ่ากธินาคาร	และเงินฝ่ากสหกรณ์์อ่�น

	 	 	 ณ์	วันท่�	 31	 ธัินวาคม	 2564	มเ่งินสดคงเหลืือ	 987,473.45	บาท	อย์้่ในความ 

รับผู้ิดชอบข้อง	นางสมจิตั้ร		ธิัมวิสุทธิิวรากร	ตั้ำแหน่งรองผู้้้จัดการ
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	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564	ม่เงินฝากธินาคาร	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

กระแสราย์วัน												

ออมทรัพย์์																

ออมทรัพย์์พิเศึษ	

ประจ�า										

				100,004.02	

	1,101,570,503.68	

0.00	

	363,705.50			

			100,004.02	

	623,618,789.98	

	175,900.46	

	362,924.32			

0.00	

477,951,713.70	

(175,900.46)

781.18			

0.00	

76.64

(100.00)

0.22			

รวม  1,102,034,213.20  624,257,618.78 477,776,594.42 76.54 

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินฝากธินาคาร	-	กองทุนส่วนบุคคคลื	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินฝากธินาคาร		

			กองทุนส่วนบุคคลื	-	บลืจ.กรุงไทย์

เงินฝากธินาคาร		

			กองทุนส่วนบุคคลื	-	บลืจ.เอ็มเอฟัซึ่่

	131,844,758.59	

	46,277,400.91	

0.00	

0.00

131,844,758.59	

46,277,400.91

	-			

	-

รวม  178,122,159.50 0.00 178,122,159.50  -   

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินฝากสหกรณ์์อื�น	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สหกรณ์์ออมทรัพย์์ธินาคารเพื�อการเกษตั้ร	

				แลืะสหกรณ์์การเกษตั้ร	จ�ากัด	

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	จ�ากัด	(ประจ�า)	

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	จ�ากัด	(ออมทรัพย์์)

ชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์

				แห่งประเทศึไทย์	จ�ากัด	

ชุมนุมสหกรณ์์กรุงเทพ	จ�ากัด

	4,439,918.15	

	1,040,000,000.00	

	61,341,657.36	

	600,000,000.00	

	190,000,000.00	

	4,330,116.16	

	1,040,000,000.00	

	61,029,712.85	

	800,000,000.00	

	50,000,000.00	

109,801.99	

0.00	

311,944.51	

(200,000,000.00)

140,000,000.00	

2.54	

0.00	

0.51	

(25.00)

280.00

รวม  1,895,781,575.51  1,955,359,829.01 (59,578,253.50) (3.05)



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด3434

	 	 	 การรับ-จ่าย์	แลืะการเก็บรักษาเงินสด	เงินฝากธินาคาร	แลืะเงินฝากสหกรณ์์อื�น	

รัดกุม	แลืะเป็นไปตั้ามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

	 	 	 เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	 จำกัด	 จำนวน	 840,000,000.00	 บาท 

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	 จำกัด	 ย์ังสามารถุดำเนินงานได้ตั้ามปกติั้	 แลืะสามารถุจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตั้าม

กำหนด	นอกจากน่�สหกรณ์ย์์ังม่หลืักประกันเป็นโฉนดท่�ดิน	จำนวน	10	แปลืง	เลืข้ท่�	138361,	138362,	

138363,	138364,	138365,	138366,	23102,	28773,	26883	แลืะ	1722	ตั้ั�งอย์้่ท่�ตั้ำบลืบางพ้ด	อำเภอ

ปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุร่	 ตั้รงข้้ามมหาวิทย์าลืัย์สุโข้ทัย์ธิรรมาธิิราช	 บริเวณ์เมืองทองธิาน่	 เนื�อท่�รวม 

11	 ไร่	 34.4	 ตั้ารางวา	 ราคาประเมิน	 1,108,600,000.00	 บาท	 โดย์เป็นราคาประเมินจากบริษัท 

เพ็ชรสย์ามแอพไพรซึ่ัลื	 จำกัด	 ซึ่ึ�งเป็นบริษัทท่�ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณ์ะกรรมการกำกับ

หลืักทรัพย์์แลืะตั้ลืาดหลัืกทรัพย์์	(ก.ลื.ตั้.)

	 	 	 เงินฝากประจำชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	 จำกัด	 จำนวน	 200,000,000.00	 บาท 

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	 จำกัด	 ย์ังสามารถุดำเนินงานได้ตั้ามปกตั้ิ	 แลืะสามารถุจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตั้าม

กำหนด	 นอกจากน่�สหกรณ์ย์์ังม่หลืักประกันเป็นโฉนดท่�ดิน	 จำนวน	 6	 แปลืง	 เลืข้ท่�	 23721,	 23722,	

23723,	79788,	80213,แลืะ	80214	ตั้ั�งอย์้่ท่�ตั้ำบลืบางพ้ด	อำเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุร่	เนื�อท่�รวม	

19	 ไร่	 99	 ตั้ารางวา	 ราคาประเมิน	 1,924,750,000.00	 บาท	 โดย์เป็นราคาประเมินจากบริษัท 

เพ็ชรสย์ามแอพไพรซึ่ัลื	 จำกัด	 ซึ่ึ�งเป็นบริษัทท่�ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณ์ะกรรมการกำกับ

หลืักทรัพย์์แลืะตั้ลืาดหลัืกทรัพย์์	(ก.ลื.ตั้.)

  4.2	 การดำเนินงาน

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มส่มาชิก	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(คน)
31	ธิันวาคม	2563

(คน)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(คน) (ร้อยละ)

สมาชิกสามญั่

สมาชิกสมทบ

			17,011	

	1,727				

		16,856	

	1,717				

		155	

10				

			0.92	

0.58				

รวม  18,738  18,573 165 0.89 

	 	 	 การรับเข้้าเป็นสมาชิกแลืะการให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 คณ์ะกรรมการ 

ดำเนินการ	ได้ม่การอนุมัตั้ิถุ้กตั้้องตั้รงตั้ามท่�กำหนดในข้้อบังคับข้องสหกรณ์์
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	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินให้สมาชิกก้้	ดังน่�

รายการ
31	ธัินวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินก้้ฉุกเฉิน

เงินก้้สามัญ่

เงินก้้พิเศึษ

					36,268,717.00	

	6,756,263,093.97	

	243,128,843.72			

				38,636,179.00	

	7,115,373,953.03	

	261,107,668.52			

(2,367,462.00)

(359,110,859.06)

(17,978,824.80)		

(6.13)

(5.05)

(6.89)	

รวม  7,035,660,654.69  7,415,117,800.55 (379,457,145.86) (5.12)

	สมาชิกเป็นหนี้เฉลี�ยคนละ	สมาชิกเป็นหนี้เฉลี�ยคนละ  375,475.54  375,475.54  399,241.79  399,241.79 (23,766.25)(23,766.25) (5.95)(5.95)

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		ม่ลื้กหน่�อื�นท่�เกิดจากเงินให้ก้้	ดังน่�

รายการ
31	ธัินวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

	ลื้กหน่�ข้าดสมาชิกภาพ	

	ลื้กหน่�ระหว่างด�าเนินคด่	

	ลืก้หน่�ตั้ามค�าพิพากษา		

		26,238,617.32	

	5,436,437.19	

	30,593,403.67		

	27,119,294.00	

	4,159,617.35	

	27,637,239.19				

(880,676.68)

1,276,819.84	

2,956,164.48		

	(3.25)

30.70	

10.70

รวม  62,268,458.18  58,916,150.54 3,352,307.64 5.69 

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินให้ก้้แก่สหกรณ์์อื�น	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สอ.	คร้สุรินทร์	จ�ากัด	

สอ.	คร้อุบลืราชธิาน่	จ�ากัด	

สอ.	คร้มหาสารคาม	จ�ากัด	

สอ.	คร้กรมสามัญ่ศึึกษา

					จังหวัดเช่ย์งราย์	จ�ากัด	

สอ.	คร้หนองบัวลื�าภ้	จ�ากัด	

สอ.	สามัญ่ศึึกษา

					จังหวัดนครราชส่มา	จ�ากัด	

สอ.	ข้้าราชการสังกัดกระทรวง

					ศึึกษาธิิการ	สกลืนคร	จ�ากัด

				30,000,000.00	

	6,480,000.00	

108,200,000.00	

16,000,000.00	

165,000,000.00	

0.00	

5,800,000.00	

			70,800,000.00	

	26,520,000.00	

149,000,000.00	

26,200,000.00	

225,000,000.00	

94,900,000.00	

5,800,000.00				

(40,800,000.00)

(20,040,000.00)

(40,800,000.00)

(10,200,000.00)

(60,000,000.00)

(94,900,000.00)

0.00		

(57.63)

(75.57)

(27.38)

(38.93)

(26.67)

(100.00)

0.00	



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด3636

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สอ.	พนักงานส่วนท้องถุิ�นสระบุร่		

					จ�ากัด	

สอ.	สาธิารณ์สขุ้กาฬสินธิุ์	จ�ากัด	

สอ.	โรงพย์าบาลืทันตั้กรรม	คณ์ะ

					ทันตั้แพทย์ศึาสตั้ร์มหิดลื	จ�ากัด	

สอ.	คร้กาญ่จนบุร่	จ�ากัด	

สอ.	คร้อุตั้รดิตั้ถุ์	จ�ากัด	

สอ.	คร้จันทบุร่	จ�ากัด	

สอ.	คร้มัธิย์มศึึกษานครพนม	จ�ากัด	

สอ.	สถุาบันอุดมศึึกษา

				จังหวัดสุรินทร	์จ�ากัด

สอ.	คร้ร้อย์เอ็ด	จ�ากัด	

สอ.	คร้กาฬสินธิุ์	จ�ากัด

    

9,200,000.00	

0.00	

33,788,364.38	

0.00	

0.00	

0.00	

0.00	

0.00	

	98,000,000.00	

	98,000,000.00	

   

12,080,000.00	

36,540,000.00	

59,000,000.00	

111,600,000.00	

42,200,000.00	

59,200,000.00	

128,600,000.00	

7,450,000.00	

	138,800,000.00	

	138,800,000.00				

(2,880,000.00)

(36,540,000.00)

(25,211,635.62)

(111,600,000.00)

(42,200,000.00)

(59,200,000.00)

(128,600,000.00)

(7,450,000.00)

(40,800,000.00)

(40,800,000.00)	

(23.84)

(100.00)

(42.73)

(100.00)

(100.00)

(100.00)

(100.00)

(100.00)

(29.39)

(29.39)

รวม  570,468,364.38  1,332,490,000.00 (762,021,635.62) (57.19)

	 	 	 การปฏิิบัตั้ิงานด้านการให้ก้้ย์ืมเงิน	 เป็นไปด้วย์ความเร่ย์บร้อย์	 ถุ้กต้ั้องตั้รงตั้าม 

ข้้อบังคับแลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์	์การดำเนินงานโดย์ทั�วไปม่ระบบการควบคุมภาย์ในรัดกุมเพ่ย์งพอ

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินลืงทุน	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลืงทุนระย์ะสั�น
อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
		หุ้นก้้
		กองทุนส่วนบุคคลื	-	บลืจ.กรุงไทย์
		กองทุนส่วนบุคคลื	-	บลืจ.เอ็มเอฟัซึ่่
							รวม
บวก	(หัก)	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่า
							เงินลืงทุน

				250,000,000.00	
	423,453,199.80	
	153,433,031.96	
	826,886,231.76	

(10,090,420.81)

			225,061,800.51	
0.00	
0.00	

	225,061,800.51	

	6,560,145.79		

	24,938,199.49	
	423,453,199.80	
	153,433,031.96	
	601,824,431.25	

(16,650,566.60)

	11.08	
	-
	-		

	267.40	

(253.81)

							รวมเงินลืงทุนระย์ะสั�น 816,795,810.95	 	231,621,946.30	 	585,173,864.65	 	252.64	



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
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รายการ
31	ธิันวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลืงทุนระย์ะย์าว
อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
		พันธิบัตั้ร	ธิ.ก.ส.
		พันธิบัตั้รบรรษัทตั้ลืาดรองสินเชื�อ
							ท่�อย์้่อาศึัย์
		พันธิบัตั้รการไฟัฟั้าฝ่าย์ผู้ลืิตั้
							แห่งประเทศึไทย์
		พันธิบัตั้รรัฐบาลื	
		พันธิบัตั้รออมทรัพย์์	
							ข้องกระทรวงการคลืัง	
		หุ้นก้้
							รวม
หัก	ส่วนเกินม้ลืค่าพันธิบตัั้ร
บวก	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าเงินลืงทุน
							รวม

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	
	200,000,000.00	

	100,000,000.00	
	4,089,000,000.00	
	4,429,000,000.00	

(10,201,276.80)
	110,960,600.00		
4,529,759,323.20	

	10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	
0.00	

0.00	
	3,355,000,000.00	
	3,395,000,000.00	

0.00	
149,447,500.00		

3,544,447,500.00	

0.00	

0.00	

0.00	
200,000,000.00	

100,000,000.00	
734,000,000.00	

1,034,000,000.00	
(10,201,276.80)
(38,486,900.00)		
985,311,823.20	

0.00	

0.00	

0.00	
	-			

	-			
21.88	
30.46	
	-						
(25.75)
27.80	

เงินลืงทุนระย์ะย์าว
ไม่อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจไทย์	จ�ากัด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์
							แห่งประเทศึไทย์	จ�ากัด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์
							ไทย์	ไอซึ่ท่่	จ�ากัด
		หุ้นสามัญ่	บมจ.	สหประกันช่วิตั้
		หุ้นก้้	บมจ.	การบินไทย์
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์กรุงเทพ
							รวม
หัก	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าหุ้นสหกรณ์์
							รวม

  

		61,000,000.00	

	38,349,000.00	

2,000,000.00
78,046,000.00

320,000,000.00
1,000,000.00

500,395,000.00
(24,893,112.00)

	475,501,888.00	

		61,000,000.00	

	38,349,000.00	

	2,000,000.00	
	77,445,000.00	

	320,000,000.00	
	1,000,000.00	

	499,794,000.00	
(5,415,591.50)

	494,378,408.50			

0.00	

0.00	

0.00	
601,000.00	

0.00	
0.00	

	601,000.00	
(19,477,520.50)
(18,876,520.50)	

0.00	

0.00	

0.00	
0.78	
0.00	
0.00	
	0.12	

359.66	
(3.82)	

							รวมเงินลืงทุนระย์ะย์าว 	5,005,261,211.20	 	4,038,825,908.50	 	966,435,302.70	 	23.93	

							รวมเงินลงทุน  5,822,057,022.15  4,270,447,854.80  1,551,609,167.35  36.33 

	 	 	 การลืงทุนเปน็ไปตั้ามพระราชบัญ่ญ่ตัั้สิหกรณ์	์พ.ศึ.	2542	มาตั้รา	62	แลืะประกาศึ 

คณ์ะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แ์หง่ชาตั้	ิพ.ศึ.	2563	เรื�อง	ข้อ้กำหนดการฝากหรอืลืงทนุอย์า่งอื�นข้อง

สหกรณ์์
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	 	 	 สหกรณ์บั์นทกึรบัร้ก้ารดอ้ย์ค่าหุน้ก้บ้รษิทั	การบินไทย์	จำกดั	(มหาชน)	โดย์ทย์อย์

รับร้้การด้อย์ค่าในอัตั้ราไม่น้อย์กว่าร้อย์ลืะ	 5	 ข้องม้ลืค่าท่�ตั้ราไว้ในหุน้ก้้	 แลืะจะทย์อย์รับร้้การด้อย์ค่า

เพิ�มข้ึ�นอ่กไม่น้อย์กว่าร้อย์ลืะ	5	ข้องม้ลืค่าท่�ตั้ราไว้ในหุ้นก้้ในแต่ั้ลืะปี

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2564	ค่าเผู้ื�อการปรับมล้ืค่าหุน้	สหกรณ์แ์ย์กเป็นค่าเผู้ื�อการ

ปรับม้ลืค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์	ไทย์ไอซึ่่ท่	จำกัด	จำนวน	2,000,000.00	บาท	ค่าเผู้ื�อการปรับ

ม้ลืค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธ์ินกิจไทย์	จำกัด	จำนวน	6,893,112.00	บาท	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าหุ้น	บมจ.

การบินไทย์	จำนวน	16,000,000.00	บาท

	 	 	 เงินลืงทุนในหลืักทรัพย์์ท่�อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาดแสดงด้วย์ม้ลืค่าย์ุติั้ธิรรม	

ทั�งน่�สหกรณ์รั์บร้้การเปล่ื�ย์นแปลืงม้ลืค่าเงนิลืงทนุเปน็กำไร	(ข้าดทุน)	จากเงินลืงทนุท่�ย์งัไม่เกิดข้ึ�น	สำหรบั

ปี	2564	ม่จำนวนเงินทั�งสิ�น	100,870,179.19	บาท	

	 	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564		มเ่งินรับฝาก	ดังน่�

รายการ
31	ธัินวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)
(บาท) (ร้อยละ)

ออมทรัพย์์	

ออมทรัพย์์พิเศึษ	

ประจ�า

				254,603,768.47	

	8,655,563,730.14	

	214,868,110.00		

				221,252,459.88	

	8,025,062,146.53	

	206,310,580.00	

33,351,308.59	

630,501,583.61	

8,557,530.00	

15.07	

7.86	

4.15

รวม  9,125,035,608.61  8,452,625,186.41 672,410,422.20 7.96 

สมาชิกมีเงินฝ่ากเฉลี�ยคนละ	  486,980.23  455,102.85 31,877.38 7.00 

	 	 	 การรับฝากเงินเป็นไปตั้ามข้้อบังคับแลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์	 เอกสารหลืักฐาน

ประกอบการรับฝากเงินแลืะการถุอนเงิน	ถุ้กตั้้อง	ครบถุ้วน	สมบ้รณ์์

	 	 	 สหกรณ์์ได้รบัอนมุตัั้วิงเงนิก้ย้์มืหรอืการค�ำประกนัประจำปี	2564	จากท่�ประชมุใหญ่่	

โดย์ได้รบัความเหน็ชอบจากนาย์ทะเบย่์นสหกรณ์์ไว้	8,700	ล้ืานบาท

	 	 	 ณ์	วนัท่�	31	ธินัวาคม	2564	สหกรณ์์ไม่มก่ารใช้วงเงินก้ย้์มืหรอืการค�ำประกนั

	 	 	 ณ์	วนัท่�	31	ธินัวาคม	2564		มท่นุเรอืนหุน้	ดังน่�

รายการ
31	ธัินวาคม	2564

(บาท)
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนเรือนหุ้น	-	สมาชิกสามัญ่

ทุนเรือนหุ้น	-	สมาชิกสมทบ	

				5,908,458,890.00	

	5,161,100.00		

				5,697,603,310.00	

	4,446,600.00	

		210,855,580.00	

714,500.00					

				3.70	

16.07	

รวม  5,913,619,990.00  5,702,049,910.00 211,570,080.00 3.71 

สมาชิกถ่อหุ้นเฉลี�ยคนละ	  315,595.05  307,007.48 8,587.57 2.80 
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	 	 	 อตัั้ราการถุอืหุ้น	การสง่เงนิค่าหุน้	แลืะการจา่ย์คนืเงนิคา่หุน้	เปน็ไปตั้ามข้อ้บังคับ

แลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

	 5.	ผลประกอบการ
	 	 ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคม	2564	สหกรณ์์ม่ผู้ลืประกอบการเปร่ย์บเท่ย์บกับงบประมาณ์การ

ได้ดังน่�

รายการ
ประมาณ์การ

(บาท)
เกิดขึ้นจัริง
(บาท)

สูง	(ต�ำ)	กว่าประมาณ์การ

(บาท) (ร้อยละ)

ราย์ได้

ดอกเบ่�ย์รับจากเงินให้่สมาชิกก้้ยื์ม	

ดอกเบ่�ย์รับจากลื้กหน่�ตั้ามค�าพิพากษา

ดอกเบ่�ย์รับจากเงินให้สหกรณ์์อื�นก้้ย์ืม	

ดอกเบ่�ย์รับจากเงินฝากธินาคาร	

					แลืะเงินลืงทุนอื�นๆ	

ราย์รับอื�นๆ

	510,000,000.00	

0.00	

49,000,000.00	

150,000,000.00	

100,000.00		

	488,512,498.58	

1,017,791.44	

32,748,457.72	

221,383,809.50	

166,678.78		

(21,487,501.42)

1,017,791.44	

(16,251,542.28)

71,383,809.50	

66,678.78		

(4.21)

	-			

(33.17)

47.59	

66.68

รวมราย์ได้ 709,100,000.00	 743,829,236.02	 34,729,236.02	 4.90	

ค่าใช้จ่าย์

ดอกเบ่�ย์จ่าย์ให้สมาชิกท่�ฝากเงินสหกรณ์ ์

ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินก้้ย์ืมธินาคาร	

ราย์จ่าย์ตั้ามประมาณ์การราย์จ่าย์	

ราย์จ่าย์อื�นๆ

	240,000,000.00	

5,000,000.00	

66,717,000.00	

3,000,000.00	

200,711,657.00	

0.00	

58,365,479.61	

1,577,627.99	

(39,288,343.00)

(5,000,000.00)

(8,351,520.39)

(1,422,372.01)	

(16.37)

(100.00)

(12.52)

(47.41)	

รวมค่าใช้จ่าย์ 314,717,000.00	 260,654,764.60	 (54,062,235.40) (17.18)

กำาไรสุทธิิ 394,383,000.00 483,174,471.42 88,791,471.42 22.51 

	 6.	ผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
	 	 ในปี	 2564	 สหกรณ์์ได้รับอนุมัติั้วงเงินงบประมาณ์ราย์จ่าย์เป็นเงินรวมทั�งสิ�น	

66,717,000.00	 บาท	 สหกรณ์์ใช้จ่าย์เงินตั้ามงบประมาณ์ไปแล้ืวรวม	 36,458,429.14	 บาท	 (ร้อย์ลืะ	

54.65)	คงเหลืือวงเงินงบประมาณ์ราย์จ่าย์	30,258,570.86	บาท	(ร้อย์ลืะ	45.35)

  

	 7.	 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
	 	 7.1	 ระเบย่์บนาย์ทะเบย่์นสหกรณ์	์วา่ด้วย์การตั้รวจสอบกจิการข้องสหกรณ์	์พ.ศึ.	2563	

ประกาศึในราชกิจจานุเบกษา	 วันท่�	 9	 ธิันวาคม	 พ.ศึ.	 2563	 โดย์ม่การปรับปรุงแก้ไข้หลืาย์ประการ 
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แตั้่สหกรณ์์ย์ังไม่ได้แก้ไข้ข้้อบังคับ	แลืะระเบ่ย์บ	ว่าด้วย์ผู้้้ตั้รวจสอบกิจการ	พ.ศึ.	2552

	 	 	 สหกรณ์์ควรแก้ไข้ข้้อบังคับแลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์ในส่วนท่�เก่�ย์วข้้องกับ 

ผู้้้ตั้รวจสอบกิจการให้สอดคล้ืองกับระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์ดังกลื่าว

	 	 7.2	 กฎกระทรวงเก่�ย์วกับการดำเนินงานแลืะการกำกับด้แลืสหกรณ์์ออมทรัพย์์แลืะ

สหกรณ์์เครดิตั้ย์้เน่�ย์น	 พ.ศึ.	 2564	 ประกาศึในราชกิจจานุเบกษา	 วันท่�	 10	 กุมภาพันธิ์	 2564	 มก่าร

ปรับปรุงแก้ไข้แลืะม่ข้้อกำหนดท่�ตั้้องระบุไว้ในข้้อบังคับหลืาย์ประการ		 	 	 	

	 	 	 สหกรณ์์ควรแก้ไข้ข้้อบังคับ	เพื�อให้สอดคลื้องกับกฎกระทรวงดังกลื่าว	 	

	 จึงเร่ย์นมาเพื�อโปรดทราบ

    

	 	 	 	 (นางวรกร		แช่มเมืองปัก)

	 	 	 	 ผู้้้ตั้รวจสอบกิจการ

บริิษััท  วริกริและสุุชาดาสุอบบัญชี  จำำากัด
54/84  ซอยบรมราชชนนี 101  ถนนบรมราชชนนี

แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

วันที�  18  มกราคม  2565
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ระเบีียบีวาระที่ี�

หนัังสืือรัับรัองของสืหกรัณ์์หนัังสืือรัับรัองของสืหกรัณ์์

ที่่�  สอ.ศธ. 100/2565      สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการ

         กระที่รวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

       วันที่่�  21  มกราคม  2565

เร่ย์น  นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์

 หนังสือรับรองฉบับน่�ให้ไว้เพื�อประโย์ชน์ข้องที่่านในการตรวจสอบงบการเงินข้องสหกรณ์์

ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด สำหรับปีสิ�นสุดวันที่่� 31 ธันวาคม 2564 เพื�อแสดง

ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและ

กระแสเงนิสด สำหรบัปีสิ�นสดุวนัเดย่์วกนัข้องสหกรณ์อ์อมที่รพัย์ข์้า้ราชการกระที่รวงศกึษาธกิาร จำกดั 

โดย์ถููกต้องตามที่่�ควรในสาระสำคัญตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนดหรือไม่

 ข้า้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดให้มก่ารจัดการที่่�มป่ระสิที่ธิผล เพื�อให้การดำเนินงานข้อง

สหกรณ์์เป็นไปตามกฎหมาย์สหกรณ์์ ระเบ่ย์บ ข้้อบังคับที่่�เก่�ย์วข้้อง

 ข้้าพเจ้าข้อรับรองราย์ละเอ่ย์ดท่ี่�เก่�ย์วกับงบการเงินที่่�ท่ี่านตรวจสอบตามที่่�ข้้าพเจ้าที่ราบ 

และคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปน่�

 1.	 งบการเงิน

  1.1 ตามข้้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่่� 19 กุมภาพันธ์ 2564 ข้้าพเจ้าเป็นผู ้

รบัผดิชอบในการจดัที่ำงบการเงนิ โดย์ถููกต้องตามที่่�ควรในสาระสำคัญตามระเบย่์บที่่�นาย์ที่ะเบย่์นสหกรณ์์

กำหนด

  1.2 งบการเงินไม่ม่การแสดงข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่ึ�งรวมถูึง

การละเว้นการแสดงราย์การและข้้อมูลต่างๆ (ระบุแต่ละราย์การที่่�ม่ในงบการเงินข้องสหกรณ์์)

  1.3 ข้้อสมมติที่่�สำคัญที่่�สหกรณ์์ใช้ในการประมาณ์การที่างบัญช่ม่ความสมเหตุสมผล

  1.4 ราย์การหรอืข้้อมลูดงัต่อไปน่�มก่ารบนัที่กึหรอืเปิดเผย์ไว้อย่์างเพย่์งพอและเหมาะสม 

ในงบการเงิน เช่น ราย์การธุรกิจท่ี่�ม่กับสาข้าข้องสหกรณ์์หรือบุคคลอื�น ข้้อตกลงกับสถูาบันการเงิน 

เร่�องพิิจารณาอนุุมััติิงบีแสดงฐานุะเร่�องพิิจารณาอนุุมััติิงบีแสดงฐานุะ
การเงินุและงบีกำาไรขาดทีุ่นุการเงินุและงบีกำาไรขาดทีุ่นุ
ประจำาปี 2564ประจำาปี 2564

77
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เก่�ย์วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินที่รัพย์์ที่่�ใช้เป็นหลักประกัน

  1.5 เหตุการณ์์ภาย์หลังวันที่่�ในงบการเงินที่่�ระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนดให้

ปรับปรุงหรือเปิดเผย์ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผย์แล้ว

     1.6 ผลข้องการไม่แก้ไข้ข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงไม่ม่สาระสำคัญ ข้้อสังเกต ที่ั�งต่อ 

เฉพาะราย์การหรือโดย์รวมต่องบการเงิน ราย์การข้องข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงที่่�ไม่แก้ไข้ได้จัดที่ำเป็น

เอกสารแนบข้องหนังสือรับรองน่�

  1.7 ไม่ม่ราย์การผิดปกติที่่�เก่�ย์วข้้องกับการกระที่ำข้องคณ์ะกรรมการดำเนินการหรือ

เจ้าหนา้ที่่�ข้องสหกรณ์ ์ผูซ้ึ่ึ�งมห่น้าที่่�สำคญัเก่�ย์วกบัระบบบญัชแ่ละระบบการควบคมุภาย์ใน หรอืราย์การ

ผิดปกติที่่�ม่ผลกระที่บอย์่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

  1.8 สหกรณ์์ม่กรรมสิที่ธิ�ในสินที่รัพย์์ที่ั�งหมดอย์่างถููกต้องตามกฎหมาย์และไม่ม่ 

ภาระผูกพันหรือข้้อผูกมัดใดๆ ในสินที่รัพย์์ข้องสหกรณ์์ เว้นแต่ที่่�ได้เปิดเผย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบ 

งบการเงิน

  1.9 สหกรณ์์ได้บันที่ึกหรือเปิดเผย์ราย์การหน่�สินที่ั�งหมดข้องสหกรณ์์ ที่ั�งที่่�เกิดข้ึ�นแล้ว

และอาจเกิดขึ้�นในภาย์หน้าไว้อย่์างเหมาะสม รวมที่ั�งได้มก่ารเปิดเผย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน

เก่�ย์วกับหลกัประกนัที่ั�งหมดที่่�สหกรณ์์ให้แก่บุคคลที่่�สาม นอกจากน่�สหกรณ์ไ์ม่มค่ด่ฟ้อ้งร้องอื�นและไม่ม่

คด่ที่่�คาดว่าจะเกิดข้ึ�น

  1.10 นอกจากเรื�องที่่�อธิบาย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่ม่เหตุการณ์์ใด 

เกดิข้ึ�นหรอืไมป่รากฏข้อ้เที่จ็จรงิใดท่ี่�มผ่ลกระที่บตอ่งบการเงนิอย์า่งมส่าระสำคญั ซึ่ึ�งตอ้งนำมาปรบัปรงุ

งบการเงิน หรือเปิดเผย์ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงินอ่ก

 2.	การให้้ข้้อมููล

  ข้า้พเจ้าไดจั้ดเอกสารหลกัฐานและข้อ้มูลดังต่อไปน่�ใหท้ี่า่นตรวจสอบครบถูว้นแลว้ คือ

  2.1 บันที่ึกราย์การทีุ่กราย์การในบัญช่ เอกสารหลักฐานประกอบราย์การบัญช่ และ

ข้้อมูลอื�นที่่�เก่�ย์วข้้องที่ั�งหมด

  2.2 ราย์งานการประชุมคณ์ะกรรมการดำเนินการและราย์งานการประชุมใหญ่

  2.3 ข้้อมูลอื�นที่่�ที่่านข้อจากข้้าพเจ้าเพื�อวัตถูุประสงค์ข้องการตรวจสอบ

  2.4 เข้า้ถึูงบุคคลในสหกรณ์ท์ี่่�ท่ี่านระบวุา่จำเป็นในการได้มาซึึ่�งหลักฐานการสอบบัญช่

อย์่างไม่จำกัด

         2.5 สหกรณ์์ได้ปฏิบัติตามเงื�อนไข้ข้องสัญญาที่ั�งหมดซึึ่�งหากไม่ปฏิบัติตามอาจม่ผล 

กระที่บอย์่างม่สาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากน่�สหกรณ์์ได้ปฏิบัติตามระเบ่ย์บและข้้อกำหนดข้อง

หน่วย์งานราชการหรือหน่วย์งานที่่�กำกับดูแล ซึ่ึ�งหากไม่ปฏิบัติตามอาจม่ผลกระที่บอย์่างม่สาระสำคัญ

ต่องบการเงิน

  2.6 สหกรณ์์ได้เปิดเผย์ข้้อมูลที่ั�งหมดที่่�เป็นผลจากการประเมินความเส่�ย์งเรื�องการ 
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ทีุ่จริตที่่�ม่ผลต่อการแสดงงบการเงินที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ

  2.7 สหกรณ์์ได้เปิดเผย์ข้้อมูลทีุ่กอย์่าง ซึ่ึ�งเก่�ย์วข้้องกับการทีุ่จริตหรือสงสัย์ว่าจะทีุ่จริต

ท่ี่�สหกรณ์ท์ี่ราบและที่่�มผ่ลกระที่บตอ่สหกรณ์ ์โดย์เก่�ย์วข้อ้งกบัคณ์ะกรรมการดำเนนิการ หรอืเจา้หนา้ที่่�

ข้องสหกรณ์์ที่่�ม่บที่บาที่สำคัญเก่�ย์วกับการควบคุมภาย์ใน หรือบุคคลอื�น ซึ่ึ�งการทีุ่จริตม่ผลกระที่บอย์่าง

ม่สาระสำคัญต่องบการเงิน

  2.8 สหกรณ์์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วย์ราชการอันม่ผลต่องบการเงิน เพราะมิได้

ปฏิบัติตามกฎหมาย์หรือข้้อบังคับ ซึึ่�งรวมถูึงการถููกเร่ย์กชดเชย์ หรือถููกประเมินภาษอ่ากร หรือมห่น่�สิน

ที่่�อาจเกดิข้ึ�นในภาย์หนา้ ซึ่ึ�งควรจะไดน้ำมาพจิารณ์าเปดิเผย์ในหมาย์เหตปุระกอบงบการเงนิ หรอืใชเ้ปน็

หลักเกณ์ฑ์์ในการตั�งสำรองค่าเส่ย์หาย์ที่่�อาจเกิดข้ึ�น

 ข้อแสดงความนับถูือ

 

 (นาย์จรูญ  ชูลาภ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์

 ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด

      

 (นาย์เอนก  ศร่ส�าราญรุ่งเรือง)

 ผู้จัดการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์

 ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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รัายงานัของผู้้�สือบบัญชีีรัายงานัของผู้้�สือบบัญชีี

เสนอ	สมูาชิิกสห้กรณ์์ออมูทรัพย์์ข้้าราชิการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด

 ความเห็็น
 ข้้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินข้องสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ 

จำกดั ซึึ่�งประกอบด้วย์งบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วนัที่่� 31 ธนัวาคม 2564 งบกำไรข้าดทุี่น และงบกระแส

เงนิสด สำหรับปสีิ�นสดุวนัเดย่์วกัน และหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึูงหมาย์เหตุสรปุนโย์บาย์การ

บัญช่ที่่�สำคัญ

 ข้้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้้างต้นน่�แสดงฐานะการเงินข้องสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการ

กระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด ณ์ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับ

ปีสิ�นสุดวันเด่ย์วกัน โดย์ถููกต้องตามที่่�ควรในสาระสำคัญตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์

 เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
 ข้้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่และตามระเบ่ย์บกรมตรวจ

บญัชส่หกรณ์ ์ความรับผดิชอบข้องข้า้พเจ้าได้กลา่วไว้ในส่วนข้องความรับผดิชอบข้องผูส้อบบัญชต่่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในราย์งานข้องข้้าพเจ้า ข้้าพเจ้าม่ความเป็นอิสระจากสหกรณ์์และได้ปฏิบัติตาม

จรรย์าบรรณ์ข้องผู้สอบบัญช่สหกรณ์์ ข้้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญช่ที่่�ข้้าพเจ้าได้รับเพ่ย์งพอ 

และเหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณ์ฑ์์ในการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า

 เร่�องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรื�องสำคัญในการตรวจสอบ คอื เรื�องต่างๆ ที่่�ม่นัย์สำคัญที่่�สุดตามดุลย์พินิจเย่์�ย์งผูป้ระกอบ

วชิาชพ่ข้องข้า้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสำหรบังวดปจัจบุนั ข้า้พเจา้ไดน้ำเรื�องเหลา่น่�มาพจิารณ์า

ในบริบที่ข้องการตรวจสอบงบการเงินโดย์รวมและในการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า ที่ั�งน่� ข้้าพเจ้า 

ไม่ได้แสดงความเห็นแย์กต่างหากสำหรับเรื�องเหล่าน่�

 เรื�องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธ่การตรวจสอบแต่ละเรื�องม่ดังต่อไปน่�

	 ลูกห้น้�เงินให้้กู้ยื์มู	และค่่าเผื่ื�อห้น้�สงสัย์จะสูญ	

 ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน ข้้อ 6. ณ์ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์์ม่เงิน 

ให้กู้ย์ืม-ปกติ 7,601,755,193.66 บาที่ เงินให้กู้ย์ืม-ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ 4,373,825.41 บาที่ และลูกหน่�

อื�นอันม่มูลหน่�ที่่�เกิดจากการให้เงินกู ้62,268,458.18 บาที่ รวมที่ั�งสิ�น 7,668,397,477.25 บาที่ คิดเป็น

รอ้ย์ละ 45.94 ข้องสนิที่รพัย์ทั์ี่�งสิ�น และมค่า่เผื�อหน่�สงสยั์จะสญูรวมที่ั�งสิ�น 32,926,576.85 บาที่ ซึ่ึ�งเปน็

เรื�องสำคัญในการตรวจสอบ เนื�องจากราย์การดังกล่าวม่จำนวนเงินสูง ในสภาวการณ์์ที่่�ลูกหน่�ม่หน่�สิน
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มากข้ึ�น หน่�สินครัวเรือนสูงข้ึ�น ลูกหน่�อาจม่ปัญหาในการชำระหน่�คืนให้สหกรณ์์ สหกรณ์์อาจต้องตั�งค่า

เผื�อหน่�สงสัย์จะสูญมากข้ึ�น ค่าใช้จ่าย์สูงข้ึ�น ซึ่ึ�งอาจส่งผลกระที่บต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และ 

ผลการดำเนินงานข้องสหกรณ์์ได้

 ข้้าพเจ้าได้สอบที่านข้ั�นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภาย์ในที่่�เก่�ย์วข้้องกับเงินให้กู้ยื์ม 

สอบที่านการให้กู้ย์ืมข้องสมาชิกสหกรณ์์ว่าเป็นไปตามระเบ่ย์บและข้้อบังคับข้องสหกรณ์์ สอบที่าน 

การอนมุตักิารใหกู้ย้์มืข้องสมาชกิสหกรณ์ ์ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการอนมุติั ตรวจสอบการคำนวณ์ 

สอบที่านการติดตามที่วงถูามหน่�เงนิกูท้ี่่�ครบกำหนดชำระ สอบที่านการตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสญู ย์นืย์นั

ย์อดลูกหน่�เงินให้กู้ย์ืม และการเปิดเผย์ข้้อมูลในหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน

	 เงินรับฝาก

 ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน ข้้อ 14. ณ์ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์์ม่ 

เงินรับฝาก-สมาชิก 9,110,981,551.14 บาที่ และเงินรับฝาก-อื�น 14,084,057.47 บาที่ คิดเป็นร้อย์ละ 

54.66 ข้องหน่�สินและที่นุข้องสหกรณ์ ์ซึ่ึ�งเปน็เรื�องสำคญัในการตรวจสอบ หากผูฝ้ากถูอนเงนิหลาย์ราย์

เป็นจำนวนมากผิดปกติ เนื�องจากย์้าย์ไปลงทีุ่นหาผลตอบแที่นที่่�สูงกว่า หรือเกิดการตื�นตระหนก หรือ

ข้าดความเชื�อมั�นต่อสหกรณ์ ์อาจที่ำให้สหกรณ์ข์้าดเงินทุี่นที่่�จะนำมาบริหารให้เกิดราย์ได้งอกเงย์ข้ึ�น และ

อาจที่ำให้สหกรณ์์ข้าดสภาพคล่องได้

 ข้า้พเจา้ไดส้อบที่านขั้�นตอนการปฏบิติัและการควบคมุภาย์ในที่่�เก่�ย์วข้อ้งกบัการรบัฝากเงนิ 

สอบที่านการรับฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบ่ย์บและข้้อบังคับข้องสหกรณ์์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบลาย์มือชื�อผู้ถูอนเงินในใบถูอนเงินฝาก ตรวจสอบใบนำฝาก/ใบถูอนเงินฝากเปร่ย์บเที่่ย์บกับ

ราย์งานประจำวัน รวมที่ั�งการยื์นย์ันย์อดเงินรับฝาก

	 ข้้อมูลและเห็ตุการณ์ที่่�เน้น
 ข้้าพเจ้าข้อให้ข้้อสังเกตเพิ�มเติม ดังน่�

	 ตามูห้มูาย์เห้ตุประกอบงบการเงินข้้อ	6.	เงินให้้กู้ย์ืมู-สุทธิิ	

 1. ในปี 2563 คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 15/2563 เมื�อวันที่่� 

23 ธันวาคม 2563 ม่มติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือด้านหน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�ข้อง

สมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากสถูานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังน่�

  - พักชำระหน่�เงินต้นท่ี่�ที่ำไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือน

มกราคมถูึงเดือนมิถุูนาย์น 2564

 2. ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 22/2564 เมื�อ 

วันที่่� 28 เมษาย์น 2564 ม่มติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือด้านหน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�

ข้องสมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ได้รบัผลกระที่บจากสถูานการณ์ก์ารแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดังน่�
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  - พักชำระหน่�เงินต้นท่ี่�ที่ำไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือน

กรกฎาคม ถูึง เดือนธันวาคม 2564

 สหกรณ์ม์ล่กูหน่�เงนิใหกู้ท้ี่่�เข้า้รว่มโครงการฯ คงเหลอื ณ์ วนัสิ�นปบัีญช ่จำนวน 2,809 ราย์ 

(6,482 สัญญา) เป็นจำนวนเงิน 23,757,065.75 บาที่ สหกรณ์์ไม่มก่ารตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญลูกหน่�

เงินกู้ที่่�เข้้าร่วมโครงการ เนื�องจากลูกหน่�สามารถูชำระหน่�ได้ตามปกติ

	 ตามูห้มูาย์เห้ตุประกอบงบการเงินข้้อ	16.	ทุนเรือนหุ้้น

 ในปี 2563 คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 15/2563 เมื�อวันที่่� 23 

ธนัวาคม 2563 มม่ตจิดัที่ำโครงการใหค้วามชว่ย์เหลอืสมาชกิสหกรณ์ท์ี่่�ไดร้บัผลกระที่บจากสถูานการณ์์

การแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์สมาชิกสามารถูงดชำระค่าหุ้น 

ราย์เดือน ตั�งแต่เดือนมกราคม ถูึง เดือนมิถูุนาย์น 2564

 ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 22/2564 เมื�อวันที่่� 

28 เมษาย์น 2564 ม่มติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือสมาชิกสหกรณ์์ที่่�ได้รับผลกระที่บจาก

สถูานการณ์์การแพร่ระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์สมาชิกสามารถูงด

ชำระค่าหุ้นราย์เดือน ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม ถูึง เดือนธันวาคม 2564

 สหกรณ์์ม่สมาชิกที่่�เข้้าร่วมโครงการฯ คงเหลือ ณ์ วันสิ�นปีบัญช่ 789 ราย์ เป็นจำนวนเงิน 

811,000.00 บาที่

 ทัี่�งน่� ความเห็นข้องข้้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้ม่เงื�อนไข้ในเรื�องที่่�ข้้าพเจ้าข้อให้ข้้อสังเกต 

ข้้างต้น

	 ความรับผิิดชอบข้องคณะกรรมการดำาเนินการสห็กรณ์ต่องบการเงิน
 คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ม่หน้าที่่�รับผิดชอบในการจัดที่ำและนำเสนองบการเงิน

เหล่าน่�โดย์ถูกูต้องตามที่่�ควรตามระเบย่์บนาย์ที่ะเบย่์นสหกรณ์ ์และรับผิดชอบเก่�ย์วกับการควบคุมภาย์ใน

ที่่�คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์พิจารณ์าว่าจำเป็นเพื�อให้สามารถูจัดที่ำงบการเงินที่่�ปราศจากการ

แสดงข้้อมูลที่่�ขั้ดต่อข้้อเที่็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุี่จริตหรือข้้อผิดพลาดในการ 

จดัที่ำงบการเงิน คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์รั์บผดิชอบในการประเมินความสามารถูข้องสหกรณ์์

ในการดำเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผย์เรื�องที่่�เก่�ย์วกับการดำเนินงานต่อเนื�องในกรณ่์ที่่�ม่เรื�องดังกล่าว 

และการใช้เกณ์ฑ์์การบัญช่สำหรับการดำเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ์

ม่ความตั�งใจที่่�จะเลิกสหกรณ์์หรือหย์ุดดำเนินงานหรือไม่สามารถูดำเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

	 ความรับผิิดชอบข้องผิู้สอบบัญช่ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบข้องข้้าพเจ้าม่วัตถูุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย์่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินโดย์รวมปราศจากการแสดงข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุี่จริตหรือข้้อผิดพลาด และเสนอราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ ซึ่ึ�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้าอย์ู่ด้วย์ 

ความเชื�อมั�นอย์่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื�อมั�นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ 
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ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่และระเบ่ย์บกรมตรวจบัญช่สหกรณ์์จะสามารถูตรวจ

พบข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่่�ม่อย์ู่ได้เสมอไป ข้้อมูลที่่�ข้ัดต่อข้้อเที่็จจริงอาจเกิดจาก

การทีุ่จริตหรือข้้อผิดพลาดและถูือว่าม่สาระสำคัญ เมื�อคาดการณ์์ได้อย์่างสมเหตุสมผลว่าราย์การที่่� 

ข้ัดต่อข้้อเท็ี่จจริงแต่ละราย์การหรือทุี่กราย์การรวมกันจะม่ผลต่อการตัดสินใจที่างเศรษฐกิจข้องผู้ใช้ 

งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน่�

 ในการตรวจสอบข้องข้้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช่และระเบ่ย์บกรมตรวจบัญช่

สหกรณ์์ ข้้าพเจ้าได้ใช้ดุลย์พินิจและการสังเกตและสงสัย์เย์่�ย์งผู้ประกอบวิชาช่พตลอดการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานข้องข้้าพเจ้ารวมถูึง

  • ระบแุละประเมนิความเส่�ย์งจากการแสดงข้อ้มลูที่่�ข้ดัตอ่ข้อ้เที่จ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญั

ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทีุ่จริตหรือข้้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธ่การตรวจสอบ 

เพื�อตอบสนองต่อความเส่�ย์งเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญช่ที่่�เพ่ย์งพอและเหมาะสมเพื�อเป็น

เกณ์ฑ์ใ์นการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า ความเส่�ย์งที่่�ไม่พบข้อ้มูลที่่�ขั้ดต่อข้อ้เท็ี่จจริงอนัเป็นสาระสำคัญ

ซึ่ึ�งเป็นผลมาจากการทีุ่จริตจะสูงกว่าความเส่�ย์งที่่�เกิดจากข้้อผิดพลาด เนื�องจากการทีุ่จริตอาจเก่�ย์วกับ

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้้อมูล การแสดงข้้อมูลที่่� 

ไม่ตรงตามข้้อเที่็จจริง หรือการแที่รกแซึ่งการควบคุมภาย์ใน

  • ที่ำความเข้้าใจในระบบการควบคุมภาย์ในที่่�เก่�ย์วข้้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบ

วิธ่การตรวจสอบท่ี่�เหมาะสมกับสถูานการณ์์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถูุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความ 

ม่ประสิที่ธิผลข้องการควบคุมภาย์ในข้องสหกรณ์์

  • ประเมินความเหมาะสมข้องนโย์บาย์การบัญช่ที่่�คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ใช้

และความสมเหตุสมผลข้องประมาณ์การที่างบัญช่และการเปิดเผย์ข้้อมูลที่่�เก่�ย์วข้้องซึึ่�งจัดที่ำข้ึ�นโดย์ 

คณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์

  • สรปุเก่�ย์วกบัความเหมาะสมข้องการใชเ้กณ์ฑ์ก์ารบญัชส่ำหรบัการดำเนนิงานตอ่เนื�อง

ข้องคณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ และจากหลักฐานการสอบบัญช่ที่่�ได้รับว่าม่ความไม่แน่นอน 

ที่่�ม่สาระสำคัญที่่�เก่�ย์วกับเหตุการณ์์หรือสถูานการณ์์ที่่�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้้อสงสัย์อย์่างม่นัย์สำคัญต่อ 

ความสามารถูข้องสหกรณ์์ในการดำเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถู้าข้้าพเจ้าได้ข้้อสรุปว่าม่ความไม่แน่นอน 

ที่่�ม่สาระสำคัญ ข้้าพเจ้าต้องให้ข้้อสังเกตไว้ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้าถูึงการเปิดเผย์ข้้อมูล

ที่่�เก่�ย์วข้้องในงบการเงิน หรือถู้าการเปิดเผย์ดังกล่าวไม่เพ่ย์งพอ ความเห็นข้องข้้าพเจ้าจะเปล่�ย์นแปลง

ไป ข้้อสรุปข้องข้้าพเจ้าข้ึ�นอย์ู่กับหลักฐานการสอบบัญช่ที่่�ได้รับจนถูึงวันที่่�ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ 

ข้องข้้าพเจ้า อย์่างไรก็ตาม เหตุการณ์์หรือสถูานการณ์์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์์ต้องหย์ุดการ

ดำเนินงานต่อเนื�องได้

  • ประเมนิการนำเสนอโครงสรา้งและเนื�อหาข้องงบการเงนิโดย์รวม รวมถูงึการเปดิเผย์

ข้อ้มูลท่ี่�เก่�ย์วข้อ้ง ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงราย์การและเหตกุารณ์์ที่่�เกดิข้ึ�นโดย์ถูกูตอ้งตามที่่�

ควรหรือไม่
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 ข้า้พเจา้ไดส้ื�อสารกบัคณ์ะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์เ์ก่�ย์วกบัข้อบเข้ตและชว่งเวลาข้อง

การตรวจสอบตามที่่�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่่�ม่นัย์สำคัญที่่�พบจากการตรวจสอบ รวมถูึงข้้อบกพร่องที่่�ม่

นัย์สำคัญในระบบการควบคุมภาย์ในซึ่ึ�งข้้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบข้องข้้าพเจ้า

 จากเรื�องทัี่�งหลาย์ท่ี่�สื�อสารกับคณ์ะกรรมการดำเนินการสหกรณ์์ ข้้าพเจ้าได้พิจารณ์า 

เรื�องต่างๆ ที่่�ม่นัย์สำคัญที่่�สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื�องสำคัญ 

ในการตรวจสอบ ข้้าพเจ้าได้อธิบาย์เรื�องเหล่าน่�ไว้ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ เว้นแต่กฎหมาย์หรือ 

ข้้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย์เรื�องดังกล่าวต่อสาธารณ์ะ หรือในสถูานการณ์์ที่่�ย์ากที่่�จะเกิดข้ึ�น ข้้าพเจ้า

พจิารณ์าว่าไม่ควรสื�อสารดังกล่าวในราย์งานข้องข้า้พเจ้า เพราะการกระที่ำดังกล่าวสามารถูคาดการณ์์

ได้อย่์างสมเหตุสมผลว่าจะม่ผลกระที่บในที่างลบมากกว่าผลประโย์ชน์ที่่�ผู้ม่ส่วนได้เส่ย์สาธารณ์ะจะได้

จากการสื�อสารดังกล่าว

 

            

    (นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์)

    ผู้สอบบัญช่สหกรณ์์

บริิษััท  มนตริีสอบบัญชีีและกฎหมาย  จำำากัด
240/95-96  จรััญสนิิทวงศ์์ 28/7  บ้้านิช่่างหล่่อ

บ้างกอกน้ิอย  กรัุงเทพมหานิครั

วันิท่�  21  มกรัาคม  2565



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 49

ห้มูาย์เห้ตุ ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

สินทรัพย์์

สินทรัพย์์ห้มูุนเว้ย์น

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์์อื�น

เงินลงทีุ่นระย์ะสั�น

เงินให้กู้ยื์มระย์ะสั�น - สุที่ธิ

ดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ - สุที่ธิ

ดอกเบ่�ย์เงินฝากสหกรณ์อ์ื�นค้างรับ

ผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นค้างรับ - สุที่ธิ

สินที่รัพย์์หมุนเว่ย์นอื�น - สุที่ธิ

รวมสินที่รัพย์์หมุนเว่ย์น

สินทรัพย์์ไมู่ห้มูุนเว้ย์น

เงินลงทีุ่นระย์ะย์าว

เงินให้กู้ยื์มระย์ะย์าว

ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุที่ธิ

สินที่รัพย์์ไม่ม่ตัวตน

สินที่รัพย์์ไม่หมุนเว่ย์นอื�น

รวมสินที่รัพย์์ไม่หมุนเว่ย์น

รวมูสินทรัพย์์

3

4

5

6

7

8

9

5

6

10

11

12

    

1,281,143,846.15 

 1,895,781,575.51 

 816,795,810.95 

 984,128,316.05 

0.00 

 4,157,733.99 

 48,160,969.87 

     3,503,461.74

5,033,671,714.26

     

5,005,261,211.20 

6,651,342,584.35 

1,719,132.71 

159,172.00 

         14,769.56 

11,658,496,869.82 

16,692,168,584.08	

   625,240,043.59

1,955,359,829.01

231,621,946.30

1,197,580,659.41

23,663.00

5,326,438.34

36,738,705.46

     3,118,570.89

4,055,009,856.00

  4,038,825,908.50

7,577,346,716.59

2,023,138.70

757,344.00

         14,769.56 

11,618,967,877.35 

15,673,977,733.35	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ		วันที่่�		31		ธัันวาคม		2564



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด5050

ห้มูาย์เห้ตุ ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ห้น้�สินและทุนข้องสห้กรณ์์
ห้น้�สินห้มูุนเว้ย์น		

เงินรับฝาก 

เจ้าหน่�จากการซึ่ื�อข้าย์สินที่รัพย์์ - กองทีุ่น

หน่�สินหมุนเว่ย์นอื�น 

รวมหน่�สินหมุนเว่ย์น

ห้น้�สินไมู่ห้มูุนเว้ย์น	

เงินค��าประกันพนักงาน 

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ย์น

รวมูห้น้�สิน

ทุนข้องสห้กรณ์์

ทุี่นเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาที่) 

ทุี่นส�ารอง 

ทุี่นสะสมตามข้้อบังคับ ระเบ่ย์บ และอื�นๆ 

ก�าไร (ข้าดทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นที่่�ย์ังไม่เกิดขึ้�น

ก�าไรสุที่ธิประจ�าปี 

รวมูทุนข้องสห้กรณ์์

รวมูห้น้�สินและทุนข้องสห้กรณ์์

14

15

16

17

18

  9,125,035,608.61 

130,033,878.31 

   19,685,565.99  

9,274,755,052.91 

       706,000.00 

       706,000.00 

 9,275,461,052.91	

   

5,913,619,990.00 

737,074,709.10 

181,968,181.46 

100,870,179.19 

   483,174,471.42  

 7,416,707,531.17  

16,692,168,584.08	

  8,452,625,186.41

0.00

   17,657,898.78 

8,470,283,085.19 

       736,000.00 

       736,000.00 

 8,471,019,085.19	

   

5,702,049,910.00

689,514,744.65

179,786,703.19

156,007,645.79

    475,599,644.53 

  7,202,958,648.16 

15,673,977,733.35	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

          (ลงชื�อ)                                        (ลงชื�อ)       

 (นาย์จรูญ  ชูลาภ)      (นาย์ที่รงธรรม  กาญจนพิบูลย์์)  

 ประธานกรรมการ      กรรมการและเลข้านุการ

วันที่่�  21  มกราคม  2565



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 51

ป	ี2564 ป	ี2563

บาท % บาท %

ราย์ได้ดอกเบ้�ย์และผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ่�ย์รับเงินให้กู้แก่สมาชิก

ดอกเบ่�ย์รับเงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น

ดอกเบ่�ย์รับลูกหน่�ตามคำพิพากษา

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝาก - สหกรณ์์อื�น

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝาก - ธนาคาร

ผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่น

รวมูราย์ได้ดอกเบ้�ย์และผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน

ค่่าใชิ้จ่าย์ดอกเบ้�ย์และเงินลงทุน

ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินรับฝาก

ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินกู้ย์ืม

รวมูค่่าใชิ้จ่าย์ดอกเบ้�ย์และเงินลงทุน

ห้ัก	ห้น้�สงสัย์จะสูญและห้น้�สูญ

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

   (เกินความต้องการ)

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ

   (เกินความต้องการ)

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ระหว่างดำเนินคด่

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ตามคำพิพากษา
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ

    - ไม่ก่อให่เกิดราย์ได้

หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

     (เกินความต้องการ)

หน่�สูญ - ลูกหน่�ตามคำพิพากษา

รวมูห้น้�สงสัย์จะสูญและห้น้�สูญ

ราย์ได้ดอกเบ้�ย์และผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิิ

  488,512,498.58 

32,748,457.72 

1,017,791.44 

31,432,426.87 

1,658,765.10 

 188,292,617.53  

 743,662,557.24		

 200,711,657.00 

            0.00  

 200,711,657.00	

 874,765.08 

(5,017,311.17)

 638,409.92 

 4,834,137.73 

 24,890.50 

 (22,106.34)

             0.00

			1,332,785.72	

	541,618,114.52	

 65.69 

 4.40 

 0.14 

 4.23 

 0.22 

 25.32

 100.00	

 26.99

  0.00

	26.99

 0.12 

 (0.68)

 0.09 

 0.65 

 0.00 

(0.00)

  0.00 

		0.18	

	72.83		

  513,828,670.50 

60,755,215.05 

575,478.56 

64,370,765.34 

1,114,860.85 

 137,018,506.74 

 777,663,497.04	

 231,875,069.02 

   3,690,649.41

 235,565,718.43	

(99,373.47)

(4,258,298.66)

 2,079,808.68 

 14,797,085.25 

0.00

26,783.59 

     118,330.39 

		12,664,335.78

	529,433,442.83

 66.07 

7.81 

0.07 

8.29 

0.14 

 17.62

 100.00	

 29.82

  0.47

	30.29

(0.01)

(0.55)

0.27

1.90

0.00

0.00

  0.02 

		1.63	

	68.08		

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกำาไรข้าดทีุ่น
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2564



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด5252

ปี	2564 ป	ี2563

บาท % บาท %

บวก	ราย์ได้อื�น	

ราย์ได้ค่าธรรมเน่ย์มแรกเข้้า 

ราย์ได้เบ็ดเตล็ด

รวมูราย์ได้อื�น

หั้ก	ค่่าใชิ้จ่าย์ในการดำเนินงาน

ค่่าใชิ้จ่าย์เก้�ย์วกับเจ้าห้น้าท้�	  

เงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา 

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่่� 

เงินกองทีุ่นสำรองเล่�ย์งช่พ 

เงินสมที่บกองทุี่นประกันสังคมและกองทุี่นเงินที่ดแที่น

เงินชดเชย์เจ้าหน้าที่่�

รวมู

ค่่าใชิ้จ่าย์เก้�ย์วกับท้�ดิน	อาค่าร	และอุปกรณ์์

ค่าเสื�อมราคาสินที่รัพย์์

ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันที่์ตัดจ่าย์

ค่าซึ่่อมแซึ่ม

ค่าเบ่�ย์ประกันภัย์

ค่าระบบจัดการเชื�อมโย์งตัดจ่าย์

ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส

ค่าบำรุงรักษาระบบโปรแกรม

รวมู	

ค่่าใชิ้จ่าย์เก้�ย์วกับสมูาชิิก

ค่าข้องข้วัญแจกสมาชิก 

รวมู	

ค่่าใชิ้จ่าย์ในการดำเนินงานอื�น	 	

ค่ารับรอง 

ค่าเบ่�ย์ประชุมกรรมการ 

ค่าตอบแที่น 

ค่าธรรมเน่ย์มธนาคาร 

ค่าไฟ้ฟ้้า 

ค่าน�ำประปา

 28,100.00 

    138,578.78

				166,678.78	

  20,211,360.00 

48,560.00 

1,065,773.50 

2,414,580.00 

188,550.00 

     1,066,667.00 

   24,995,490.50	

      979,455.99 

 439,000.00 

 329,177.65 

 110,698.88 

 159,172.00 

 52,055.50 

      226,893.20 

				2,296,453.22		

    1,668,900.00 

			1,668,900.00	

     323,345.20 

 1,539,500.00 

 2,607,980.00 

 96,688.10 

 369,955.95 

 17,252.55 

 0.00 

  0.02

		0.02

  2.72 

 0.01 

 0.14 

 0.32 

 0.03 

   0.14 

			3.36

    0.13 

 0.06 

 0.05 

 0.01 

 0.02 

 0.01 

   0.03

			0.31

   0.22 

			0.22

  0.05 

 0.21 

 0.35 

 0.01 

 0.05 

 0.00 

  37,150.00 

    156,097.87

				193,247.87	

    

19,838,400.00

47,800.00

765,123.50

2,380,608.00

223,211.00

     1,600,000.00 

   24,855,142.50	

      899,121.68 

 439,000.00 

 370,342.58 

 112,494.71 

 159,172.00 

 52,055.50 

      192,541.20 

				2,224,727.67	

    1,664,500.00 

			1,664,500.00	

    308,210.00 

 2,091,500.00 

 2,527,800.00 

 107,787.00 

 410,100.53 

17,766.63 

   0.00 

  0.03

		0.03

  2.55

0.01

0.10

0.31

0.03

   0.20 

			3.20

   0.12

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

   0.02 

			0.29

   0.21 

			0.21

  0.04

0.27

0.33

0.02

0.05

0.00



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 53

ป	ี2564 ป	ี2563

บาท % บาท %

ค่่าใชิ้จ่าย์ในการดำเนินงานอื�น	(ต่อ)

ค่าโที่รศัพที่์ 

ค่าเช่าช่องสัญญาณ์อินเตอร์เน็ต 

ค่าหนังสือพิมพ์ 

ค่าใช้จ่าย์ประชาสัมพันธ์ 

ค่าจัดเก็บเอกสาร 

ค่าดำเนินคด่ความ 

ค่าเครื�องเข้่ย์นแบบพิมพ์ใช้ไป 

ค่าใช้จ่าย์วันประชุมใหญ่ 

ค่าธรรมเน่ย์มการสอบบัญช่ 

ค่าตรวจสอบกิจการ 

ค่าใช้จ่าย์ในการเดินที่าง 

ค่ารักษาความปลอดภัย์และความสะอาด 

วัสดุสำนักงานใช้ไป

ค่าบริหารจัดการกองทีุ่น

ค่าธรรมเน่ย์มซึ่ื�อข้าย์หลักที่รัพย์์

ค่าใช้จ่าย์เบ็ดเตล็ด 

หน่�สงสัย์จะสูญ - ผลตอบแที่นจากการลงทีุ่นค้างรับ

ข้าดทีุ่นจากการปรับมูลค่าหุ้น

   ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด

ข้าดทีุ่นจากการด้อย์ค่า - หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์ 

รวมู	

รวมูค่่าใชิ้จ่าย์ในการดำเนินงาน	

กำไรสุทธิิ

   148,226.90 

 42,762.00 

 9,860.00 

 910.00 

 147,450.28 

 393,224.58 

 313,144.12 

 827,825.60 

 180,000.00 

 180,000.00 

 118,570.20 

 96,008.00 

 742,396.58 

 210,294.62 

 1,689,184.98 

 117,378.00 

0.00

 

 3,477,520.50 

  16,000,000.00 
		29,649,478.16		

		58,610,321.88		

483,174,471.42	

 0.02 

 0.01 

 0.00 

 0.00 

 0.02 

 0.05 

 0.04 

 0.11 

 0.02 

 0.02 

 0.02 

 0.01 

 0.10 

 0.03 

 0.23 

 0.02 

0.00

0.47 

   2.15
			3.99	

			7.88	

	64.97	

151,923.51 

 36,332.00 

 13,800.00 

 296,925.00 

 141,538.53 

 193,752.91 

 420,050.45 

 15,384,971.17 

 180,000.00 

 180,000.00 

 217,640.82 

 82,008.00 

 988,055.69 

0.00

0.00

 118,708.00 

 99,172.60

1,314,633.16  

             0.00 
		25,282,676.00	

		54,027,046.17	

475,599,644.53

0.02

0.00

0.00

0.04

0.02

0.02

0.05

1.98

0.02

0.02

0.03

0.01

0.13

0.00

0.00

0.02

0.01

0.17

   0.00 
			3.25	

			6.95	

	61.16	
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ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูดำเนินงาน	 	
กำไรสุที่ธิ 
ราย์การปรับปรุงเพื�อการกระที่บย์อดกำไรสุที่ธิเป็นเงินสดสุที่ธิ
  จากกิจกรรมดำเนินงาน 

ค่าเสื�อมราคาสินที่รัพย์์
ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ี่ตัดจ่าย์
ค่าระบบจัดการเชื�อมโย์งตัดจ่าย์
ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร
ข้าดทีุ่นจากการปรับมูลค่าหุน้ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด
ข้าดทีุ่นจากการด้อย์ค่า - หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์ 
หน่�สงสัย์จะสูญ-ผลตอบแที่นจากการลงทีุ่นค้างรับ
หน่�สูญ - ลูกหน่�ตามคำพิพากษา
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้
   (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ระหว่างดำเนินคด ่
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ตามคำพิพากษา
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ
   - ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ 
   (เกินความต้องการ)
ดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบ่�ย์เงินฝากค้างรับ
ผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นค้างรับ
ค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้าตัดบัญช่
วัสดุสำนักงาน/เครื�องเข้่ย์นแบบพิมพ์ใช้ไป
เงินชดเชย์เจ้าหน้าที่่�
ดอกเบ่�ย์เงินรับฝากค้างจ่าย์
ค่าใช้จ่าย์ค้างจ่าย์

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล้�ย์นแปลง
		ในสินทรัพย์์และห้น้�สินดำเนินงาน

483,174,471.42 

979,455.99 
439,000.00 
159,172.00 
(152,087.20)

3,477,520.50 
16,000,000.00 

0.00 
0.00 

874,765.08 
(5,017,311.17)

638,409.92 
4,834,137.73 

24,890.50 

(22,106.34)
(29,567.75)

(4,158,579.51)
(48,260,142.47)

(171,119.00)
1,055,540.70 
1,066,667.00 
5,188,820.93 

        551,847.08 

			460,653,785.41	

475,599,644.53 

899,121.68 
439,000.00 
159,172.00 

0.00 
1,314,633.16 

0.00 
99,172.60 

118,330.39 

(99,373.47)
(4,258,298.66)
2,079,808.68 

14,797,085.25 

0.00 

26,783.59 
(50,446.59)

(5,327,387.28)
(36,837,878.06)

(159,077.00)
1,408,106.14 
1,600,000.00 
5,567,498.05 

        682,718.57 

			458,058,613.58	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2564
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ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

สินทรัพย์์ดำเนินงาน	 	
เงินสดจ่าย์เงินให้กู้แก่สหกรณ์อ์ื�น
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ์ื�น
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กูส้ามัญ
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหน่�ตามคำพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินฝากสหกรณ์์อื�นค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นค้างรับ
เงินสดจ่าย์ซึ่ื�อวัสดุสำนักงาน/เครื�องเข้่ย์นแบบพิมพ์
เงินสดจ่าย์เงินย์ืมที่ดรอง
เงินสดรับจากเงินย์ืมที่ดรอง
เงินสดจ่าย์เงินที่ดรองจ่าย์ดำเนินคด่
เงินสดรับจากเงินที่ดรองจ่าย์ดำเนินคด่
เงินสดรับจากค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้า

ห้น้�สินดำเนินงาน	 	
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนำส่ง
เงินสดจ่าย์เงินประกันสังคมรอนำส่ง
เงินสดรับจากภาษ่หัก ณ์ ที่่�จ่าย์รอนำส่ง
เงินสดจ่าย์ภาษ่หัก ณ์ ที่่�จ่าย์รอนำส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่าย์คืน
เงินสดจ่าย์เงินรอจ่าย์คืน
เงินสดจ่าย์ดอกเบ่�ย์เงินรับฝากค้างจ่าย์
เงินสดจ่าย์เงินชดเชย์เจ้าหน้าที่่�
เงินสดจ่าย์ค่าใช้จ่าย์ค้างจ่าย์
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่าย์เงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่าย์โครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่าย์เงินค�ำประกันพนักงาน

  (10,000,000.00)
772,021,635.62 
(54,674,000.00)
57,041,462.00 

(953,886,000.00)
1,307,419,962.49 

(22,057,000.00)
40,035,824.80 
2,224,589.13 

23,663.00 
26,783.59 

948.94 
5,326,438.34 

36,837,878.06 
(1,182,826.05)
(254,800.00)
254,800.00 
(649,205.50)
403,538.58 
159,077.00 

46,500.00 
(45,000.00)
58,399.43 
(63,738.21)

15,475,933.50 
(12,501,384.88)
(5,567,498.05)
(1,600,000.00)
(697,324.07)

1,818,176.13 
(1,757,157.12)

0.00 
0.00 

(30,000.00)

  (124,000,000.00)
689,574,726.42 
(60,421,726.00)
67,094,458.77 

(1,430,530,800.00)
1,571,372,904.77 

(33,030,000.00)
38,753,830.82 
1,513,157.47 
488,876.63 

0.00 
1,015.06 

5,624,201.72 
39,269,299.96 
(1,261,408.99)
(1,652,325.00)
1,652,325.00 
(665,199.69)
278,075.91 
124,922.00 

45,000.00 
(44,932.00)
63,738.21 
(50,981.12)

30,099,519.83 
(29,031,493.69)
(4,839,917.97)

0.00 
(467,878.16)

1,792,362.29 
(5,186,553.64)

19,500.00 
(19,500.00)
(50,000.00)
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บาท

ปี	2563
บาท

ห้น้�สินดำเนินงาน	(ต่อ)
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่าย์เงินประกันสัญญา

เงินสดสุทธิิได้มูาจากกิจกรรมูดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุน	  

เงินสดจ่าย์ซึ่ื�อหุ้นสามัญ บมจ. สหประกันช่วิต  
เงินสดจ่าย์ซึ่ื�อหุ้น ชสอ. 
เงินสดจ่าย์ซึ่ื�อเงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ 
เงินสดรับจากเงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ 
เงินสดจ่าย์ซึ่ื�อเครื�องใช้สำนักงาน

เงินสดสุทธิิ	(ใชิ้ไปใน)	กิจกรรมูลงทุน	 	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดห้าเงิน	 	

เงินสดรับจากเงินกู้ย์ืม
เงินสดจ่าย์ชำระหน่�เงินกู้ย์ืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก - สมาชิก
เงินสดจ่าย์คืนเงินรับฝาก - สมาชิก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก - อื�น
เงินสดจ่าย์คืนเงินรับฝาก - อื�น
เงินสดจ่าย์ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่งประเที่ศไที่ย์
เงินสดจ่าย์เงินปันผล
เงินสดจ่าย์เงินเฉล่�ย์คืน
เงินสดจ่าย์เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่่�
เงินสดรับจากทีุ่นเรือนหุ้น
เงินสดจ่าย์คืนทีุ่นเรือนหุ้น
เงินสดรับทีุ่นช่วย์เหลือผู้ค�ำประกัน
เงินสดจ่าย์ทีุ่นส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่าย์ทีุ่นส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดจ่าย์ทีุ่นสาธารณ์ประโย์ชน์
เงินสดจ่าย์ทีุ่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว

เงินสดสุทธิิได้มูาจากกิจกรรมูจัดห้าเงิน	
เงินสดสุทธิิเพิ�มูข้ึ�น		
เงินสด	ณ์	วันต้นปี	
เงินสด	ณ์	วันสิ�นปี

130,400.00
        (110,250.00)
		1,634,883,612.14 

(601,000.00)
0.00 

(1,845,498,989.45)
350,061,800.51 

       (675,450.00) 
(1,496,713,638.94)

 0.00 
0.00 

2,722,228,541.08 
(2,051,933,213.37)

18,861,964.66 
(16,746,870.17)

(30,000.00)
(290,863,443.09)
(105,957,553.87)
(12,647,000.00)
292,499,370.00 
(80,929,290.00)

756,942.80 
(151,800.00)

(16,319,012.18)
(208,060.00)

       (405,000.00)
			458,155,575.86	
			596,325,549.06	
	2,580,599,872.60	
	3,176,925,421.66	

39,750.00
         (72,243.00)
		1,214,541,319.18 

(440,000.00)
(27,000,000.00)

(465,000,000.00)
127,764,212.02

       (678,573.50) 
		(365,354,361.48)

  2,293,000,000.00 
(2,293,000,000.00)
2,957,122,665.10 
(2,515,232,354.34)

17,197,664.41 
(17,083,859.33)

(30,000.00)
(279,705,413.96)
(115,582,090.06)
(12,161,000.00)
309,455,610.00 
(135,303,100.00)

468,626.66 
(868,357.40)

(15,110,916.50)
(830,575.00)

       (396,000.00)
			191,940,899.58	

			1,041,127,857.28
	1,539,472,015.32 
	2,580,599,872.60	
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1.	สรุปนโย์บาย์การบัญชิ้ท้�สำค่ัญ	
• สหกรณ์์บันที่ึกบัญชโ่ดย์ใช้เกณ์ฑ์์คงค้าง
• เงินสดในงบกระแสเงินสด หมาย์ถูึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทีุ่กประเภที่ และเงินฝากสหกรณ์อ์ื�น 

ที่กุประเภที่ ทัี่�งน่�รวมถูงึเงนิฝากธนาคารและเงนิฝากสหกรณ์์อื�นท่ี่�นำไปเป็นหลกัที่รัพย์์ค�ำประกันหน่�สินด้วย์
• สหกรณ์์ระงับการรับรู้ราย์ได้ท่ี่�เกิดจากดอกเบ่�ย์เงินกู้ข้องลูกหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ตามเกณ์ฑ์์คงค้าง  

4,646,515.45 บาที่ ซึึ่�งหากสหกรณ์์รับรู้ดอกเบ่�ย์เงนิกูข้้องลกูหน่�ดงักล่าวแล้ว จะที่ำให้สหกรณ์์มก่ำไรสุที่ธิ 
ประจำปีเป็นจำนวน 487,820,986.87 บาที่      

• สหกรณ์์ต่ราคาวัสดุคงเหลือ / ข้องใช้สิ�นเปลืองคงเหลือตามราคาทุี่น
• ค่าเสื�อมราคาที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ คำนวณ์โดย์วิธ่เส้นตรงในอัตราที่่�กำหนดตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์น

สหกรณ์์ ว่าด้วย์การบัญช่ข้องสหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ที่ั�งน่� ย์กเว้นที่่�ดิน
• ค่าใช้จ่าย์รอตัดบัญช่ตัดจ่าย์เป็นราย์ปี ระย์ะเวลา 5 ปี
• ค่าซึ่่อมบำรุง ค่าซึ่่อมแซึ่ม รวมที่ั�งการซึ่ื�อมาเปล่�ย์นแที่นสำหรับสินที่รัพย์์ราย์การย์่อย์ๆ ถืูอเป็นค่าใช้จ่าย์ 

หักจากราย์ได้ การต่อเติมหรือเพิ�มเติมอาคารและอุปกรณ์์ราย์ใหญ่ๆ ถูือเป็นราคาทุี่นข้องสินที่รัพย์์
• สหกรณ์์ตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญตามหลักเกณ์ฑ์์ที่่�กำหนดไว้ในระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์ 

การบัญช่ข้องสหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์การจัดชั�น
คุณ์ภาพลูกหน่�เงินกู้และการเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ พ.ศ. 2544

• สหกรณ์รั์บรูร้าย์ได้ดอกเบ่�ย์ตามเกณ์ฑ์สั์ดส่วนข้องเวลา สว่นจำนวนราย์ได้จะเท่ี่ากับอัตราดอกเบ่�ย์คูณ์ด้วย์
จำนวนเงินต้นที่่�ค้างชำระตามระย์ะเวลาที่่�กู้ย์ืม

• เงินลงทีุ่นระย์ะสั�น/เงินลงทีุ่นระย์ะย์าวท่ี่�เป็นเงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ที่่�ไม่อย์ู่ในความต้องการข้องตลาด 
แสดงในราคาทีุ่นและจะรับรู้เป็นราย์ได้หรือค่าใช้จ่าย์ในงบกำไรข้าดทีุ่นเมื�อสหกรณ์์จำหน่าย์เงินลงทีุ่นนั�น 
เงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ที่่�อย์ู่ในความต้องการข้องตลาดแสดงด้วย์มูลค่ายุ์ติธรรม ทัี่�งน่�สหกรณ์์รับรู ้
การเปล่�ย์นแปลงมูลค่าเงินลงทีุ่นเป็นกำไร (ข้าดทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นที่่�ยั์งไม่เกิดข้ึ�น โดย์แสดงเป็นราย์การ 
แย์กต่างหากในส่วนข้องทุี่นข้องสหกรณ์ ์และจะรับรู้เปน็ราย์ได้หรอืคา่ใชจ้า่ย์ในงบกำไรข้าดทุี่น เมื�อสหกรณ์์
ได้จำหน่าย์เงินลงทีุ่นนั�น

• สหกรณ์์ระงับการรับรู้ราย์ได้ดอกเบ่�ย์รับจากหุ้นกู้บริษัที่ การบินไที่ย์ จำกัด (มหาชน) เนื�องจากบริษัที่ฯ 
ได้เข้้าสู่กระบวนการฟ้้�นฟู้กิจการ อย์ู่ในสภาวการณ์พั์กชำระหน่� ซึ่ึ�งย์ังม่ความไม่แน่นอนเก่�ย์วกับดอกเบ่�ย์ 
ที่่�จะได้รับจากหุ้นกู้     

• สหกรณ์์ที่ย์อย์รับรู้ผลข้าดทีุ่นจากการด้อย์ค่าเงินลงทุี่นในหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด ตามสัดส่วน
ข้องระย์ะเวลาตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ตามหนังสือกรมตรวจบัญช่สหกรณ์์ ด่วนที่่�สุด ที่่� กษ 0404/ว 92 
ลงวันที่่� 30 ธันวาคม 2563 เรื�อง วิธป่ฏิบัติที่างบัญช่สำหรับสหกรณ์์ที่่�นำเงินไปลงทุี่นในหุน้ชุมนุมสหกรณ์์
ธนกิจไที่ย์ จำกัด

• สหกรณ์์บันที่ึกรับรู้การด้อย์ค่าหุ้นกู้บริษัที่ การบินไที่ย์ จำกัด (มหาชน) โดย์ที่ย์อย์รับรู้การด้อย์ค่าในอัตรา
ไม่น้อย์กว่า ร้อย์ละ 5 ข้องมูลค่าท่ี่�ตราไว้ในหุ้นกู้ และจะที่ย์อย์รับรู้การด้อย์ค่าเพิ�มขึ้�นอ่กไม่น้อย์กว่า 
ร้อย์ละ 5 ข้องมูลค่าที่่�ตราไว้ในหุ้นกู้ในแต่ละปี

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ห็มายเห็ตุปีระกอบงบการเงิน
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2564
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2. ในป ี2564 สหกรณ์ไ์ดจ้ดัรปูแบบการแสดงราย์การในงบการเงนิข้องป ี2563 บางราย์การใหม่เพื�อให้

สามารถูเปรย่์บเที่ย่์บกนัไดกั้บ งบการเงนิข้องป ี2564 ที่ั�งน่� การเปล่�ย์นแปลงดงักลา่วไมม่ผ่ลกระที่บ 

ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานข้องสหกรณ์์แต่ประการใด  

3.	 เงินสดและเงินฝากธินาค่าร  ประกอบด้วย์

ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 

กระแสราย์วัน
ออมที่รัพย์์
ออมที่รัพย์์พิเศษ
ประจำ

เงินฝากธนาคารที่่�ลงทุี่นผ่านกองทีุ่นส่วนบุคคล
กระแสราย์วัน
ออมที่รัพย์์

รวม

 987,473.45 

100,004.02 
1,101,570,503.68 

0.00 
363,705.50 

20,277,400.91 
  157,844,758.59 
1,281,143,846.15 

   982,424.81

100,004.02
623,618,789.98

175,900.46
362,924.32

0.00
            0.00
625,240,043.59 

4.	 เงินฝากสห้กรณ์อ์ื�น  ประกอบด้วย์

ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ออมูทรัพย์์
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ธนาคารเพื�อการเกษตร
  และสหกรณ์์การเกษตร จำกัด 
ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด

รวม
ประจำ
ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์แห่งประเที่ศไที่ย์ จำกัด
ชุมนุมสหกรณ์์กรุงเที่พ จำกัด

รวม
รวมเงินฝากสหกรณ์อ์ื�น

4,439,918.15 
   61,341,657.36 
   65,781,575.51 

1,040,000,000.00 
600,000,000.00 

  190,000,000.00  
1,830,000,000.00
1,895,781,575.51 

  4,330,116.16
   61,029,712.85
   65,359,829.01  

1,040,000,000.00
800,000,000.00

   50,000,000.00  
1,890,000,000.00
1,955,359,829.01

 เงนิฝากประจำชุมนมุสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด จำนวน 840,000,000.00 บาที่ ชมุนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ 
จำกัด ย์ังสามารถูดำเนินงานได้ตามปกติและสามารถูจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตามกำหนด นอกจากน่�สหกรณ์์ยั์งม ่
หลักประกันเป็นโฉนดที่่�ดิน จำนวน 10 แปลง เลข้ที่่� 138361, 138362, 138363, 138364, 138365, 138366, 
23102, 28773, 26883 และ 1722 ตั�งอย์ูท่่ี่�ตำบลบางพดู อำเภอปากเกรด็ จงัหวดันนที่บรุ ่ตรงข้า้มมหาวทิี่ย์าลยั์
สุโข้ที่ยั์ธรรมาธริาช บรเิวณ์เมอืงที่องธาน ่เนื�อท่ี่�รวม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา ราคาประเมนิ 1,108,600,000.00 บาที่ 
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โดย์เปน็ราคาประเมนิจากบรษิทัี่ เพช็รสย์ามแอพไพรซึ่ลั จำกดั ซึ่ึ�งเปน็บรษัิที่ที่่�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสำนกังาน
คณ์ะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์์และตลาดที่รัพย์์ (ก.ล.ต.) 
 เงนิฝากประจำชุมนมุสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด จำนวน 200,000,000.00 บาที่ ชมุนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ 
จำกัด ย์ังสามารถูดำเนินงานได้ตามปกติและสามารถูจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตามกำหนด นอกจากน่�สหกรณ์์ยั์งม ่
หลักประกันเป็นโฉนดที่่�ดิน จำนวน 6 แปลง เลข้ที่่� 23721, 23722, 23723, 79788, 80213 และ 80214 
ตั�งอย์ู่ที่่�ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนที่บุร่ เนื�อที่่�รวม 19 ไร่ 99 ตารางวา ราคาประเมิน 
1,924,750,000.00 บาที่ โดย์เป็นราคาประเมินจากบริษัที่ เพ็ชรสย์ามแอพไพรซึ่ัล จำกัด ซึึ่�งเป็นบริษัที่ที่่�ได้รับ
ความเห็นชอบจากสำนักงานคณ์ะกรรมการกำกับหลักที่รัพย์์และตลาดที่รัพย์์ (ก.ล.ต.)

5.	 เงินลงทุน  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

มููลค่่าย์ุติธิรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย์
มููลค่่าย์ุตธิิรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย์

เงินลงทุนระย์ะสั�น 
เงินลงทุนท้�อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด

บริห้ารโดย์สห้กรณ์์ฯ		ประกอบด้วย์
หุน้กู้ บมจ. ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์คม
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตที่. (9)
หุ้นกู้ บมจ. พ่ที่่พ ่โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พ่ซึ่่
หุ้นกู้ บมจ. เอสพ่ซึ่่จ่
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ทีุ่นธนชาต 
หุ้นกู้ บมจ. ที่รู คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซึ่เล่ย์์

รวม
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุี่น

รวม

25,140,000.00 
0.00 

35,413,500.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

20,282,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10,256,000.00 
80,952,000.00 
30,735,000.00 
10,371,000.00 

 40,204,000.00  
253,353,500.00  

25,000,000.00 
0.00 

35,000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

20,000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10,000,000.00 
80,000,000.00 
30,000,000.00 
10,000,000.00 
 40,000,000.00  
250,000,000.00 
  3,353,500.00 
253,353,500.00  

0.00 
10,074,000.00 
20,294,000.00 
5,072,000.00 

10,150,000.00 
43,408,446.30 
5,093,500.00 

20,196,000.00 
46,161,000.00 
10,129,000.00 
50,980,000.00 
10,064,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

            0.00 
231,621,946.30 

 0.00 
10,000,000.00 
20,000,000.00 
5,000,000.00 

10,000,000.00 
40,061,800.51 
5,000,000.00 

20,000,000.00 
45,000,000.00 
10,000,000.00 
50,000,000.00 
10,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

            0.00 
225,061,800.51  
  6,560,145.79  
231,621,946.30  
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5.	 เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

มููลค่่าย์ุติธิรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย์
มููลค่่าย์ุติธิรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย์

เงินลงทุนท้�อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
บริห้ารโดย์บริษัทห้ลักทรัพย์์จัดการกองทุน 

ประกอบด้วย์
 • บริษัทห้ลักทรัพย์์จัดการกองทุน

เอ็มูเอฟซ้ี	จำกัด
หุ้นสามัญ - บมจ. ปตที่. น�ำมัน
   และการค้าปล่ก
หุ้นสามัญ - บมจ. ปตที่.
หุ้นสามัญ - บมจ. ท่ี่าอากาศย์านไที่ย์

รวม
บวก	(ห้ัก) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุี่น

รวม

•	บริษัทห้ลักทรัพย์์จัดการกองทุน
กรุงไทย์	จำกัด
หุน้สามัญ - บมจ. ที่่าอากาศย์านไที่ย์
หุน้สามัญ - บมจ. ปตที่.
พันธบัตรธนาคารแห่งประเที่ศไที่ย์
พันธบัตรรัฐบาล
หุน้กู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั�น
หุน้กู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต
หุน้กู้ บมจ. เฟ้รเซึ่อร์ส พร็อพเพอร์ต่�
   (ประเที่ศไที่ย์)
หุน้กู้ บมจ. กัลฟ้์ เอ็นเนอร์จ่ 
   ดิเวลลอปเมนที่์
หุน้กู้ บมจ. ปตที่. 
หุน้กู้ บมจ. ไที่ย์เบฟ้เวอเรจ
หุน้กู้ บจก. เงินติดล้อ

รวม
บวก	(ห้ัก) ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทีุ่น

รวม
รวมเงินลงทุี่นระย์ะสั�น

30,647,700.00 
40,356,000.00 

 79,489,100.00 
150,492,800.00 

100,979,400.00 
129,200,000.00 
91,160,545.04 
40,024,704.00 
10,121,464.37 
2,542,113.33 

15,111,052.80 

4,181,984.90 
4,355,929.03 

10,088,743.50 
   5,183,573.98 
412,949,510.95 

30,030,113.39 
38,948,762.34 
 84,454,156.23 
153,433,031.96 
  (2,940,231.96)
 150,492,800.00 

110,035,441.91 
129,859,060.00 
91,250,710.49 
40,295,008.40 
10,204,331.40 
2,600,000.00 

15,195,184.50 

4,200,000.00 
4,400,000.00 

10,213,463.10 
  5,200,000.00 
423,453,199.80 
 (10,503,688.85)
412,949,510.95 
816,795,810.95 

0.00 
0.00 

            0.00 
            0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

            0.00 
            0.00 

0.00 
0.00 

            0.00 
0.00 

            0.00 
            0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

            0.00 
            0.00 
231,621,946.30 
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5.	 เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

มููลค่่าย์ุติธิรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย์
มููลค่่ายุ์ติธิรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย์

เงินลงทุนระย์ะย์าว 
เงินลงทุนท้�อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด

พันธบัตรธนาคารเพื�อการเกษตร
   และสหกรณ์์การเกษตร
พันธบัตรบรรษัที่ตลาดรองสินเชื�อ
   ที่่�อย์ู่อาศัย์
พันธบัตรการไฟ้ฟ้้าฝ่าย์ผลิต
   แห่งประเที่ศไที่ย์
พันธบัตรรัฐบาล
พันธบัตรออมที่รัพย์์
   ข้องกระที่รวงการคลัง
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. 
หุ้นกู้ บมจ. ระบบข้นส่งมวลชนกรุงเที่พ 
หุ้นกู้ บมจ. ทีุ่นธนชาต 
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.
   สำรวจและผลิตปิโตรเล่ย์ม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเที่พดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พ่ซึ่่
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ที่รู คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซึ่เล่ย์์

10,505,000.00 

10,315,000.00 

21,486,000.00 
183,960,000.00 

102,810,000.00 
32,544,000.00 
96,520,000.00 
10,526,000.00 

103,823,000.00 

43,393,000.00 
219,051,000.00 
48,062,300.00 

344,453,500.00 
10,455,000.00 

286,424,000.00 
498,264,000.00 
25,129,000.00 
10,267,000.00 

217,067,000.00 
34,337,000.00 
57,749,500.00 

0.00 
128,308,000.00 

0.00 
0.00 

10,000,000.00 

10,000,000.00 

20,000,000.00 
200,000,000.00 

100,000,000.00 
20,000,000.00 
95,000,000.00 
10,000,000.00 

105,000,000.00 

40,000,000.00 
210,000,000.00 
46,000,000.00 

330,000,000.00 
10,000,000.00 

280,000,000.00 
485,000,000.00 
25,000,000.00 
10,000,000.00 

220,000,000.00 
35,000,000.00 
55,000,000.00 

0.00 
120,000,000.00 

0.00 
0.00 

10,967,000.00 

10,504,000.00 

22,780,000.00 
0.00 

0.00 
31,850,000.00 
98,125,500.00 
21,323,000.00 

106,385,000.00 

44,842,000.00 
127,076,000.00 
67,457,000.00 

331,638,500.00 
10,832,000.00 

118,631,500.00 
353,772,000.00 

0.00 
5,049,000.00 

122,094,000.00 
25,724,000.00 
47,918,500.00 
5,171,500.00 

158,974,000.00 
80,368,000.00 
40,272,000.00 

10,000,000.00 

10,000,000.00 

20,000,000.00 
0.00 

0.00 
20,000,000.00 
95,000,000.00 
20,000,000.00 

105,000,000.00 

40,000,000.00 
120,000,000.00 
65,000,000.00 

315,000,000.00 
10,000,000.00 

115,000,000.00 
340,000,000.00 

0.00 
5,000,000.00 

120,000,000.00 
25,000,000.00 
45,000,000.00 
5,000,000.00 

150,000,000.00 
80,000,000.00 
40,000,000.00 
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5.	 เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

มููลค่่าย์ุติธิรรมู
ราค่าทุน

ตัดจำห้น่าย์
มููลค่่าย์ุติธิรรมู

ราค่าทุน
ตัดจำห้น่าย์

เงินลงทุนท้�อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. เฟ้รเซึ่อร์ส
   พร็อพเพอร์ต่� (ประเที่ศไที่ย์)
หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ
หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่� ย์ุคเกอร์
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์
   กรุงเที่พพาณ์ิชย์์
หุ้นกู้ บมจ. เอพ่ (ไที่ย์แลนด์)
หุ้นกู้ บมจ. บ่ที่่เอส กรุ�ป โฮสติงส์
หุ้นกู้ บมจ. ราชธาน่ลิสซึ่ิ�ง
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ้์ เอ็นเนอร์จ่
   ดิเวลลอปเมนท์ี่
หุ้นกู้ บมจ. พ่ที่่ที่ ่โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ราช กรุ�ป
หุ้นกู้ บจก. น�ำตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ย์ูเน่�ย์น กรุ�ป 
หุ้นกู้ บจก. อมตะ บ่.กริม เพาเวอร์
   เอสพ่ว่ 1
หุ้นกู้ บมจ. เบที่าโกร 
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บจก. แอดวานซึ่์ ไวร์เลส เน็ที่เวอร์ค
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์เบฟ้เวอเรจ
หุ้นกู้ บมจ. บ่. กริม เพาเวอร์
หุ้นกู้ บมจ. เอสซึ่่จ่ แพคเกจจิ�ง
หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่เค พาวเวอร์
หุ้นกู้ บมจ. บ่ซึ่่พ่จ่
หุ้นกู้ บมจ. ศร่ตรังแอโกรอินตัส
ตราสารด้อย์สิที่ธิ
   เพื�อนับเป็นเงินกองทุี่น ประเภที่ที่่� 2  
   ข้อง บมจ. ธนาคารกรุงไที่ย์

50,370,000.00 
160,341,000.00 
458,785,000.00 
105,758,000.00 

288,429,500.00 
52,145,000.00 

169,025,500.00 
30,570,000.00 

74,715,500.00 
51,240,000.00 
19,362,000.00 
83,433,800.00 
10,791,000.00 

51,710,000.00 
10,193,000.00 
10,224,000.00 
31,899,000.00 
73,116,500.00 
60,942,000.00 
2,007,000.00 

58,254,000.00 
46,083,000.00 
15,016,500.00 

100,550,000.00 

50,000,000.00 
155,000,000.00 
440,000,000.00 
100,000,000.00 

285,000,000.00 
50,000,000.00 

165,000,000.00 
30,000,000.00 

75,000,000.00 
50,000,000.00 
20,000,000.00 
81,000,000.00 
10,000,000.00 

50,000,000.00 
 10,000,000.00 
10,000,000.00 
30,000,000.00 
70,000,000.00 
60,000,000.00 
2,000,000.00 

60,000,000.00 
45,000,000.00 
15,000,000.00 

100,000,000.00 

50,278,000.00 
151,168,500.00 
395,526,000.00 
180,784,000.00 

274,431,000.00 
50,660,000.00 
84,022,000.00 
30,498,000.00 

45,926,500.00 
51,465,000.00 
21,134,000.00 
31,997,000.00 
10,901,000.00 

53,444,000.00 
10,242,000.00 
10,142,000.00 
32,448,000.00 
64,250,000.00 
21,966,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

102,010,000.00 

50,000,000.00 
145,000,000.00 
380,000,000.00 
170,000,000.00 

270,000,000.00 
50,000,000.00 
80,000,000.00 
30,000,000.00 

45,000,000.00 
50,000,000.00 
20,000,000.00 
30,000,000.00 
10,000,000.00 

50,000,000.00 
 10,000,000.00 
10,000,000.00 
30,000,000.00 
60,000,000.00 
20,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

100,000,000.00 
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5.	 เงินลงทุน (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

มููลค่่าย์ุติธิรรมู
ราค่าทุน

ตัดจำห้น่าย์
มููลค่่าย์ุติธิรรมู

ราค่าทุน
ตัดจำห้น่าย์

เงินลงทุนท้�อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ภัที่รลิสซึ่ิ�ง

รวม
ห้ัก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตร
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุี่น

รวม

เงินลงทุนท้�ไมู่อย์ู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
   แห่งประเที่ศไที่ย์ จำกัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันช่วิต 
หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์
หุน้ชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
   ไที่ย์ไอซึ่่ที่่ จำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์กรุงเที่พ จำกัด

รวม
ห้ัก ค่าเผื�อการปรับมูลค่า

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
     ไที่ย์ไอซึ่่ที่่ จำกัด
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จำกัด
- หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์

รวม
รวมเงินลงทุี่นระย์ะย์าว

   29,550,000.00  
4,539,960,600.00 

   30,000,000.00  
4,429,000,000.00 

(10,201,276.80)
 110,960,600.00  
4,529,759,323.20 

61,000,000.00 

38,349,000.00 
78,046,000.00 

320,000,000.00 

2,000,000.00 
    1,000,000.00 
 500,395,000.00 

2,000,000.00 
6,893,112.00 

   16,000,000.00 
 475,501,888.00 
5,005,261,211.20 

   29,400,000.00  
3,544,447,500.00 

   30,000,000.00  
3,395,000,000.00 

0.00 
 149,447,500.00  
3,544,447,500.00 

61,000,000.00 

38,349,000.00 
77,445,000.00 

320,000,000.00 

2,000,000.00 
   1,000,000.00 
499,794,000.00 

2,000,000.00 
3,415,591.50 

              0.00 
 494,378,408.50 
4,038,825,908.50 

 การลงที่นุเป็นไปตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณ์ะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เรื�อง ข้้อกำหนดการฝากหรือลงทีุ่นอย์่างอื�นข้องสหกรณ์์

 เงินลงทุี่นในหุ้นกู้บริษัที่ การบินไที่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้ม่การเปล่�ย์นแปลงตามคำสั�งศาล 

ลม้ละลาย์กลางให้ฟ้้�นฟู้กจิการเมื�อวนัท่ี่� 14 กนัย์าย์น 2563 และคำสั�งเห็นชอบดว้ย์แผนฟ้้�นฟ้กูจิการข้อง

บริษัที่ การบินไที่ย์ จำกัด (มหาชน) เมื�อวันที่่� 15 มิถูุนาย์น 2564 โดย์ม่ราย์ละเอ่ย์ดเก่�ย์วกับแผนฟ้้�นฟู้

กิจการที่่�ม่ผลกระที่บต่อสหกรณ์์ ดังน่� 
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ข้อผููกพััน	

 ณ์ วันสิ�นปี 2564 สหกรณ์์ม่เงินลงทุี่นที่่�นำไปค�ำประกันการกู้ยื์มเงินโดย์การกู้ยื์มเงินเบิก 

เกินบัญช่และกู้ย์ืมโดย์ออกตั�วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ จำนวน 3 ธนาคาร คิดเป็นเงินรวมที่ั�งสิ�น 

1,935,000,000.00 บาที่ ประกอบด้วย์ ธนาคารที่หารไที่ย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) 320,000,000.00 บาที่ 

ธนาคารกรุงไที่ย์ จำกัด (มหาชน) 1,235,000,000.00 บาที่ และธนาคารกรุงศร่อย์ุธย์า จำกัด (มหาชน) 

380,000,000.00 บาที่ โดย์ม่ราย์ละเอ่ย์ดดังน่�  

 สหกรณ์์ได้นำเงินลงทีุ่นไปค�ำประกันเงินกู้ย์ืม ดังต่อไปน่�

	 1.	บมูจ.	ธินาค่ารทห้ารไทย์ธินชิาต  วงเงินกู้ย์ืม 288,000,000.00 บาที่

ล�าดับท้� ราย์ชิื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หุ้นกู้ บมจ. ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. เฟ้รเซึ่อร์ส พร็อพเพอร์ต่�
หุ้นกู้ บมจ. ระบบข้นส่งมวลชนกรุงเที่พ
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณ์ิชย์์
หุ้นกู้ บมจ. เบที่าโกร
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซึ่ิเมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์

 25,000,000.00 
 30,000,000.00 
 20,000,000.00 
 50,000,000.00 
 10,000,000.00 
 40,000,000.00 
 10,000,000.00 
 10,000,000.00 
 10,000,000.00 
 10,000,000.00 
 5,000,000.00 

 100,000,000.00 

รวมู 		320,000,000.00	

1 30/4/2558 10,000.00    5,000.00      50,000,000.00    50,000,000.00    2,500,000.00   30/4/2565 30/4/2573 410,958.90      

2 30/4/2558 10,000.00    5,000.00      50,000,000.00    50,000,000.00    2,500,000.00   30/4/2568 30/4/2576 410,958.90      

3 21/12/2559 10,000.00    3,000.00      30,000,000.00    30,000,000.00    1,500,000.00   23/12/2569 23/12/2577 246,575.34      

4 23/6/2560 10,000.00    5,000.00      50,000,000.00    50,000,000.00    2,500,000.00   23/6/2567 26/6/2575 410,958.90      

5 16/8/2561 10,000.00    2,000.00      20,000,000.00    20,000,000.00    1,000,000.00   16/8/2571 16/8/2579 164,383.56      

6 28/2/2561 10,000.00    2,000.00      20,000,000.00    20,000,000.00    1,000,000.00   28/2/2571 28/2/2579 164,383.56      

7 27/2/2561 10,000.00    2,000.00      20,000,000.00    20,000,000.00    1,000,000.00   28/8/2571 28/8/2579 164,383.56      

8 13/11/2562 10,000.00    2,000.00      20,000,000.00    20,000,000.00    1,000,000.00   13/11/2572 13/11/2580 164,383.56      

9 3/5/2562 10,000.00    5,000.00      50,000,000.00    50,000,000.00    2,500,000.00   3/5/2572 3/5/2580 410,958.90      

10 12/11/2562 10,000.00    1,000.00      10,000,000.00    10,000,000.00    500,000.00     16/8/2573 16/8/2581 82,191.78       

100,000.00 320,000,000.00 320,000,000.00 16,000,000.00 2,630,136.99  รวม

ลําดับที่ วันที่ซื้อหุนกู

รายละเอียด
ราคามูลคาหุนกู

ตามบัญชี

คาเผื่อการปรับ

มูลคาฯ

วันที่ครบกําหนด

ไถถอนเดิม

วันครบกําหนดไถ

ถอนใหมตาม

แผนฟนฟูกิจการ

 ดอกเบี้ยตั้งพัก

ตามแผนฟนฟู

กิจการ
 จํานวนหนวย

 มุลคาที่ตราไว

(ตอหนวย)
 มูลคารวมทั้งสิ้น
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	 2.	บมูจ.	ธินาค่ารกรุงไทย์  วงเงินกู้ย์ืม 1,107,000,000.00 บาที่

ล�าดับท้� ราย์ชิื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

พันธบัตรการไฟ้ฟ้้าฝ่าย์ผลิตแห่งประเที่ศไที่ย์ 

หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณ์ิชย์์

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู

หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณ์ิชย์์

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บจก. น�ำตาลมิตรผล

หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ย์ูเน่�ย์น

หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่�ย์ุคเกอร์

หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณ์ิชย์์

หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ค

หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. แอดวานซึ่์ ไวร์เลส เน็ที่เวอร์ค

หุ้นกู้ บมจ. บ่ที่่เอส กรุ�ป โฮลดิงส์

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร

หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์เบฟ้เวอเรจ

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์

หุ้นกู้ บจก. น�ำตาลมิตรผล

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. บ่ที่่เอส กรุ�ป โฮลดิงส์

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์

 20,000,000.00 

 100,000,000.00 

 30,000,000.00 

 20,000,000.00 

 20,000,000.00 

 40,000,000.00 

 50,000,000.00 

 50,000,000.00 

 20,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 45,000,000.00 

 15,000,000.00 

 30,000,000.00 

 40,000,000.00 

 20,000,000.00 

 30,000,000.00 

 50,000,000.00 

 30,000,000.00 

 10,000,000.00 

 50,000,000.00 

 30,000,000.00 

 10,000,000.00 

 50,000,000.00 

 20,000,000.00 

 10,000,000.00 

 100,000,000.00 

 30,000,000.00 

 50,000,000.00 

 40,000,000.00 
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	 2.	บมูจ.	ธินาค่ารกรุงไทย์ (ต่อ)

ล�าดับท้� ราย์ชิื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

32

33

34

35

36

37

หุ้นกู้ บจก. น�ำตาลมิตรผล

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. สำรวจและผลิตปิโตรเล่�ย์ม

หุ้นกู้ บมจ. ด่แที่คไตรเน็ค

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามาเวนเจอร์

  10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 15,000,000.00 

 20,000,000.00 

 100,000,000.00 

 40,000,000.00 

รวมู 		1,235,000,000.00	

	 3.	บมูจ.	ธินาค่ารกรุงศึร้อย์ุธิย์า  วงเงินกู้ย์ืม 359,000,000.00 บาที่

ล�าดับท้� ราย์ชิื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

พันธบัตรออมที่รัพย์์ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร

หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. ทีุ่นธนชาต 

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา 

หุ้นกู้ บมจ. กรุงเที่พดุสิตเวชการ

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.

หุ้นกู้ บมจ. ทีุ่นธนชาต 

หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง

หุ้นกู้ บมจ. ซึ่่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บจก. เจริญโภคภัณ์ฑ์์

หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต

หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ

หุ้นกู้ บมจ. ช. การช่าง

หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่�ย์ุคเกอร์

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. สำรวจและผลิตปิโตรเล่�ย์ม

   10,000,000.00 

 20,000,000.00 

 25,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 20,000,000.00 

 10,000,000.00 

 30,000,000.00 

 25,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 50,000,000.00 

 30,000,000.00 

 80,000,000.00 

 30,000,000.00 

รวมู 	380,000,000.00	
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6.	 เงินให้้กู้ย์ืมู	-	สุทธิิ  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ระย์ะสั�น ระย์ะย์าว ระย์ะสั�น ระย์ะย์าว

เงินให้้กู้ย์ืมู	-	ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น

ลูกหน่�เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน

ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

ลูกหน่�เงินกู้พิเศษ

รวมูเงินให้้กู้ย์ืมู	-	ปกติ

เงินให้้กู้ย์ืมู	-	ไมู่ก่อให้้เกิดราย์ได้

ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

รวมูเงินให้้กู้ย์ืมู

						-	ไมู่ก่อให้้เกิดราย์ได้

ห้ัก  ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

      - ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

รวมค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

				รวมูเงินให้้กู้ย์ืมู

					-	ไมู่ก่อให้้เกิดราย์ได้	-	สุทธิิ

ลูกห้น้�อื�นอันมู้มููลห้น้�ท้�เกิดจากการให้้เงินกู้

ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ

ห้ัก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

    ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ - สุที่ธิ

ลูกหน่�ระหว่างดำเนินคด่

ห้ัก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

    ลูกหน่�ระหว่างดำเนินคด่ - สุที่ธิ

ลูกหน่�ตามคำพิพากษา

ห้ัก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

    ลูกหน่�ตามคำพิพากษา - สุที่ธิ

รวมูลูกห้น้�อื�นอันมูมูู้ลห้น้�

			ท้�เกิดจากการให้้เงินกู้

เงินให้้กู้ย์ืมู	-	สุทธิิ

262,960,000.00 

36,268,717.00 

633,857,691.56 

   17,326,200.75 

	950,412,609.31	

    4,373,825.41 

				4,373,825.41	

      874,765.08 

      874,765.08 

				3,499,060.33	

 26,238,617.32 

    5,959,677.27 

   20,278,940.05 

 5,436,437.19 

    2,718,218.60 

    2,718,218.59 

 30,593,403.67 

   23,373,915.90 

    7,219,487.77 

		30,216,646.41	

984,128,316.05	

 307,508,364.38 

0.00 

6,118,031,577.00 

   225,802,642.97 

6,651,342,584.35	

               0.00 

															0.00	

               0.00 

               0.00 

															0.00	

               0.00 

               0.00 

               0.00 

0.00 

               0.00 

               0.00 

0.00 

               0.00 

               0.00 

															0.00	

6,651,342,584.35	

452,200,000.00

38,636,179.00

660,868,694.18

    18,556,210.78 

1,170,261,083.96	

    

               0.00 

															0.00	

               0.00 

               0.00 

															0.00	

 27,119,294.20 

   10,976,988.44 

   16,142,305.76 

 4,159,617.35 

    2,079,808.68 

    2,079,808.67 

 27,637,239.19 

    18,539,778.17 

     9,097,461.02 

27,319,575.45	

1,197,580,659.41	

 880,290,000.00

0.00

6,454,505,258.85

   242,551,457.74 

7,577,346,716.59	

     

               0.00 

															0.00	

               0.00 

               0.00 

															0.00	

               0.00 

               0.00 

               0.00 

0.00 

               0.00 

               0.00 

0.00 

               0.00 

               0.00 

														0.00	

7,577,346,716.59	
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 1. ในปี 2563 คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 15/2563 เมื�อวันที่่� 

23 ธันวาคม 2563 ม่มติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือด้านหน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�ข้อง

สมาชิกสหกรณ์์ที่่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน่�  

   - พักชำระหน่�เงินต้นที่่�ที่ำไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือน 

มกราคม ถูึง เดือนมิถูุนาย์น 2564  

 2. ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 22/2564 เมื�อวันที่่� 

28 เมษาย์น 2564 ม่มติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือด้านหน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�ข้อง

สมาชิกสหกรณ์์ที่่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน่�  

   - พักชำระหน่�เงินต้นที่่�ที่ำไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือน 

กรกฎาคม ถูึง เดือนธันวาคม 2564  

 สหกรณ์์ม่ลูกหน่�เงินให้กู้ที่่�เข้้าร่วมโครงการฯ คงเหลือ ณ์ วันสิ�นปีบัญช่ จำนวน 2,809 ราย์ 

(6,482 สัญญา) เป็นจำนวนเงิน 23,757,065.75 บาที่ สหกรณ์์ไม่มก่ารตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญลูกหน่�

เงินกู้ที่่�เข้้าร่วมโครงการ เนื�องจากลูกหน่�สามารถูชำระหน่�ได้ตามปกติ

7.	ดอกเบ้�ย์เงินกู้ค่้างรับ	-	สุทธิิ  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ - ปกติ

ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ - ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

รวม

ห้ัก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิก

    ค้างรับ - ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

ดอกเบ่�ย์เงินกู้ค้างรับ - สุที่ธิ

0.00

 24,890.50 

24,890.50 

 24,890.50 

       0.00 

 23,663.00 

       0.00

 23,663.00 

       0.00               

 23,663.00 

8.	ผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุนค่้างรับ	-	สุทธิิ  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นค้างรับ

ห้ัก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ 

ผลตอบแที่นจากเงินลงทีุ่นค้างรับ - สุที่ธิ

48,260,142.47 

     99,172.60 

48,160,969.87  

36,837,878.06

     99,172.60

36,738,705.46 
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9.	สินทรัพย์์ห้มูุนเว้ย์นอื�น	-	สุทธิิ  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝากธนาคารค้างรับ

เครื�องเข้่ย์นแบบพิมพ์คงเหลือ

วัสดุสำนักงานคงเหลือ

เงินที่ดรองดำเนินคด่

ค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้า

รวม

ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�

    ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

สินที่รัพย์์หมุนเว่ย์นอื�น - สุที่ธิ

 4,677.25 

845.52 

283,124.83 

414,932.11 

2,633,440.28 

  171,119.00 

3,508,138.99 

     4,677.25 

3,503,461.74 

 26,783.59 

948.94 

212,056.95 

358,714.64 

2,387,773.36 

  159,077.00 

3,145,354.48 

   26,783.59 

3,118,570.89 

10.	ท้�ดิน	อาค่ารและอุปกรณ์	์-	สุทธิิ  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

เครื�องใช้ส�านักงาน

ห้ัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุที่ธิ

 14,321,479.36 

12,602,346.65  

 1,719,132.71 

 13,646,029.36 

11,622,890.66 

 2,023,138.70 

11.	สินทรัพย์์ไมู่มู้ตัวตน  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ระบบจัดการเชื�อมโย์งรอตัดจ่าย์ 

ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันที่์รอตัดจ่าย์ 

รวม

159,172.00 

        0.00

 159,172.00 

 318,344.00 

  439,000.00 

757,344.00 
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12.	สินทรัพย์์ไมู่ห้มูุนเว้ย์นอื�น  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

เงินมัดจ�า

เงินประกันการใช้โที่รศัพที่์

รวม

 5,600.00 

    9,169.56 

 14,769.56 

 5,600.00 

    9,169.56 

 14,769.56 

13.	ในปี	2564	สหกรณ์ม์ีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั�วสัญญาใช้้เงิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

•		 ธนาคารทหารไทยธนชาต	 จำกััด	 (มหาชน)	 วงเงิน	 288,000,000.00	 บาท	 โดยมีห้�นกั้�ม้ลค่า	
320,000,000.00	บาท	เป็็นหลักัป็ระกััน	ณ	วันที�	31	ธันวาคม	2564	ไม่มียอดคงเหลือ

•		 ธนาคารกัร้งไทย	 จำกััด	 (มหาชน)	 วงเงิน	 1,107,000,000.00	 บาท	 โดยมีพัันธบัตรม้ลค่า	
20,000,000.00	บาท	และห้�นกั้�ม้ลค่า	1,215,000,000.00	บาท	เป็็นหลักัป็ระกััน	และค้ำป็ระกััน

โดยคณะกัรรมกัารดำเนนิกัารทัง้คณะและผู้้�จดักัาร	ณ	วันที�	31	ธนัวาคม	2564	ไมมี่ยอดคงเหลอื	

•		 ธนาคารกัร้งศรีอย้ธยา	 จำกััด	 (มหาชน)	 วงเงิน	 359,000,000.00	 บาท	 โดยมีพัันธบัตรม้ลค่า	
10,000,000.00	บาท	และห้�นกั้�ม้ลค่า	370,000,000.00	บาท	เป็็นหลักัป็ระกััน	และค้ำป็ระกััน

โดยคณะกัรรมกัารดำเนนิกัารทัง้คณะและผู้้�จดักัาร	ณ	วันที�	31	ธนัวาคม	2564	ไมม่ยีอดคงเหลอื

    

14.	เงินรับฝาก  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

เงินรับฝาก	-	สมูาชิิก

ออมที่รัพย์์  

ออมที่รัพย์์ - สมาชิกสมที่บ  

ออมที่รัพย์์ 2  

ออมที่รัพย์์ - เงินให้กู้สมาชิก  

ออมที่รัพย์์พิเศษ  

ออมที่รัพย์์พิเศษ - สมาชิกสมที่บ  

ออมที่รัพย์์สำรองค่าฌาปนกิจ  

ออมที่รัพย์์พิเศษ - เพื�อกู้สามัญ

ประจำ  

ประจำ - สมาชิกสมที่บ

       

4,246,731.92 

4,413,623.12 

111,101,748.39 

86,277,967.65 

7,708,151,656.78 

934,509,402.93 

11,018,679.79 

36,393,630.56 

51,645,400.00 

6,417,000.00 

           

5,060,352.95

3,374,921.80

93,275,569.30

87,486,804.12

7,162,143,482.48

851,605,056.32

10,684,917.80

20,744,538.66

163,914,680.00

13,796,500.00
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14.	เงินรับฝาก (ต่อ)
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

เงินรับฝาก	-	สมูาชิิก	(ต่อ)

เงินฝากประจำ 24 เดือน (โครงการ 3)  

เงินฝากประจำสมาชกิสมที่บ 24 เดอืน (โครงการ 3)

รวม

เงินรับฝาก	-	อื�น

ออมที่รัพย์์ - สมาคมฌาปนกิจฯ

ออมที่รัพย์์พิเศษ - สมาคมฌาปนกิจฯ

รวม

รวมเงินรับฝาก 

         

142,127,310.00           

   14,678,400.00 

9,110,981,551.14 

1,151,387.04 

   12,902,670.43 

   14,054,057.47 

9,125,035,608.61  

           

25,512,800.00 

     3,086,600.00 

8,440,686,223.43 

 625,355.25 

   11,313,607.73 

   11,938,962.98 

8,452,625,186.41 

15.	ห้น้�สินห้มูุนเว้ย์นอื�น  ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ภาษ่หัก ณ์ ที่่�จ่าย์ค้างจ่าย์

เงินประกันสังคมรอนำส่ง

เงินเก็บเกินรอจ่าย์คืน

ค่าน�ำประปาค้างจ่าย์

ค่าโที่รศัพที่์ค้างจ่าย์

ค่าไฟ้ฟ้้าค้างจ่าย์

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย์

ค่าธรรมเน่ย์มการสอบบัญช่ค้างจ่าย์

ค่ารักษาความปลอดภัย์และความสะอาดค้างจ่าย์

คุรุภัณ์ฑ์์ค้างจ่าย์

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย์

เงินปันผลค้างจ่าย์

เงินเฉล่�ย์คืนค้างจ่าย์

เงินรอการตรวจสอบ

58,399.43 

46,500.00 

308,912.88 

1,400.00 

9,000.00 

30,000.00 

5,000.00 

180,000.00 

20,502.00 

0.00 

180,000.00 

306,194.27 

49,408.03 

2,685,822.01 

 63,738.21

45,000.00

217,737.88

1,500.00

10,000.00

34,000.00

2,700.00

180,000.00

20,502.00

197,950.00

180,000.00

274,663.95

47,662.88

2,624,803.00
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15.	ห้น้�สินห้มูุนเว้ย์นอื�น (ต่อ)
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ดอกเบ่�ย์ค้างจ่าย์

ค่าวัสดุสำนักงานค้างจ่าย์

ค่าตอบแที่นค้างจ่าย์

ค่าชดเชย์ค้างจ่าย์

ค่าใช้จ่าย์ในการเดินที่างค้างจ่าย์

ค่าเช่าช่องสัญญาณ์อินเตอร์เน็ตค้างจ่าย์

เงินประกันสัญญาจ้าง

ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย์

เงินรอจ่าย์คืน

ค่าใช้จ่าย์ค้างจ่าย์ - กองทีุ่น

รวม

5,188,820.93 

10,379.00 

13,160.00 

1,066,667.00 

6,000.00 

0.00 

292,164.50 

24,432.38 

9,130,829.86 

     71,973.70 

19,685,565.99 

5,567,498.05

 7,918.00

8,300.00

1,600,000.00

3,200.00

14,605.50

272,014.50

36,648.57 

6,247,456.24 

            0.00

17,657,898.78 

16.	ทุนเรือนหุ้น้

 ในปี 2563 คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 15/2563 เมื�อวันที่่� 23 

ธันวาคม 2563 มม่ติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือสมาชิกสหกรณ์์ที่่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาด

ข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์สมาชิกสามารถูงดชำระค่าหุ้นราย์เดือน ตั�งแต่ 

เดือนมกราคม ถึูง เดือนมิถูุนาย์น 2564  

 ในระหว่างปี คณ์ะกรรมการดำเนินการชุดที่่� 40 ในการประชุมครั�งที่่� 22/2564 เมื�อวันที่่� 28 

เมษาย์น 2564 มม่ติจัดที่ำโครงการให้ความช่วย์เหลือสมาชิกสหกรณ์์ที่่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาด

ข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์สมาชิกสามารถูงดชำระค่าหุ้นราย์เดือน ตั�งแต่ 

เดือนกรกฎาคม ถึูง เดือนธันวาคม 2564 

 สหกรณ์์มส่มาชิกที่่�เข้้าร่วมโครงการฯ คงเหลือ ณ์ วันสิ�นปีบัญช่ 789 ราย์ เป็นจำนวนเงิน 

811,000.00 บาที่
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17.	ทุนสะสมูตามูข้้อบังค่ับ	ระเบ้ย์บ	และอื�นๆ		ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ทีุ่นสาธารณ์ประโย์ชน์

ทีุ่นรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทีุ่นส่งเสริมการศึกษา

ทีุ่นส่งเสริมสวัสดิการ

ทีุ่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ

ทีุ่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว

ทีุ่นช่วย์เหลือผู้ค�ำประกัน

รวม

   39,026,677.94 

66,794,011.18 

13,644,711.30 

35,462,631.61 

5,347,635.41 

1,826,944.56 

 19,865,569.46 

181,968,181.46 

   38,334,737.94

65,785,603.53

12,796,511.30

36,281,643.79

5,297,635.41

2,231,944.56

 19,058,626.66 

179,786,703.19 

18.	กำไร	(ข้าดทุน)	จากเงินลงทุนท้�ย์ังไมู่เกิดข้ึ�น		ประกอบด้วย์
ปี	2564
บาท

ปี	2563
บาท

ย์อดย์กมาต้นงวด

การเปล่�ย์นแปลงในระหว่างงวด

ย์อดคงเหลือปลาย์งวด

 156,007,645.79 

 (55,137,466.60)

 100,870,179.19 

 226,202,607.24 

 (70,194,961.45) 

 156,007,645.79 

19.	การดำรงสินทรัพย์์สภาพค่ล่องข้องสห้กรณ์์

 สหกรณ์์ดำรงสินที่รัพย์์สภาพคล่อง ณ์ วันสิ�นปี เป็นไปตามกฎกระที่รวง ว่าด้วย์การดำรง

สนิที่รพัย์์สภาพคลอ่ง พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระที่รวงเกษตรและสหกรณ์ ์เรื�อง การกำหนดอตัรา

การดำรงสินที่รัพย์์สภาพคล่องข้องสหกรณ์์ ลงวันที่่� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึ่ึ�งกำหนดให้สหกรณ์์ดำรง

สินที่รัพย์์สภาพคล่องไม่ต�ำกว่าร้อย์ละหนึ�งข้องย์อดเงินฝากที่ั�งหมดโดย์ ณ์ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564 

สหกรณ์์ดำรงสินที่รัพย์์สภาพคล่องไว้ในอัตราร้อย์ละ 34.52 

  จึงเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณ์าอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรข้าดทุี่น   

ประจำปี 2564

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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แบบ	RQ2

ราย์งาน-ระดับสห้กรณ์์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ส�าหรับปีีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564ส�าหรับปีีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคม 2564

   ระดับชิั�นคุ่ณ์ภาพ

ส่วนท้�	1	 สภาพแวดล้อมูการค่วบคุ่มู ด้มูาก

ส่วนท้�	2	 ค่วามูเส้�ย์งและกิจกรรมูค่วบคุ่มู ด้มูาก

 ด้านการเงินการบัญช่ ด่มาก

 ธุรกิจสินเชื�อ ด่มาก

 ธุรกิจเงินรับฝาก ด่มาก

 เงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ ด่มาก

 ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ ด่มาก

 เจ้าหน่�เงินกู้ ด่มาก

 สมาชิกและทีุ่นเรือนหุ้น ด่มาก

ส่วนท้�	3	 ระบบข้้อมููลสารสนเทศึ	และการสื�อสาร ด้มูาก

ส่วนท้�	4	 ระบบการติดตามูและประเมูินผื่ล ด้มูาก

	 สรุปการประเมูินจัดชิั�นคุ่ณ์ภาพ ด้มูาก

โดย์  นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์  ผู้สอบบัญช่ภาคเอกชน

20 มกราคม 2565



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 75

ระเบีียบีวาระที่ี�

เร่�องพิิจารณาอนุุมััติิเร่�องพิิจารณาอนุุมััติิ
การจัดสรรกำาไรสุที่ธิิ ประจำาปี 2564การจัดสรรกำาไรสุที่ธิิ ประจำาปี 256488

 สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำกัด ม่กำไรสุที่ธิประจำปี 2564 เป็นเงิน  
483,174,471.42 บาที่ (ส่�ร้อย์แปดสิบสามล้านหนึ�งแสนเจ็ดหมื�นส่�พันส่�ร้อย์เจ็ดสิบเอ็ดบาที่ส่�สิบสองสตางค์) 
และคณ์ะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุที่ธิตามความในข้้อบังคับสหกรณ์์ ข้้อ 32 ดังน่�

ราย์การจัดสรรก�าไรสุทธิิ
ประจำปี	2564

จ�านวนเงิน	(บาท) ร้อย์ละ
1.	จัดสรรให้้เป็นไปตามูกฎห้มูาย์และข้้อบังค่ับสห้กรณ์์
    1.1  เงินส�ารองไม่น้อย์กว่าร้อย์ละสิบข้องก�าไรสุที่ธิ
    1.2  ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่งประเที่ศไที่ย์

			48,347,447.14	
   48,317,447.14

30,000.00

10.01

2.	จัดสรรให้้สมูาชิิกโดย์ตรงในรูปข้องเงินปันผื่ลและเฉล้�ย์ค่ืน
    2.1  เงินปันผลตามหุ้นที่่�ช�าระแล้วในอัตราร้อย์ละ 5.25
    2.2  เงินเฉล่�ย์คืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบ่�ย์ที่่�สมาชิกจ่าย์ให้สหกรณ์์
         ในอัตราดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ 21.00

403,174,327.55
302,227,476.60

100,946,850.95

83.44

3.	จัดสรรให้้สมูาชิิกเป็นทุนต่างๆ	ในรูปข้องสวัสดิการ	 	
			และสาธิารณ์ประโย์ชิน์อื�นๆ		
     3.1  ที่นุรกัษาระดบัเงนิปันผล ไม่เกินร้อย์ละสองข้องที่นุเรือนหุน้
     3.2  ทีุ่นสาธารณ์ประโย์ชน์ 
     3.3  ทีุ่นส่งเสริมสวัสดิการ 
     3.4  ทีุ่นส่งเสริมการศึกษา 
     3.5  ทีุ่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ
     3.6  ทีุ่นสวัสดิการช่วย์เหลือผู้ค��าประกัน 

18,792,696.73
1,292,696.73
900,000.00

15,500,000.00
1,000,000.00

50,000.00
50,000.00

3.89

4.		จดัสรรให้้กรรมูการและเจ้าห้น้าท้�ข้องสห้กรณ์์ในรปูข้องเงินโบนัส
    (ข้้อบังคับก�าหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อย์ละสิบข้องก�าไรสุที่ธิ)

12,860,000.00 2.66

รวมู 483,174,471.42 100.00

ห้มูาย์เห้ตุ		ย์อดเงินทีุ่นคงเหลือและเงินสำรอง ณ์ 31 ธันวาคม 2564    
 1. เงินสำรองตามกฎหมาย์ (1.1) 737,074,709.10 บาที่
 2. ทีุ่นรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1) 66,794,011.18  บาที่ 
 3. ทีุ่นสาธารณ์ประโย์ชน์ (3.2) 39,026,677.94 บาที่
 4. ทีุ่นส่งเสริมสวัสดิการ (3.3) 35,462,631.61 บาที่
 5. ทีุ่นส่งเสริมการศึกษา (3.4) 13,644,711.30 บาที่ 
 6. ทีุ่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ (3.5) 5,347,635.41 บาที่
 7. ทีุ่นสวัสดิการช่วย์เหลือผู้ค�ำประกัน (3.6) 19,865,569.46 บาที่
 8. ทีุ่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว 1,826,944.56 บาที่
 จึงเสนอที่่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณ์าอนุมัติการจัดสรรกำไรสุที่ธิประจำปี 2564

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



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด7676

ระเบีียบีวาระทีี่�

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด		ได้จัดทำประมาณ์การราย์จ่าย์

และประมาณ์การราย์รบั	ประจำป	ี2565	ตามข้้อบงัคัับสหกรณ์อ์อมทรพัย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึกึษาธิกิาร	

จำกัด	พ.ศึ.2543	ข้้อ	56	(6)	ให้สอดคัล้องกับแผนกลย์ุทธิ์	ฉบับท่�	5	พ.ศึ.	2564-2568	ดังน่�	 	
  

ประมาณการรายจ่่ายจ่ำาแนกตามหมวดรายจ่่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2565

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2565

หมวดงบดำเนินิิการ ประกอบด้วย์
1 เงินิเดือนิและสวัสดิการ 

		1.1	เงินเดือนและค่ัาจ้าง

		1.2	เงินสวัสดิการ

  

		1.3	เงินประกันสังคัม

		1.4	กองทุนสำรองเล่�ย์งช่พ

		1.5	เงินชดเชย์

2 ค่่าตอบแทนิใช้้สอยและวัสดุ     

		2.1	เงินรางวัลสมาชิก

  

		2.2	คั่ารับรอง

  

		2.3	คั่าอาหารนอกเวลาทำการ

		2.4	คั่าเบ่�ย์ประชุม

  

  

		2.5	คั่าตอบแทนบุคัลากร	และ

						ผ้้ช่วย์เหลืองานสหกรณ์์

  

  2.6	ค่ัาธิรรมเนย่์มผ้้สอบบัญชภ่าย์นอก

เจ้าหน้าท่�สหกรณ์์ฯ	และจดัจ้างเจ้าหน้าท่�

ทดแทน	เพิ�มจำนวน	2	อัตรา

เงินช่วย์เหลือค่ัารักษาพย์าบาล	 และ

คั่าการศึึกษาบุตร

เพื�อสมทบเข้้ากองทุนประกันสังคัม

เพื�อสมทบเข้้ากองทุนสำรองเล่�ย์งช่พ

จ่าย์ตามจำนวนเจ้าหน้าท่�ท่�ออกจาก

งานตามกฎหมาย์แรงงาน

เงินฝากเข้้าบัญช่ออมทรัพย์์สมาชิก 

คันละ	100.-	บาท	และข้องท่�ระลึก

ค่ัาใช้จ่าย์ในการรับรอง	 เช่น	 รับรอง

สมาชิก	และสหกรณ์์อื�นท่�มาเย์่�ย์มชม

ค่ัาอาหารนอกเวลาทำการปฏิิบัติงาน

สำหรบัการประชมุ	เช่น	คัณ์ะกรรมการ

คัณ์ะอนุกรรมการ	 และคัณ์ะทำงาน 

ฝ่าย์ต่างๆ	

คั่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจำ

หน่วย์	 ท่�ปรึกษา	 เจ้าหน้าท่�	 และผ้้ 

ช่วย์เหลืองานสหกรณ์์

คั่าธิรรมเน่ย์มการสอบบัญช่

   

24,946,930.50 

20,211,360.00	

	1,065,773.50	

	188,550.00	

	2,414,580.00	

	1,066,667.00		

9,472,787.64 

	1,668,900.00	

	323,345.20	

	48,560.00	

	1,539,500.00	

	2,607,980.00	

	180,000.00	

   

30,130,000.00 

22,000,000.00	

	1,200,000.00	

	300,000.00	

	2,640,000.00	

	3,990,000.00

13,485,000.00 

	1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	2,200,000.00	

	3,500,000.00	

	180,000.00	

  

27,104,000.00 

21,700,000.00

 

	1,200,000.00	

	500,000.00	

	2,604,000.00	

	1,100,000.00	

13,690,000.00 

	1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	2,200,000.00	

	3,500,000.00	

	180,000.00	

เร่�องพิิจารณาอนุุมััติิประมัาณการเร่�องพิิจารณาอนุุมััติิประมัาณการ
รายจ่าย และประมัาณการรายรับี รายจ่าย และประมัาณการรายรับี 
ประจำาปี 2565ประจำาปี 2565
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รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 77

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2565

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2565

		2.7	คั่าธิรรมเน่ย์มผ้้ตรวจสอบ

						กิจการ

		2.8	คั่าใช้จ่าย์ประชาสัมพันธิ์

		2.9	คั่าธิรรมเน่ย์มธินาคัาร

  

		2.10	คั่าซ่่อมแซ่มและบำรุงรักษา	

								คัรุภัณ์ฑ์์

  

		2.11	คั่าใช้จ่าย์ในการเดินทาง

  

		2.12	คั่ารักษาคัวามปลอดภัย์และ

								คัวามสะอาด

		2.13	 ค่ัาดำเนินคัด่คัวาม

  

		2.14	 ค่ัาแบบพิมพ์

  

		2.15	 ค่ัาวัสดุสำนักงาน

  

  

  

		2.16	 ค่ัาหนังสือพิมพ์

		2.17	 ค่ัาเช่าช่องสัญญาณ์

								อินเตอร์เน็ต

		2.18	 ค่ัาเบ่�ย์ประกันภัย์

  

		2.19	 ค่ัาใช้จ่าย์เบ็ดเตล็ด

		2.20	 ค่ัาจัดเก็บเอกสาร

  

		2.21	 ค่ัาระบบโปรแกรมป้องกัน 

	 	 ไวรัส

    

		2.22	 ค่ัาบำรุงรักษาระบบ

								โปรแกรม

3 ค่่าสาธารณููปโภค่ 

		3.1	คั่าไฟฟ้า

		3.2	คั่าน�ำประปา

		3.3	คั่าโทรศึัพท์

			180,000.00	

	910.00	

	96,688.10	

	329,177.65	

	118,570.20	

	96,008.00	

	393,224.58	

	384,212.00	

	798,614.05	

	9,860.00	

	42,762.00	

 

110,698.88	

	117,378.00	

	147,450.28	

                                                                                                       

	52,055.50	

	226,893.20	

 535,435.40 

	369,955.95	

	17,252.55	

	148,226.90	

			180,000.00	

 

400,000.00	

	200,000.00	

	600,000.00	

	400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	500,000.00	

	900,000.00	

	15,000.00	

	50,000.00	

	130,000.00	

	200,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

	330,000.00	

 810,000.00 

	600,000.00	

	30,000.00	

	180,000.00	

ค่ัาธิรรมเน่ย์มผ้้ตรวจสอบกิจการ	

ค่ัาสื�อสิ�งพิมพ์และการประชาสมัพันธิ์	

คั่าธิรรมเน่ย์มในการโอนเงินประเภท

ต่างๆ	ข้องธินาคัาร

สำหรับค่ัาซ่่อมแซ่มและบำรุงรักษา 

อุปกรณ์์สำนั ก งาน	 เ ช่น 	 ลิฟ ต์	

คัอมพิวเตอร์	เคัรื�องปรับอากาศึ	ฯลฯ

ค่ัาพาหนะ	 เบ่�ย์เล่�ย์ง	 ท่�พัก	 และค่ัา 

น�ำมันเชื�อเพลิง

ค่ัาจ้างเหมาจ่าย์	 จ่าย์ร่วมกันกับ	 6	

หน่วย์งานในอาคัารสมานฉันท์

ค่ัาใช้จ่าย์ในการตดิตามและบงัคับัหน่�

ตามสัญญา

แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์์	เช่น

คัำข้อก้้	สมุดคั้่ฝาก	สัญญาเงินก้้	ฯลฯ

เป็นคั่าวัสดุข้องใช้	 รวมทั�งอุปกรณ์์ท่�

จำเป็นกับสำนักงาน	 เช่น	 กระดาษ	

หมึกพิมพ์	 วัสดุสำนักงาน	 วัสดุ 

เก่�ย์วกับคัอมพิวเตอร์	แสตมป์

เพื�อเป็นการบริการสมาชิก

ค่ัาด้แลโดเมน	 และคั่าเช่าพื�นท่�

อินเตอร์เน็ต

คั่าเบ่�ย์ประกันสำหรับการนำเงิน

ไปฝาก	และค่ัาเบ่�ย์ประกันอื�นๆ	

สำหรับเป็นค่ัาใช้จ่าย์ทั�วไป

คั่าจัดเก็บเอกสารทางบัญช่	การเงิน

และสัญญาต่างๆ

สำหรับเคัรื�องคัอมพิวเตอร์	และเคัรื�อง

คัอมพิวเตอร์เชื�อมต่อระบบโทรศัึพท์

ตอบรับ

คั่าดแ้ลระบบโปรแกรมข้องสหกรณ์์

คั่าไฟฟ้า	12	เดือน

คั่าน�ำประปา	12	เดือน

คั่าโทรศึัพท์	12	เดือน

		180,000.00	

	400,000.00	

	200,000.00	

	700,000.00	

		400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	400,000.00	

	1,100,000.00	

	20,000.00	

	50,000.00	

	130,000.00	

	200,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

	330,000.00	

 

 813,000.00 

		600,000.00	

	33,000.00	

	180,000.00		
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2564

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2565

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2565

หมายเหตุ		ข้อถััวเฉล่�ย์จ่าย์ทุกราย์การ	ย์กเว้นราย์การในหมวดงบลงทุน

4 ค่่าใช้้จ่่ายวันิประชุ้มใหญ่ ่

		4.1	คั่าพิมพ์ราย์งานกิจการ	และ

						เอกสารการเลือกตั�ง

		4.2	คั่ารับรองสมาชิกท่�มาร่วม

						ประชุมใหญ่

		4.3	คั่าใช้จ่าย์ในการเช่า	และ

						จัดสถัานท่�

		4.4	คั่าตอบแทนผ้้ปฏิิบัติงาน

						ในการประชุมใหญ่

		4.5	คั่าวัสดุอุปกรณ์์เก่�ย์วกับ

						การจัดประชุมใหญ่

		4.6	คั่าใช้จ่าย์ในการ

						ประชาสัมพันธิ์

หมวดงบลงทุนิ		ประกอบด้วย์
5 ค่่าค่รุภัณูฑ์์ 

		5.1	เคัรื�องคัอมพิวเตอร์

  

		5.2	เคัรื�องพิมพ์ระบบเลเซ่อร์

						(ข้าว-ดำ)

		5.3	เคัรื�องพิมพ์	Dot	Matrix

						แคัร่สั�น

		5.4	เคัรื�องนับธินบัตร

		5.5	เคัรื�องทำบัตรสมาชิก

		5.6	เคัรื�องเส่ย์งห้องประชุม

		5.7	ท่�ดินหรือท่�ดิน

						พร้อมสิ�งปล้กสร้าง

หมวดงบกลาง		ประกอบด้วย์
6 รายจ่่ายอื�นิ ๆ 

รวม

 827,825.60 

	597,000.00	

	10,780.00	

	23,270.00	

	73,900.00	

	21,202.60	

	101,673.00	

   675,450.00 

	300,000.00	

		-	

		-	

	-	

	37,450.00	

	338,000.00	

		-	

		-	

 

36,458,429.14 

36,520,000.00 

	990,000.00	

 

34,500,000.00	

	400,000.00	

	400,000.00	

	80,000.00	

	150,000.00	

 5,330,000.00 

	180,000.00	

	40,000.00	

	75,000.00	

	35,000.00	

	-	

	-	

	5,000,000.00	

 500,000.00 

86,775,000.00  

ค่ัารับรอง	1,000	บาท	คั่าเส่�ย์งภัย์

สถัานการณ์์โคัวิด	1,000	บาท

ซ่ื�อจำนวน	4	เคัรื�อง	ทดแทนข้องเดิม

ท่�ชำรุด	ซ่ื�อเมื�อปี		2557-2558

ซ่ื�อจำนวน	2	เคัรื�อง	ทดแทนข้องเดิม

ท่�ชำรุด	ซ่ื�อเมื�อปี	2559

	ซ่ื�อจำนวน	3		เคัรื�อง	ทดแทนข้องเดิม

ท่�ชำรุด	ซ่ื�อเมื�อปี		2557-2558

ซ่ื�อจำนวน	1	เคัรื�อง		ทดแทนข้องเดิม

ท่�ชำรุด	ซ่ื�อเมื�อปี		2555

เพื�อซ่ื�อทรัพย์์จากการข้าย์ทอดตลาด

ข้องล้กหน่�สหกรณ์์

เพื�อเหตุฉุกเฉินและม่คัวามจำเป็น 

เร่งด่วนอันจะเกดิประโย์ชน์ต่อสมาชกิ

18,840,000.00 

	990,000.00	

 

17,000,000.00	

	300,000.00	

	350,000.00	

	50,000.00	

		150,000.00	

 5,770,000.00 

	360,000.00	

	-			

	-			

   

	-			

60,000.00	

	350,000.00	

	5,000,000.00	

500,000.00

66,717,000.00 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่่าย ประจ่ำาปี  2565

รายการ
จำานวนเงิน

บาท บาท

หมายเหตุ	 (1)	เงินให้สมาชิกก้้ย์ืมระหว่างปีประมาณ์	7,050,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ 
	 	 6.45-6.70	ต่อปี		
	 (2)	เงนิใหส้หกรณ์์อื�นก้ยื้์มระหวา่งปี	2565	ประมาณ์	570,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบ่�ย์ 
	 	 ร้อย์ละ	3.70	ต่อปี	 	
	 (3)	เงินฝากธินาคัารและเงินลงทุน	ระหว่างปี	2565	ประมาณ์	7,400,000,000.00	บาท		 
	 	 อัตราดอกเบ่�ย์เฉล่�ย์ร้อย์ละ	0.50	-	5.58	ต่อปี	 	 	
	 (4)	ราย์รับอื�นๆ	ได้แก่	คั่าธิรรมเน่ย์มแรกเข้้า,	ราย์ได้เบ็ดเตล็ด	ฯ	 	
	 (5)	เงินรับฝากจากสมาชิก	 ระหว่างปี	 2565	 ประมาณ์	 9,000,000,000.00	 บาท	 อัตรา 
	 	 ดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ	1.00	-	3.85	ต่อปี		 	 	
	 (6)	เงินก้้ย์ืมธินาคัารระหว่างปี	2565	ประมาณ์	1,000,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบ่�ย์ 
	 	 ร้อย์ละ	2.20	-	2.45	ต่อปี	 	
	 (7)	ประมาณ์การราย์จ่าย์ประจำปี	2565	เป็นเงิน	86,775,000.00	บาท	 	
	 (8)	ราย์จ่าย์อื�นๆ	ได้แก่	คั่าเสื�อมราคัา	อาคัาร	และอุปกรณ์์สำนักงานฯ	 	
	 จึงเสนอท่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณ์าอนุมัติประมาณ์การราย์รับ-ราย์จ่าย์ประจำปี	2565

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

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

ประมาณูการรายรับ :-
	 -	ดอกเบ่�ย์รับจากเงินให้สมาชิกก้้ยื์ม	(1)

	 -	ดอกเบ่�ย์รับจากเงินให้สหกรณ์์อื�นก้้ย์ืม	(2)

	 -	ดอกเบ่�ย์รับจากเงินฝากธินาคัารและ	

	 	 เงินลงทุน	(3)

	 -	ราย์รับอื�นๆ	(4)

ประมาณูการรายจ่่าย :-
	 -	ดอกเบ่�ย์จ่าย์ให้สมาชิกท่�ฝากเงินสหกรณ์์	(5)

	 -	ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินก้้ย์ืมธินาคัาร	(6)

	 -	ราย์จ่าย์ตามประมาณ์การราย์จ่าย์ปี	2565	(7)

	 -	ราย์จ่าย์อื�นๆ	(8)

ประมาณูการรายรับสูงกว่ารายจ่่าย

			470,000,000.00	

	10,000,000.00	

	200,000,000.00	

					100,000.00 

			180,000,000.00	

	1,000,000.00	

	86,775,000.00	

	3,000,000.00	

    

680,100,000.00 

   270,775,000.00 

   409,325,000.00 
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ระเบีียบีวาระทีี่�

	 สำหรับปี	 2565	 สหกรณ์์	 ข้อกำหนดวงเงินการก้้ย์ืมหรือการคั�ำประกันเพื�อใช้เป็น

ทนุหมนุเวย่์นเกดิสภาพคัลอ่ง	จำนวน		8,700,000,000.00	บาท	(แปดพนัเจด็รอ้ย์ลา้นบาทถัว้น)	เทา่กบั

ปที่�แลว้	เปน็ไปตามระเบย่์บนาย์ทะเบย่์นสหกรณ์	์วา่ด้วย์หลกัเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าให้คัวามเหน็ชอบวงเงนิ

การก้้ยื์มหรือการคั�ำประกันข้องสหกรณ์	์พ.ศึ.	2561	ข้้อ	7	หลักเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าวงเงินการก้้ย์ืมหรือ

การคั�ำประกันข้องสหกรณ์์

ฯลฯ

	 	 	 7.2.2	 ก�าหนดค่ัาสมัประสทิธิิใ์นการคั�านวณ์วงเงนิการก้ย้์มืข้องสหกรณ์์	แย์กตาม

ประเภทข้องสหกรณ์์	ดังน่�

	 	 	 	 (1)	 ประเภทออมทรัพย์์		ถัือใช้วงเงินการก้้ย์ืมข้องสหกรณ์์ไม่เกิน	1.5	เท่า

ข้องทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองข้องสหกรณ์์

ฯลฯ

	 สหกรณ์์	 จึงข้อกำหนดวงเงินการก้้ย์ืมหรือการคั�ำประกันเพื�อใช้เป็นทุนหมุนเว่ย์น 

สภาพคัล่อง	จำนวน	8,700,000,000.00	บาท	(แปดพันเจ็ดร้อย์ล้านบาทถั้วน)	เท่ากับปีท่�แล้ว	เป็นไป

ตามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์	์ว่าด้วย์หลักเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าให้คัวามเห็นชอบวงเงินการก้้ย์ืมหรือ

การคั�ำประกันข้องสหกรณ์	์พ.ศึ.	2561	ข้้อ	7	หลักเกณ์ฑ์์การพิจารณ์าวงเงินการก้้ย์ืมหรือการคั�ำประกัน

ข้องสหกรณ์์

	 ปี	2564	สหกรณ์ม์่ทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน	5,913,619,990.00	บาท	และทุนสำรองเป็นเงิน	

737,074,709.10	บาท	รวมทั�งสิ�น	6,650,694,699.10	บาท

	 ฉะนั�น	 ตามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	 การกำหนดวงเงินก้้ย์ืมหรือการคั�ำประกันข้อง

สหกรณ์	์พ.ศึ.	2565	จำนวน	6,650,694,699.10	x	1.5	=	9,976,042,048.65	บาท		

	 จึงเสนอท่�ประชุมพิจารณ์าอนุมัติกำหนดวงเงินก้้ย์ืมหรือการคั�ำประกัน	 ปี	 2565	 จำนวน		

8,700,000,000.00	บาท	(แปดพันเจ็ดร้อย์ล้านบาทถั้วน)	เท่าปีท่�แล้ว	

  

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

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

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

เร่�องพิิจารณาอนุุมััติิกำาหนุดเร่�องพิิจารณาอนุุมััติิกำาหนุด
วงเงินุก้�ย่มัหร่อการค้ำำ�าประกันุวงเงินุก้�ย่มัหรอ่การค้ำำ�าประกันุ
ประจำาปี 2565ประจำาปี 2565
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ระเบีียบีวาระที่ี�

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จำกัด	 ข้อเสนอการจ้างผ้้สอบบัญช่		

ประจำปี	2565	ซ่ึ�งตามข้้อบังคัับสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด	พ.ศึ.	2543 

ข้้อ	 56	 (7)	 กำหนดให้ท่�ประชุมใหญ่ม่อำนาจหน้าท่�ในการพิจารณ์าคััดเลือกผ้้สอบบัญช่และกำหนดคั่า

ตอบแทน	 เพื�อเสนอนาย์ทะเบ่ย์นแต่งตั�งเป็นผ้้สอบบัญช่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำกัด	สำหรับปีสิ�นสุดทางบัญช่	ณ์	วันท่�		31	ธิันวาคัม	2565	ซ่ึ�งคัณ์ะกรรมการดำเนินการ

ได้พิจารณ์าการปฏิบิัติงาน	 งานสอบบัญช่	 การเข้้าปฏิิบัติงานสอบบัญช่	 การราย์งานสอบบัญช่	 ข้้อมล้

อื�นๆ	จำนวน	2	ราย์	ตามราย์ละเอ่ย์ด	ดังน่�

	 1.	 บริษัท	 มนตร่สอบบัญช่และกฎหมาย์	 จำกัด	 โดย์นาย์ช้ศัึกดิ์	 ช่วย์ช้	 ผ้้สอบบัญช ่

รับอนุญาตเลข้ท่�	8369	เสนอคั่าธิรรมเน่ย์ม	จำนวนเงิน	180,000.-	บาท

	 2.	 บริษัท	สำนักงานไอ	 เอ	แอนด์	 เอ	จำกัด	 โดย์นาย์วิทย์า	อรุณ์ศึิริเพ็ชร	 ผ้้สอบบัญช่ 

รับอนุญาตเลข้ท่�	4295	เสนอคั่าธิรรมเน่ย์ม	จำนวนเงิน	200,000.-	บาท

	 ในการน่�	 คัณ์ะกรรมการดำเนินการได้พิจารณ์ากลั�นกรองคััดเลือกผ้้สอบบัญช่สหกรณ์	์

ประจำปี		2565		โดย์คัำนึงถึังการบริการให้คัำปรึกษาแนะนำ		การเข้า้ปฏิบัิติงานสอบบัญช	่	ผลงานการ

ตรวจสอบ	 คัวามสามารถัในการตรวจสอบ	 การตรวจเสร็จทันเวลา	 คัวามร้้คัวามสามารถัและ

ประสบการณ์์ในการตรวจสอบบัญช่	และคั่าธิรรมเน่ย์มในอัตราท่�เหมาะสม	จึงได้เสนอ	บริษัท	มนตร่

สอบบัญช่และกฎหมาย์	จำกัด	และบริษัท	สำนักงาน	ไอ	เอ	แอนด์	เอ		จำกัด		ให้ท่�ประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี	2564		คััดเลือกเป็นผ้้สอบบัญช่	สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำกัด		

	 จึงเห็นคัวรคััดเลือกนาย์ช้ศึักดิ์		ช่วย์ช้	ผ้้สอบบัญช่รับอนุญาตเลข้ท่�	8369	บริษัท	มนตร่

สอบบัญช่และกฎหมาย์	 จำกัด	 เป็นผ้้สอบบัญช่	 และนาย์วิทย์า	 อรุณ์ศึิริเพ็ชร	 ผ้้สอบบัญช่รับอนุญาต 

เลข้ท่�	4295	บริษัท	สำนักงาน	ไอ	เอ	แอนด์	เอ	จำกัด	เป็นผ้้สอบบัญช่สำรอง	ประจำปี	2565	และ

กำหนดคั่าตอบแทนในการสอบบัญช่	จำนวน	180,000.-	บาท	(หนึ�งแสนแปดหมื�นบาทถั้วน)

	 จงึเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจารณ์าคัดัเลือกผ้้สอบบัญชแ่ละกำหนดค่ัาตอบแทนประจำปี	2565
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เร่�องพิิจารณาค้ำัดเล่อกผู้้�สอบีบีัญชีี 
ประจำาปี 25651111



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด8282

ระเบีียบีวาระทีี่�

	 อาศึยั์อำนาจตามคัวามในมาตรา	62	(7)	แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์	์พ.ศึ.	2542	และมติ

คัณ์ะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แ์หง่ชาต	ิออกประกาศึ	ณ์	วนัท่�	17	พฤศึจกิาย์น	2563	เรื�องข้อ้กำหนด 

การฝากหรือลงทุนอย์่างอื�นข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.2563	ม่ข้้อคัวามสำคััญ	ดังน่�

	 ข้้อ	3.	เงินข้องสหกรณ์์อาจฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปน่�

	 	 (1)	 บัตรเงินฝากท่�ธินาคัารเป็นผ้้ออก

	 	 (2)	 ตั�วแลกเงนิท่�ธินาคัารเปน็ผ้ร้บัรอง	สลกัหลงัหรอืรบัอาวลั	หรอืตั�วสญัญาใชเ้งนิ

ท่�ธินาคัารเป็นผ้้สลักหลังหรืออาวัล	โดย์ไม่ม่ข้้อจำกัดคัวามรับผิด

	 	 (3)	 ตราสารแสดงสิทธิิในหน่�ท่�ธินาคัารซ่ึ�งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผ้้ออก

	 	 (4)	 บัตรเงินฝาก	 หรือใบรับฝากเงินท่�ออกโดย์บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเคัรดิต 

ฟองซ่ิเอร์	ซ่ึ�งสถัาบันคัุ้มคัรองเงินฝากประกันชำระคัืนต้นเงินและดอกเบ่�ย์

	 	 (5)	 ตราสารแสดงสทิธิใินหน่�ท่�นติบิคุัคัลเฉพาะกจิเป็นผ้อ้อกภาย์ใต้โคัรงการแปลง

สินทรัพย์์เป็นหลักทรัพย์์	ท่�ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติกำหนดนิติบุคัคัลเฉพาะกิจ	เพื�อการแปลง

สนิทรพัย์เ์ปน็หลักทรพัย์	์พ.ศึ.	2540	และตราสารแสดงสิทธิใินหน่�นั�นได้รบัการจดัอนัดับคัวามนา่เชื�อถัอื

ตั�งแต่ระดับ	A-	ข้ึ�นไป	จากบริษัทจัดอันดับคัวามน่าเชื�อถืัอท่�ได้รบัคัวามเห็นชอบจากคัณ์ะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (6)	 หุน้ก้ท่้�มห่ลักประกนั	หรอืหุ้นก้ไ้มด่อ้ย์สทิธิ	ิท่�ได้รบัการจดัอันดับคัวามน่าเชื�อถัอื

ตั�งแต่ระดับ	A-	ข้ึ�นไป	จากบริษัทจัดอันดับคัวามน่าเชื�อถืัอท่�ได้รบัคัวามเห็นชอบจากคัณ์ะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (7)	 หนว่ย์ลงทุนข้องกองทนุรวมท่�รฐัวสิาหกจิจดัตั�งข้ึ�นโดย์คัวามเหน็ชอบจากคัณ์ะ

รัฐมนตร่และอย์้่ในการกำกับด้แลข้องคัณ์ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (8)	 หน่วย์ลงทุนข้องกองทุนรวมท่�ม่วัตถัุประสงค์ัในการลงทุนตามมาตรา	62	แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์	์พ.ศึ.	2542

	 ข้้อ	4.	การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ้	3	(7)	รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองข้องสหกรณ์	์

และต้องผ่านการอนุมัติจากท่�ประชุมใหญ่ข้องสหกรณ์์ก่อนจึงจะดำเนินการได้

	 ข้้อ	5.	การฝากหรือลงทุนข้องสหกรณ์์ท่�ได้ดำเนินการตามประกาศึคัณ์ะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์์แห่งชาติ	เรื�อง	ข้้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย์่างอื�นข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2552	อย์้่ก่อนวันท่�

ประกาศึฉบับน่�ใช้บังคัับ	ให้ถัือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศึฉบับน่�ต่อไป

เร่�อง พิิจารณาอนุมุัตัิกิารนุำาเงนิุไปฝากเร่�อง พิิจารณาอนุมุัตัิกิารนุำาเงนิุไปฝาก
หรอ่การลงที่นุุของสหกรณต์ิามัประกาศหรอ่การลงที่นุุของสหกรณต์ิามัประกาศ
ค้ำณะกรรมัการพัิฒนุาการสหกรณ์แหง่ชีาติิ ค้ำณะกรรมัการพัิฒนุาการสหกรณแ์หง่ชีาติิ 
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รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 83

	 ข้้อ	6.	ประกาศึน่�ให้ใช้บังคัับตั�งแต่วันออกประกาศึเป็นต้นไป

	 อนึ�ง	ณ์	วนัท่�	31	ธัินวาคัม	2564	ม่ทุนสำรองจำนวน	737.07	ล้านบาท	รวมกบัวงเงนิท่�จะ 

ได้รบัการจัดสรรจากกำไรสทุธิปิระจำปี	2564	อก่จำนวน	48.32	ล้านบาท	รวมเป็นเงนิ	785.39	ล้านบาท

	 เพื�อใหก้ารบรหิารการลงทนุข้อง	สอ.ศึธิ.	เปน็ไปดว้ย์คัวามสะดวกคัลอ่งตัว	มั�นคัง	และเกดิ

ผลตอบแทนการลงทุนท่�ด่	 และเป็นไปตามหลักเกณ์ฑ์์และเงื�อนไข้ข้องประกาศึคัณ์ะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์์แห่งชาติดังกล่าว	 คัณ์ะกรรมการดำเนินการจึงข้อเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจารณ์าอนุมัติให้ 

คัณ์ะกรรมการดำเนินการข้อง	สอ.ศึธิ.	นำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์์ตามข้้อ	3	(7)	จำนวนเงิน	

780	ล้านบาท	ตามประกาศึข้องคัณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ

	 จึงเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจารณ์า

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

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

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

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

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



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด8484

ระเบีียบีวาระทีี่�

	 อาศึยั์อำนาจตามมาตรา	62	แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ์	์พ.ศึ.	2562	และท่�แกไ้ข้เพิ�มเตมิ		

เพื�อใหก้ารดำเนนิงานข้องสหกรณ์์ออมทรพัย์ข์้า้ราชการกระทรวงศึกึษาธิกิาร	จำกดั		บรรลวุตัถัปุระสงค์ั

และเป็นไปตามข้้อบงัคับั	ระเบย่์บต่างๆ	ข้องสหกรณ์์	และเป็นไปภาย์ใต้กรอบท่�กฎหมาย์สหกรณ์์กำหนดไว้		

จงึกำหนดนโย์บาย์การลงทนุข้องสหกรณ์	์ประจำป	ี2565	เพื�อเสนอท่�ประชมุใหญส่ามญัประจำปพิีจารณ์า

ดังน่�

	 1.	 ฝากหรอืลงทนุ	ภาย์ใตม้าตรา	62	แหง่พระราชบญัญติัสหกรณ์	์พ.ศึ.	2542	และประกาศึ

คัณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ	 เรื�อง	 ข้้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย์่างอื�นข้องสหกรณ์์			

พ.ศึ.	2563

	 2.	 การลงทุนในตราสารหน่�และตราสารทุน

	 	 2.1	 ลงทนุในตราสารทนุ	ในรป้แบบข้องการลงทนุโดย์ตรงหรอืลงทนุท่�บรหิารโดย์กองทนุ

ส่วนบุคัคัล	จำนวนเงินไม่เกิน	1,000	ล้านบาท	(หนึ�งพันล้านบาท)

	 	 2.2	 ลงทุนในตราสารหน่�	 ท่�ได้รับการจัดอันดับคัวามน่าเชื�อถัือตั�งแต่ระดับ	 A-	 ข้ึ�นไป	

จากบริษัทจัดอันดับคัวามน่าเชื�อถัือท่�ได้รับคัวามเห็นชอบจากคัณ์ะกรรมการกำกับหลักทรัพย์์และ

ตลาดหลักทรัพย์์	

	 3.	 การให้เงนิก้แ้กส่หกรณ์์อื�น	เปน็ไปตามระเบย่์บสหกรณ์อ์อมทรัพย์ข์้า้ราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	 จำกัด	 ว่าด้วย์การให้สหกรณ์์อื�นก้้ย์ืมเงิน	 โดย์กำหนดให้สหกรณ์์อื�นก้้ภาย์ในวงเงินไม่เกิน	

2,000	ล้านบาท	(สองพันล้านบาท)

	 	 จึงเสนอท่�ประชุมเพื�อพิจารณ์านโย์บาย์การลงทุน	ประจำปี	2565

  

  ..............................................................................................................................................
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เร่�องพิิจารณาอนุุมััติิเร่�องพิิจารณาอนุุมััติิ
นุโยบีายการลงทีุ่นุ ประจำาปี 2565นุโยบีายการลงทีุ่นุ ประจำาปี 25651313 14



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25642564
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 85

ระเบีียบีวาระที่ี�

	 ตามมาตรา	43	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์์	พ.ศึ.	2542	และท่�แก้ไข้เพิ�มเติม	กำหนดให้

สหกรณ์์ต้องมข้่้อบงัคับั	และข้้อบงัคับัสหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิกิาร	จำกดั	ข้้อ	56	(10)	

กำหนดใหท่้�ประชมุใหญม่อ่ำนาจพจิารณ์าแกไ้ข้ข้อ้บงัคับั	ปจัจบุนัพระราชบญัญติัสหกรณ์ไ์ดม่้การแกไ้ข้

เพิ�มเติม	 (ฉบับท่�	 3)	 พ.ศึ.	 2562	 ทำให้ข้้อบังคัับข้องสหกรณ์์บางข้้อไม่สอดคัล้องกับพระราชบัญญัติ 

ดงักลา่วและกฎกระทรวงท่�เก่�ย์วข้อ้ง	จงึเหน็สมคัวรแกไ้ข้ข้อ้บงัคับัสหกรณ์อ์อมทรพัย์ข์้า้ราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำกัด	ดังน่�

	 1.	 ข้้อ	19	เพิ�มข้้อคัวาม	“ผ้้คั�ำประกันจะชำระหน่�เป็นจำนวนตามงวดท่�ผ้้ก้้ได้ทำหนังสือก้้

ไว้ก็ได้	 ในกรณ์่ผ้้คั�ำประกันไม่สามารถัชำระหน่�ได้ตามท่�กล่าวข้้างต้น”	 กับ	 “ตามท่�คัณ์ะกรรมการ 

ดำเนินการกำหนดก็ได้”

	 2.	 ข้้อ	26	ข้้อ	27	แก้ไข้	“งบดุล”	เป็น	“งบการเงิน”	

	 3.	 ข้้อ	 29	 แก้ไข้	 “นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์”	 เป็น	 “อธิิบด่กรมตรวจบัญช่สหกรณ์์”	 และ 

“กรมตรวจบัญช่สหกรณ์์”

	 4.	 ข้้อ	32	แก้ไข้	(1)	วรรคัหนึ�ง	การคิัดเงินปันผล	เป็น	“วันทำการสุดท้าย์ข้องเดือนนั�น	

จะคัำนวณ์เงินปันผลให้ในเดือนถััดไป”

	 5.	 ข้้อ	36	เพิ�มเติม	(6)	เป็น	“มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบสหกรณ์์อื�น”

	 6.	 ข้้อ	38	เพิ�มคั่าธิรรมเน่ย์มแรกเข้้า	เป็น	“คันละ100	บาท”	

	 7.	 ข้้อ	51/2	ย์กเลิก	(5)	เพิ�มเติม	(6)	“ท่�ม่วัตถัุประสงคั์ในการก้้ย์ืมเงิน”	และเร่ย์งลำดับ

ข้้อใหม่

	 8.	 ข้้อ	56	ย์กเลิก	(12)	เพิ�มเติม	(13)	และเร่ย์งลำดับข้้อใหม่

	 9.	 ข้้อ	 57	กำหนดการเลือกตั�งกรรมการดำเนินการเป็นกลุ่ม/หน่วย์	และกำหนดจำนวน

กรรมการดำเนินการแต่ละกลุ่ม/หน่วย์	รวมทั�งแก้ไข้เพิ�มเติมคัุณ์สมบัติข้องกรรมการดำเนินการ

	 10.	 เพิ�ม	 ข้้อ	 63/1	 เก่�ย์วกับการแต่งตั�งคัณ์ะอนุกรรมการบริการคัวามเส่�ย์ง	 และคัณ์ะ

อนุกรรมการการลงทุน

	 11.	 ข้้อ	80	ถัึงข้้อ	83	เพิ�มการดำรงตำแหน่งและอำนาจหน้าท่�ข้องผ้ต้รวจสอบกจิการ	

 

	 ราย์ละเอ่ย์ดดังตารางเปร่ย์บเท่ย์บการแก้ไข้ข้้อบังคัับ	ดังแนบ

เร่�องพิิจารณาแก�ไขข�อบีังค้ำับี เร่�องพิิจารณาแก�ไขข�อบัีงคั้ำบี 1414
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ลำำ�ดัับที่่� ข้้อบังคัับเดัิม ข้้อบังคัับที่่�แก้้ ไข้ใหม่ เหตุุผลำ

1. ข้้อ 19  การค่วบคุ่มหลักประกันิและ
การเรียกค่ืนิเงินิกู้	 ให้คัณ์ะกรรมการ
ดำเนินการตรวจตราคัวบคัุมให้เงิน 
ทุกราย์ม่หลักประกัน	ตามท่�กำหนดไว้
ในระเบ่ย์บสหกรณ์์	 และเมื�อคัณ์ะ
กรรมการดำเนินการ	 เห็นว่าหลัก
ประกันสำหรับเงินก้้ราย์ใดบกพร่อง				
ผ้้ก้้จะต้องจัดการแก้ไข้ให้คืันด่ภาย์ใน
ระย์ะเวลาท่�คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
กำหนด
	 ในกรณ์่อย์่างใดอย์่างหนึ� ง 
ต่อไปน่�	 ให้ถืัอว่าเงินก้้ไม่ว่าประเภท
ใดๆ	 เป็นอันถึังกำหนดส่งคัืนโดย์ 
สิ�นเชิง	พร้อมทั�งดอกเบ่�ย์ในทันท่	โดย์
มิพักต้องคัำนึงถึังกำหนดเวลาท่�ให้ไว้		
และให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
จัดการเร่ย์กคัืนโดย์มิชักช้า
	 (1)	 เมื�อสมาชิกผ้้ ก้้ออกจาก
สหกรณ์์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
	 (2)	 เ มื� อ ป ร า ก ฎ ต่ อ คัณ์ ะ
กรรมการดำเนินการว่าผ้้ก้้นำเงินก้้ 
ไปใช้ผิดค่วามมุง่หมายท่�ให้เงินก้้นั�น
	 (3)	 เมื�อคัณ์ะกรรมการดำเนิน
การเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินก้้
ราย์ใด	เกดิบกพรอ่งและผ้ก้้ม้ไิดจั้ดการ
แก้ไข้ให้คืันด่ภาย์ในระย์ะเวลาท่�คัณ์ะ
กรรมการดำเนินการกำหนด
	 (4)	 เมื�อค้่างช้ำระเงินิงวด
ช้ำระหนีิ�	 ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ่�ย์
ติดต่อกันเป็นเวลาถัึงสองเดือน	 หรือ
ผิดนัดการชำระหน่�ดังว่านั�นถึังสาม
คัราวสำหรับเงินก้้ราย์หนึ�งๆ
	 ในกรณ์่ผ้้คั�ำประกันจะต้อง 
รับผิดชอบชำระหน่�แทนผ้้ก้้	 ตามท่�
กล่าวในวรรคัก่อน	 และไม่สามารถั
ชำระหน่�นั� น โดย์สิ�น เชิ ง ไ ด้ 	 เ มื� อ 
ผ้้คั�ำประกันร้องข้อ	 คัณ์ะกรรมการ

ข้้อ 19  การค่วบคุ่มหลักประกันิและ
การเรียกค่ืนิเงินิกู้ ให้คัณ์ะกรรมการ
ดำเนินการตรวจตราคัวบคัุมให้เงิน 
ทุกราย์มห่ลักประกัน	ตามท่�กำหนดไว้
ในระเบ่ย์บสหกรณ์์	 และเมื�อคัณ์ะ
กรรมการดำเนินการ	 เห็นว่าหลัก
ประกันสำหรับเงินก้้ราย์ใดบกพร่อง				
ผ้้ก้้จะต้องจัดการแก้ไข้ให้คัืนด่ภาย์ใน
ระย์ะเวลาท่�คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
กำหนด
	 ในกรณ์่อย์่างใดอย์่างหนึ� ง 
ต่อไปน่�	 ให้ถืัอว่าเงินก้้ไม่ว่าประเภท
ใดๆ	 เป็นอันถัึงกำหนดส่งคัืนโดย์ 
สิ�นเชิง	พร้อมทั�งดอกเบ่�ย์ในทันท่	โดย์
มิพักต้องคัำนึงถึังกำหนดเวลาท่�ให้ไว้		
และให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
จัดการเร่ย์กคัืนโดย์มิชักช้า
	 (1)	 เมื�อสมาชิกผ้้ ก้้ออกจาก
สหกรณ์์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
	 (2)	 เ มื� อ ป ร า ก ฎ ต่ อ คัณ์ ะ
กรรมการดำเนินการว่าผ้้ก้้นำเงินก้้ 
ไปใช้ผิดวัตถุุประสงค่์ท่�ให้เงินก้้นั�น
	 (3)	 เมื�อคัณ์ะกรรมการดำเนิน
การเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงืนก้้
ราย์ใด	เกดิบกพรอ่งและผ้ก้้้มไิดจ้ดัการ
แก้ไข้ให้คัืนด่ภาย์ในระย์ะเวลาท่�คัณ์ะ
กรรมการดำเนินการกำหนด
	 (4)	เมื�อผิิดนิัดช้ำระหนิี�	ไม่ว่า
ต้นเงนิหรอืดอกเบ่�ย์ตดิตอ่กนัเปน็เวลา
ถัึงสองเดือน	หรือผิดนัดการชำระหน่�
ดงัว่านั�นถึังสามคัราวสำหรับเงินก้้ราย์
หนึ�งๆ
	 ในกรณ่์ผ้้คั�ำประกันจะต้อง 
รับผิดชอบชำระหน่�แทนผ้้ก้้	 ตามท่�
กล่าวในวรรคัก่อน	 และไม่สามารถั
ชำระหน่�นั�นโดย์สิ�นเชิงได้	ผิูค้่�ำประกันิ
จ่ะช้ำระหนิี�เปน็ิจ่ำนิวนิเงินิตามงวดที�

 

แก้ไข้เพื�อคัวามชดัเจนและ 
เป็นไปตามเจตนารมย์ข์้อง
กฎหมาย์ว่าด้วย์สหกรณ์์

	 แก้ไข้ให้เป็นไปตาม
มาตรา	 686	 ประมวล
กฎหมาย์แพง่และพาณ์ชิย์์
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2.

ดำเนนิการ	อาจผ่อนผันใหผ้้ค้ั�ำประกัน
ชำระเป็นงวดราย์เดือนจนคัรบ	
จำนวนเงินก้้ 	 แต่ทั�งน่�ต้องไม่เกิน
จำนวนงวดสำหรับเงินก้้ประเภทนั�นๆ

ข้้อ 26  การบัญ่ช้ีข้องสหกรณู์	 ให้
สหกรณ์์จัด	ให้ม่การทำบัญชต่ามแบบ
และราย์การท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์
กำหนด	 และเก็บรักษาบัญช่และ
เอกสารประกอบการลงบัญช่ไว้ท่�
สำนักงานสหกรณ์์ภาย์ใน	 ระย์ะเวลา
ท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด	 ให้
บนัทึกราย์การในบัญชเ่ก่�ย์วกับกระแส
เงนิสดข้องสหกรณ์ใ์นวนัท่�เกดิเหตนุั�น	
สำหรับเหตุอื�นท่�ไม่เก่�ย์วกับกระแส
เงินสดให้บันทึกราย์การในสมุดบัญช่
ภาย์ในสามวันนับแต่วันท่�ม่เหตุอัน 
จะต้องบันทึกราย์การนั�น	และการลง
บัญช่ต้องม่เอกสารประกอบการลง
บัญช่ท่�สมบ้รณ์์โดย์คัรบถั้วน
	 ให้สหกรณ์์จัดทำงบดุลอย์่าง
น้อย์คัรั�งหนึ�งทุกรอบสิบสองเดือน 
อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญช่ข้อง
สหกรณ์์	 ซ่ึ� งต้องม่ราย์การแสดง
ทรพัย์สิ์น	หน่�สนิ	และทุนข้องสหกรณ์	์		
กับทั�งบัญ่ช้ีกำไรข้าดทุนตามแบบท่�	
นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด
	 วันสิ�นปีทางบัญช่ข้องสหกรณ์์
ให้สิ�นสุด	ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคัม	ข้อง
ทุกปี

ข้้อ 27  การเสนิองบดุลต่อที�ประชุ้ม
ใหญ่่	 ให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
เสนองบดุล	 ซึ่�งผ้้สอบบัญช่ได้ตรวจ
สอบและรับรองแล้ว	 เพื�ออนุมัติใน 

ผิู้กู้ได้ทำหนิังสือกู้ไว้ก็ได้ ในิกรณูีที� 
ผู้ิค่�ำประกันิไม่สามารถุช้ำระหนีิ�ได้
ตามที�กล่าวข้้างต้นิ เมื�อผ้้คั�ำประกัน
ร้องข้อคัณ์ะกรรมการดำเนินการอาจ
ผ่อนผันให้ผ้้คั�ำประกันชำระเป็นงวด
ราย์เดือนจนคัรบจำนวนเงินก้้	 ตามที�
ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการกำหนิด 
ก็ได้
 
ข้้อ 26  การบัญ่ช้ีข้องสหกรณู์	 ให้
สหกรณ์์จัด	ให้ม่การทำบัญช่ตามแบบ
และราย์การท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์
กำหนด	 และเก็บรักษาบัญช่และ
เอกสารประกอบการลงบัญช่ไว้ท่�
สำนักงานสหกรณ์์ภาย์ใน	 ระย์ะเวลา
ท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด	 ให้
บันทึกราย์การในบัญชเ่ก่�ย์วกับกระแส
เงนิสดข้องสหกรณ์ใ์นวนัท่�เกดิเหตนุั�น	
สำหรับเหตุอื�นท่�ไม่เก่�ย์วกับกระแส
เงินสดให้บันทึกราย์การในสมุดบัญช่
ภาย์ใน	 สามวันนับแต่วันท่�ม่เหตุอัน 
จะต้องบันทึกราย์การนั�น	และการลง
บัญช่ต้องม่เอกสารประกอบการลง
บัญช่ท่�สมบ้รณ์์โดย์คัรบถั้วน
	 ให้สหกรณ์์จัดทำงบการเงินิ
อย์่างน้อย์คัรั�งหนึ�งทุกรอบสิบสอง
เดือน	 อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญช่
ข้องสหกรณ์์	 ซ่ึ�งต้องม่ราย์การแสดง
ทรพัย์์สิน	หน่�สนิ	และทุนข้องสหกรณ์	์		
กับทั� งงบกำไรข้าดทุนตามแบบท่� 
นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด
	 วันสิ�นปีทางบัญช่ข้องสหกรณ์์
ให้สิ�นสุด	ณ์	วันท่�	31	ธิันวาคัม	ข้อง
ทุกปี

ข้้อ 27  การเสนิองบการเงินิต่อที�
ประช้มุใหญ่	่ใหค้ัณ์ะกรรมการดำเนิน
การเสนองบการเงินิ	ซ่ึ�งผ้ส้อบบัญชไ่ด้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว	เพื�ออนุมัติ

เปล่�ย์นจาก	 งบดุล	 เป็น 
งบการเงิน	ตามมาตรา	66	
แห่ง	 พ.ร .บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562

เปล่�ย์นจาก	 งบดุล	 เป็น 
งบการเงนิ	ตามมาตรา	66	
แห่ง	 พ.ร .บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562
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3.

4.

ท่�ประชุมใหญ่ภาย์ในหนึ�งร้อย์ห้าสิบ
วัน	นับแต่วันสิ�นปีทางบัญช่
	 ให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
เสนอราย์งานประจำปี	 แสดงผลการ
ดำเนินงานข้องสหกรณ์์ต่อท่�ประชุม
ใหญด่ว้ย์ในคัราวท่�เสนองบดลุ	และให้
สง่สำเนาราย์งานประจำปกีบังบดลุไป
ย์งันาย์ทะเบย่์นสหกรณ์ภ์าย์ในสามสิบ
วันนับแต่วันท่�มก่ารประชุมใหญ่

	 อนึ�ง	 ให้เก็บรักษาราย์งาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานข้อง
สหกรณ์์	 งบดุล	 พร้อมทั�งข้้อบังคัับ	
ระเบย่์บ	และกฎหมาย์วา่ด้วย์สหกรณ์์
ไว้	ณ์	สำนักงานข้องสหกรณ์์	เพื�อให้
สมาชิกตรวจด้โดย์ไม่ ต้องเส่ย์คั่า
ธิรรมเน่ย์ม

ข้้อ 29 การตรวสอบบัญ่ช้ี บัญช่
สหกรณ์์นั�นต้องได้รับการตรวจสอบ	
อย์า่งน้อย์ปีละหนึ�งคัรั�ง	ตามมาตรฐาน
การสอบบัญช่ท่�รับรองทั�วไปและตาม
ระเบ่ย์บท่�นิายทะเบียนิสหกรณู์
กำหนด	 โดย์ผ้้สอบบัญช่ ซึ่� งนิาย
ทะเบียนิสหกรณู์แต่งตั�ง

ข้้อ 32  การจ่ดัสรรกำไรสทุธปิระจ่ำปี 
เมื�อสิ�นปทีางบญัชแ่ละไดป้ดิบญัชต่าม
มาตรฐานการสอบบัญช่ท่�รับรองโดย์
ทั�วไปแล้ว	 ปรากฏิว่าสหกรณ์์ม่กำไร
สุทธิิให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อย์
กว่าร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิและ 
เป็นค่ัาบำรุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่ง
ประเทศึไทย์	 ตามอัตราท่�กำหนดใน 
กฎกระทรวง		แตต้่องไมเ่กนิรอ้ย์ละหา้
ข้องกำไรสุทธิิ
 

ในท่�ประชมุใหญภ่าย์ในหนึ�งร้อย์หา้สบิ
วัน	นับแต่วันสิ�นปีทางบัญช่
	 ให้คัณ์ะกรรมการดำเนินการ
เสนอราย์งานประจำปี	 แสดงผลการ
ดำเนินงานข้องสหกรณ์์ต่อท่�ประชุม
ใหญ่ด้วย์ในคัราวท่�เสนองบการเงินิ 
และให้ส่งสำเนาราย์งานประจำปีกับ
งบการเงินิไปย์ังนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์
ภาย์ในสามสิบวันนับแต่วันท่�ม่การ
ประชุมใหญ่
	 อนึ�ง	 ให้เก็บรักษาราย์งาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานข้อง
สหกรณ์	์งบการเงินิ	พรอ้มทั�งข้อ้บังคับั	
ระเบย่์บ	และกฎหมาย์วา่ดว้ย์สหกรณ์์
ไว้	ณ์	สำนักงานข้องสหกรณ์์	เพื�อให้
สมาชิกตรวจด้โดย์ไม่ต้องเส่ย์คั่า
ธิรรมเน่ย์ม

ข้้อ 29 การตรวสอบบัญ่ช้ี บัญช่
สหกรณ์์นั�นต้องได้รับการตรวจสอบ	
อย์า่งน้อย์ปีละหนึ�งคัรั�ง	ตามมาตรฐาน
การสอบบัญช่ท่�รับรองทั�วไปและตาม
ระเบ่ย์บท่�อธิบดีกรมตรวจ่บัญ่ช้ี
สหกรณ์ูกำหนด	 โดย์ผ้้สอบบัญช่ซ่ึ�ง
กรมตรวจ่บัญ่ช้ีสหกรณู์แต่งตั�ง

ข้้อ 32  การจ่ดัสรรกำไรสทุธปิระจ่ำปี 
เมื�อสิ�นปทีางบญัชแ่ละไดปิ้ดบญัชต่าม
มาตรฐานการสอบบัญช่ท่�รับรองโดย์
ทั�วไปและระเบียบนิายทะเบียนิ
สหกรณ์ูแลว้	ปรากฏิว่าสหกรณ์ม์ก่ำไร
สุทธิิให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อย์
กว่าร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิและ 
เป็นค่ัาบำรุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่ง
ประเทศึไทย์	 ตามอัตราท่�กำหนดใน 
กฎกระทรวง	แต่ต้องไม่เกนิิร้อยละหน่ิ�ง 
ข้องกำไรสุทธิ และไม่เกินิสามหมื�นิบาท

เปล่�ย์น	 ตามมาตรา	 69	
แห่ง	 พ.ร .บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562

เป็นไปตามกฎกระทรวง
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	 กำไรสุทธิิประจำปีท่�เหลือจาก
การจัดสรรตามคัวามในวรรคัก่อนนั�น	
ท่�ประชุมอาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปน่�
	 (1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่�
ชำระแล้วข้องสมาชิก	 แต่ต้องไม่เกิน
อตัราท่�กำหนดในกฎกระทรวง	โดย์คัดิ
ให้ตามส่วนแห่งระย์ะเวลา	 อนึ�ง	 ถ้ัา
สหกรณ์์ถัอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลตาม	 (4)	 ออกจ่าย์เป็น
เงินปันผลสำหรับปีใดด้วย์จำนวน
เงินปันผลทั�งสิ�นท่�จ่าย์สำหรับปีนั�น	 ก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
	 ในการคัำนวณ์เงินปันผลตาม
หุ้น	 ให้ถืัอว่าหุ้นท่�สมาชิกได้ช้ำระต่อ
สหกรณู์ภายในิวันิที�ห้าข้องเดือนิ มี
ระยะเวลาสำหรับค่ำนิวณูเงินิปันิผิล
ตั�งแตเ่ดอืนินิั�นิ สว่นิหุน้ิที�สมาช้กิข้ำระ
ต่อสหกรณู์หลังวันิที�ห้าข้องเดือนิ 
สหกรณ์ูจ่ะคิ่ดเงินิปันิผิลให้ตั�งแต่
เดือนิถุัดไป
	 (2)	 เป็นเงินเฉล่�ย์คืันให้แก่
สมาชิกตามส่วนธิุรกิจท่�สมาชิกได้ทำ
ไว้กับสหกรณ์์ระหว่างปี 	 เว้นแต่
สมาชิกท่�ผิดนัดการส่งเงินชำระหน่� 
ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ่�ย์ในปีใดเกิน
กว่าหนึ�งงวดข้ึ�นไป	 มิให้ได้รับเงิน 
เฉล่�ย์คัืนสำหรับปีนั�น		
	 สมาชิกท่�จะม่สิทธิิได้รับเงิน
เฉล่�ย์คืันต้องชำระหน่�ท่�ผิดนัดพร้อม
ดอกเบ่�ย์ให้เสร็จสิ�นในรอบปีบัญช่นั�น		
กรณ์่ท่�สมาชิกผิดนัดโดย์มิใช่คัวามผิด
ข้องสมาชิกให้ได้รับเงินเฉล่�ย์คืัน
	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ 
และเจ้าหน้าท่�ข้องสหกรณ์์ไม่เกิน 
ร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิ
	 (4)	 เป็นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลไม่เกินร้อย์ละสองแห่งทุน
เรือนหุ้นข้องสหกรณ์์ตามท่�ม่อย่้์ใน 
วันสิ�นปีนั�น	 ทุนรักษาระดับอัตรา

	 กำไรสุทธิิประจำปีท่�เหลือจาก
การจัดสรรตามคัวามในวรรคัก่อนนั�น	
ท่�ประชุมอาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปน่�
	 (1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นท่�
ชำระแล้วข้องสมาชิก	 แต่ต้องไม่เกิน
อตัราท่�กำหนดในกฎกระทรวง	โดย์คัดิ
ให้ตามส่วนแห่งระย์ะเวลา	 อนึ�ง	 ถ้ัา
สหกรณ์์ถัอนทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลตาม	 (4)	 ออกจ่าย์เป็น
เงินปันผลสำหรับปีใดด้วย์จำนวน
เงินปันผลทั�งสิ�นท่�จ่าย์สำหรับปีนั�น	 ก็
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
	 ในการคัำนวณ์เงินปันผลตาม
หุ้น	 ให้ถืัอว่าหุ้นท่�สมาชิกได้ช้ำระต่อ
สหกรณูภ์ายในิวนัิทำการสดุทา้ยข้อง
เดือนินัิ�นิ จ่ะค่ำนิวณูเงินิปันิผิลให้ในิ
เดือนิถุัดไป

	 (2)	 เป็นเงินเฉล่�ย์คัืนให้แก่
สมาชิกตามส่วนธิุรกิจท่�สมาชิกได้ทำ
ไว้ กับสหกรณ์์ระหว่างปี	 เว้นแต่
สมาชิกท่�ผิดนัดการส่งเงินชำระหน่� 
ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบ่�ย์ในปีใดเกิน
กว่าหนึ�งงวดขึ้�นไป	 มิให้ได้รับเงิน 
เฉล่�ย์คัืนสำหรับปีนั�น		
	 สมาชิกท่�จะม่สิทธิิได้รับเงิน
เฉล่�ย์คืันต้องชำระหน่�ท่�ผิดนัดพร้อม
ดอกเบ่�ย์ให้เสร็จสิ�นในรอบปีบัญช่นั�น		
กรณ์่ท่�สมาชิกผิดนัดโดย์มิใช่คัวามผิด
ข้องสมาชิกให้ได้รับเงินเฉล่�ย์คัืน
	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ 
และเจ้าหน้าท่�ข้องสหกรณ์์ไม่เกิน 
ร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิ
	 (4)	 เป็นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลไม่เกินร้อย์ละสองแห่งทุน
เรือนหุ้นข้องสหกรณ์์ตามท่�ม่อย์้่ใน 
วันสิ�นปีนั�น	 ทุนรักษาระดับอัตรา

ใหส้อดคัล้องกับระบบการ
เร่ย์กเก็บเงิน	
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5.

เงินปนัผลน่�จะถัอนไดโ้ดย์มตท่ิ�ประชมุ
ใหญ่	 เพื�อจ่าย์เป็นเงินปันผลตามหุ้น
ตาม	(1)
	 (5)	 เป็นทุนเพื�อการศึึกษา
อบรม	 ทางสหกรณ์์ไม่เกินร้อย์ละสิบ
ข้องกำไร สุทธิิตามระเบ่ ย์บข้อง
สหกรณ์์
	 (6)	 เป็นทุนสาธิารณ์ประโย์ชน์
ไม่เกินร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิตาม
ระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์
	 (7)	 เปน็ทุนสวัสดิการหรือการ
สงเคัราะห์ตามสมคัวรแก่สมาชิก
คัรอบคัรัวไม่เกินร้อย์ละสิบข้องกำไร
สุทธิิตามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์
	 (8)	 เ ป็ น ทุ น เ พื� อ จั ด ตั� ง
สำนกังานหรอืทนุอื�นๆ	เพื�อสรา้งคัวาม
มั�นคังให้แก่สหกรณ์์
	 (9)	 กำไรสุทธิิส่วนท่�เหลืออย์้่	
(ถั้าม่)	ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั�งสิ�น

ข้้อ 36  ค่ณุูสมบตัขิ้องสมาช้กิ	สมาชกิ
ต้องม่คัุณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 เป็น ผ้้ เห็นชอบในวัตถัุ	
ประสงคั์ข้องสหกรณ์์
	 (2)	 เป็นบุคัคัลธิรรมดาบรรลุ
นิติภาวะและม่สัญชาติไทย์
	 (3)	 เป็นข้้าราชการ	 ล้กจ้าง
ประจำ	 พนักงานราชการ	 หรือ
พนักงานมหาวิทย์าลัย์
	 	 ก.	ใ น ส่ ว น ร า ช ก า ร
ท่�ทำการเบิกจ่าย์เงินเดือนจากส่วน
ราชการหรือต้นสังกัด	หรือ
	 	 ข้.	ใ น ส ถั านศึึ ก ษ า ใ น 
ส่วนราชการข้องรัฐหรือในกำกับ 
ข้องรัฐท่�ทำการเบิกจ่าย์เงินเดือนจาก
ส่วนราชการหรือต้นสังกัด
	 (4)	 เจา้หน้าท่�ข้องสหกรณ์ห์รือ
เจ้ าหน้ า ท่� ข้องสมาคัมฌาปนกิจ
สงเคัราะห์	

เงนิปันผลน่�จะถัอนไดโ้ดย์มตทิ่�ประชมุ
ใหญ่	 เพื�อจ่าย์เป็นเงินปันผลตามหุ้น
ตาม	(1)
	 (5)	 เป็นทุนเพื�อการศึึกษา
อบรม	 ทางสหกรณ์์ไม่เกินร้อย์ละสิบ
ข้องกำไร สุทธิิตามระเบ่ ย์บข้อง
สหกรณ์์
	 (6)	 เปน็ทนุสาธิารณ์ประโย์ชน์
ไม่เกินร้อย์ละสิบข้องกำไรสุทธิิตาม
ระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์
	 (7)	 เปน็ทนุสวัสดกิารหรือการ
สงเคัราะห์ตามสมคัวรแก่สมาชิก
คัรอบคัรัวไม่เกินร้อย์ละสิบข้องกำไร
สุทธิิตามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์
	 (8)	 เ ป็ น ทุ น เ พื� อ จั ด ตั� ง
สำนกังานหรอืทนุอื�นๆ	เพื�อสรา้งคัวาม
มั�นคังให้แก่สหกรณ์์
	 (9)	 กำไรสุทธิิส่วนท่�เหลืออย่้์	
(ถั้าม)่	ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั�งสิ�น

ข้้อ 36  ค่ณุูสมบตัขิ้องสมาช้กิ	สมาชกิ
ต้องม่คัุณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 เป็นผ้้ เห็นชอบในวัตถัุ	
ประสงคั์ข้องสหกรณ์์
	 (2)	 เป็นบุคัคัลธิรรมดาบรรลุ
นิติภาวะและม่สัญชาติไทย์
	 (3)	 เป็นข้้าราชการ	 ล้กจ้าง
ประจำ	 พนักงานราชการ	 หรือ
พนักงานมหาวิทย์าลัย์
	 	 ก.	ใ น ส่ ว น ร า ช ก า ร
ท่�ทำการเบิกจ่าย์เงินเดือนจากส่วน
ราชการหรือต้นสังกัด	หรือ
	 	 ข้.	ใ น ส ถั านศึึ ก ษ า ใ น 
ส่วนราชการข้องรัฐหรือในกำกับ 
ข้องรัฐท่�ทำการเบิกจ่าย์เงินเดือนจาก
ส่วนราชการหรือต้นสังกัด
	 (4)	 เจา้หน้าท่�ข้องสหกรณ์ห์รือ
เจ้ าหน้ าท่� ข้องสมาคัมฌาปนกิจ
สงเคัราะห์	
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6.

7.

	 (5)	 เป็นผ้้ ม่คัวามประพฤติ 
ด่งาม
	 (6)	 มไิด้เป็นสมาช้กิในิสหกรณ์ู
ออมทรัพย์อื�นิท่�ม่วัตถุัประสงคั์ในการ
ให้ก้้ย์ืมเงิน

ข้้อ 38  ค่่าธรรมเนีิยมแรกเข้้า	 ผ้้เข้้า
เป็นสมาชิกต้องชำระคั่าธิรรมเน่ย์ม
แรกเข้า้ให้แก่สหกรณ์	์คันละ	50 บาท  
คั่าธิรรมเน่ย์มแรกเข้้าน่�ให้ถืัอเป็น 
ราย์ได้ข้องสหกรณ์์จะเร่ย์กคืันไม่ได้

ข้อ้ 51/2 คุ่ณูสมบัติข้องสมาชิ้กสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องม่คุัณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 เป็น ผ้้ เห็นชอบในวัตถัุ 
ประสงคั์ข้องสหกรณ์์
	 (2)	 เป็นบุคัคัลธิรรมดาบรรลุ
นิติภาวะและม่สัญชาติไทย์
	 (3)	 เป็นผ้้ม่คัวามประพฤติ 
ด่งาม
	 (4)	 เป็นบิดา	มารดา	คั้่สมรส	
หรือบุตรข้องสมาชิก	หรือ
	 (5)	 เป็นผ้้ ท่� เคัย์รับราชการ	
หรือล้กจ้างประจำในส่วน	
ราชการหรือ	ผ้้ท่�เคัย์เป็นเจ้าหน้าท่�ข้อง
สหกรณ์์
	 (6)	 มไิด้เป็นสมาชิกหรือสมาชิก 
สมทบข้องสหกรณ์์อื�น	

	 (7)	 ไม่เคัย์ถั้กให้ออกจากการ
เปน็สมาชกิสหกรณ์ไ์มว่่าดว้ย์กรณ์ใ่ดๆ
	 (8)	 ไ ม่ เ ป็น บุคัคัลไ ร้คัวาม
สามารถั	หรือเสมือนไร้คัวามสามารถั
	 (9)	 ไม่เป็นหรือเคัย์เป็นบุคัคัล
ล้มละลาย์

	 (5)	 เป็นผ้้ม่คัวามประพฤติ 
ด่งาม
	 (6)	 มิ ไ ด้ เ ป็ นสมา ชิ้กห รือ
ส ม า ชิ้ ก ส ม ท บ ส ห ก ร ณ์ู อื� นิ ท่� ม่
วัตถัุประสงคั์ในการให้ก้้ย์ืมเงิน

ข้้อ 38  ค่่าธรรมเนิียมแรกเข้้า	 ผ้้เข้้า
เป็นสมาชิกต้องชำระคั่าธิรรมเน่ย์ม
แรกเข้้าให้แก่สหกรณ์์	ค่นิละ 100 บาท 
ค่ัาธิรรมเน่ย์มแรกเข้้าน่�ให้ถืัอเป็น 
ราย์ได้ข้องสหกรณ์์จะเร่ย์กคัืนไม่ได้

ข้อ้ 51/2 ค่ณุูสมบัตขิ้องสมาชิ้กสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องม่คัุณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 เป็นผ้้ เห็นชอบในวัตถัุ 
ประสงคั์ข้องสหกรณ์์
	 (2)	 เป็นบุคัคัลธิรรมดาบรรลุ
นิติภาวะและม่สัญชาติไทย์
	 (3)	 เป็นผ้้ม่คัวามประพฤติ 
ด่งาม
	 (4)	 เป็นบิดา	มารดา	คั้่สมรส	
หรือบุตรข้องสมาชิก	หรือ
 ยกเลิก (5)  

 (5)	 มิได้เป็นสมาชกิหรอืสมาชกิ 
สมทบข้องสหกรณ์์อื�นที�มวีตัถุปุระสงค์่ 
ในิการให้กู้ยืมเงินิ
 (6)	 ไม่เคัย์ถั้กให้ออกจากการ
เปน็สมาชกิสหกรณ์ไ์มว่า่ดว้ย์กรณ์ใ่ดๆ
 (7)	 ไม่ เ ป็น บุคัคัลไ ร้คัวาม
สามารถั	หรอืเสมือนไร	้คัวามสามารถั
 (8)	 ไม่เป็นหรือเคัย์เป็นบุคัคัล
ล้มละลาย์

ป้องกันการเป็นสมาชิก 
ซ่�ำซ่้อน
 

ให้สอดคัล้องกับสภาวะ
ปัจจุบัน

ย์กเลิกตามมาตรา	 41	
แห่ง	 พ.ร.บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562	

เลื�อนวงเล็บข้ึ�นมา
ป้องกันการเป็นสมาชิก
สหกรณ์์ซ่�ำซ่้อน
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8. ข้้อ 56  อำนิาจ่หนิ้าที�ข้องที�ประชุ้ม
ใหญ่่ ท่�ประชุมใหญ่ม่อำนาจหน้าท่�
พิจารณ์าวินิจฉัย์บัญหาทุกอย่์างท่�เกิด
ข้ึ�นเก่�ย์วกบักจิการข้องสหกรณ์	์ซ่ึ�งรวม
ทั�งในข้้อต่อไปน่�
	 (1)	 รับทราบการรับสมาชิก
เข้า้ใหม่	สมาชิกออกจากสหกรณ์	์และ
วินิจฉัย์ข้้ออุทธิรณ์์ข้องผ้้สมัคัรซ่ึ�งมิได้	
รับเลือกเข้้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่�
ถั้กให้ออกจากสหกรณ์์	
	 (2)	 พิจารณ์าเลือกตั�งและ
ถัอดถัอนกรรมการดำเนินการและ 
ผ้้ตรวจสอบกิจการข้องสหกรณ์์
	 (3)	 พิจารณ์าอนุมั ติงบดุล 
และจัดสรรกำไรสุทธิิประจำปีข้อง
สหกรณ์์
	 (4)	 รับทราบราย์งานประจำปี			
และราย์งานข้องผ้้ตรวจสอบกิจการ
ข้องสหกรณ์์
	 (5)	 พิจารณ์ากำหนดเงินซ่ึ�ง
สหกรณ์์อาจก้้ย์ืมหรือคั�ำประกัน
	 (6)	 อ นุ มั ติ แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประมาณ์การราย์จ่าย์ประจำปีข้อง
สหกรณ์์
	 (7)	 พิจารณ์าคััดเลือกผ้้สอบ
บัญช่เสนอนิายทะเบียนิแต่งตั�ง		และ
กำหนดคั่าตอบแทน
	 (8)	 พิ จ า รณ์ า ก ำ ห น ด คั่ า
ตอบแทนให้แก่ผ้้ตรวจสอบกิจการ
	 (9)	พิจารณ์าการแย์กสหกรณ์์
	 (10)	 พิจารณ์าแก้ไข้เพิ�มเติมข้้อ
บังคัับ
	 (11)	 รับทราบเรื�องการดำเนิน
งานข้องสันนิบาตสหกรณ์์แห่งไทย์		
และ/หรือชุมนุมสหกรณ์์ท่�สหกรณ์์น่�
เป็นสมาชิกอย์้่
	 (12)	 พิจารณ์าและปฏิิบัติตาม
คัำแนะนำข้องนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	
หรือรองนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	 หรือ 

ข้้อ 56  อำนิาจ่หนิ้าที�ข้องที�ประชุ้ม
ใหญ่่ ท่�ประชุมใหญ่ม่อำนาจหน้าท่�
พิจารณ์าวินิจฉัย์บัญหาทุกอย่์างท่�เกิด
ข้ึ�นเก่�ย์วกบักจิการข้องสหกรณ์	์ซ่ึ�งรวม
ทั�งในข้้อต่อไปน่�
	 (1)	 รับทราบการรับสมาชิก
เข้า้ใหม่	สมาชกิออกจากสหกรณ์	์และ
วินิจฉัย์ข้้ออุทธิรณ์์ข้องผ้้สมัคัรซ่ึ�งมิได้	
รับเลือกเข้้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่�
ถั้กให้ออกจากสหกรณ์	์
	 (2)	 พิจารณ์าเลือกตั�งและ
ถัอดถัอนกรรมการดำเนินการและ 
ผ้้ตรวจสอบกิจการข้องสหกรณ์์
	 (3)	 พจิารณ์าอนมุตังิบการเงนิิ 
และจัดสรรกำไรสุทธิิประจำปีข้อง
สหกรณ์์
	 (4)	 รับทราบราย์งานประจำปี			
และราย์งานข้องผ้้ตรวจสอบกิจการ
ข้องสหกรณ์์
	 (5)	 พิจารณ์ากำหนดเงินซ่ึ�ง
สหกรณ์์อาจก้้ย์ืมหรือคั�ำประกัน
	 (6)	 อ นุ มั ติ แ ผ น ง า น แ ล ะ
ประมาณ์การราย์จ่าย์ประจำปีข้อง
สหกรณ์์
	 (7)	 พิจารณ์าคััดเลือกผ้้สอบ
บัญช่เสนอกรมตรวจ่บัญ่ช้ีสหกรณ์ู 
แต่งตั�ง	และกำหนดคั่าตอบแทน
	 (8)	 พิ จ า รณ์ า ก ำ ห น ด คั่ า
ตอบแทนให้แก่ผ้้ตรวจสอบกิจการ
	 (9)	พิจารณ์าการแย์กสหกรณ์์
	 (10)	 พิจารณ์าแก้ไข้เพิ�มเติมข้้อ
บังคัับ
	 (11)	 รับทราบเรื�องการดำเนิน
งานข้องสันนิบาตสหกรณ์์แห่งไทย์		
และ/หรือชุมนุมสหกรณ์์ท่�สหกรณ์์น่�
เป็นสมาชิกอย์้่
 ยกเลิก (12)

เปล่�ย์นจาก	 งบดุล	 เป็น 
งบการเงนิ	ตามมาตรา	66			
แห่ง	 พ.ร .บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562

เปล่�ย์นตามมาตรา	 69	
แห่ง	 พ.ร .บ.	 สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562

เนื�องจากไม่ใช่อำนาจ
ข้องท่�ประชุมใหญ่
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9.

ผ้้ตรวจการสหกรณ์์	 หรือผ้้สอบบัญช่	
ซ่ึ�งนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์แต่งตั�ง
	 (13)	 ก ำ ห น ด แ น ว ท า ง ซ่ึ� ง
สหกรณ์์คัิดจะทำเป็นเคัรื�องเกื�อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถุัประสงคั์ข้อง
สหกรณ์์

ข้้อ 57 ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ
ใหส้หกรณ์ม์ค่ัณ์ะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์์	 ประกอบด้วย์	 ประธิาน
กรรมการหนึ�งคัน	 และกรรมการอื�น 
อ่กสิบส่�คัน	 ซ่ึ�งท่�ประชุมใหญ่เลือกตั�ง
จากสมาชิก	
	 ให้ค่ณูะกรรมการดำเนินการ
เลือกตั�งในระหว่างกันเองข้ึ�นดำรง
ตำแหน่งรองประธิานกรรมการ 
คันหนึ�งหรือหลาย์คัน	 เลข้านุการ 
คันหนึ�ง	 และ/หรือเหรัญญิกคันหนึ�ง	
นอกนั� น เ ป็นกรรมการ	 และปิด
ประกาศึให้ทราบโดย์ทั� วกัน 	 ณ์	
สำนักงานสหกรณ์์

 (12)	 ก ำ ห น ด แ น ว ท า ง ซ่ึ� ง
สหกรณ์์คัิดจะทำเป็นเคัรื�องเกื�อหนุน
บรรดาสมาชิกตามวัตถัุประสงคั์ข้อง
สหกรณ์์
 (13) พิจ่ารณูาและปฏิิบัติตาม
ที�กฎหมายกำหนิด 

ข้้อ 57 ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ
ใหส้หกรณ์ม์ค่ัณ์ะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์์	 ประกอบด้วย์	 ประธิาน
กรรมการหนึ�งคัน	 และกรรมการอื�น 
อ่กสิบส่�คัน	 ซ่ึ�งท่�ประชุมใหญ่เลือกตั�ง
จากสมาชิก	
	 ใหก้รรมการดำเนนิการทำการ
เลือกตั�งในระหว่างกันเอง	 เป็นรอง
ประธิานกรรมการคันหนึ�งหรอืหลาย์คัน	
เลข้านกุารคันหนึ�ง	และ/หรือเหรญัญิก
คันหนึ�ง	 นอกนั�นเป็นกรรมการ	 และ
ปิดประกาศึให้ทราบโดย์ทั�วกัน	 ณ์	
สำนักงานสหกรณ์์

 การเลือกตั�งกรรมการดำเนิินิ
การ ใหท้ี�ประช้มุใหญ่เ่ลอืกตั�งสมาช้กิ
เป็นิกรรมการแต่ละกลุ่ม ดังนิี�
 กลุ่มที� 1 มีจ่ำนิวนิกรรมการ 
รวม 2 ค่นิ ประกอบด้วยสมาช้ิก
 หน่ิวย 1.1 สำนิักงานิปลัด
กระทรวงศ่ึกษาธิการ และ
 หนิ่วย 1.2 สำนัิกส่งเสริมการ
ศ่ึกษานิอกระบบและการศึ่กษาตาม
อัธยาศึัย หรือ
 หนิ่วย 1.3 สำนิักงานิค่ณูะ
กรรมการข้า้ราช้การค่รแูละบคุ่ลากร
ทางการศึ่กษา หรือ

เลื�อนวงเล็บข้ึ�นมา		

รองรับการพิจารณ์า	และ
ปฎิ บั ติ ห น้ า ท่� อื� น ๆ 	 ท่�
กฎหมาย์กำหนด	 นอก
เหนือจาก	(1-13)

ตัดคัำว่า	 “คัณ์ะ”	 ออก	
เพื�อให้สอดคัล้องกับการ
ปฏิบัิติจริง

กำหนดวิธิ่การเลือกตั�งให้
สอดคัล้องกับมาตรา	 52	
และมาตรา	 53	 แห่ง	
พ.ร.บ.	สหกรณ์	์(ฉบับท่�	3)	
พ.ศึ.	2562
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 หนิ่วย 1.4 สำนิักงานิค่ณูะ
กรรมการส่งเสริมการศึ่กษาเอกช้นิ
 ในิกลุ่มนีิ�มีกรรมการ หนิ่วยที� 
1.1 จ่ำนิวนิ 1 ค่นิ และหนิ่วยที� 1.2 
หรือ 1.3 หรือ 1.4 อีก 1 ค่นิ
 กลุ่มที� 2 มีจ่ำนิวนิกรรมการ   
จ่ำนิวนิ 2 ค่นิ ประกอบด้วยสมาช้ิก
 ห นิ่ ว ย  ส ำ นิั ก ง า นิ ค่ณูะ
กรรมการการอาช้ีวศึ่กษา
 กลุ่มที� 3 มีจ่ำนิวนิกรรมการ  
รวม 4 ค่นิ ประกอบด้วยสมาช้ิก
 หนิ่วย 3.1 มหาวิทยาลัย
เทค่โนิโลยีราช้มงค่ล หรือ
 หนิ่วย 3.2 มหาวิทยาลัย
ราช้ภัฏิ หรือ
 หนิ่วย 3.3 หน่ิวยงานิอื�นิในิ
สังกัดสำนิักงานิค่ณูะกรรมการการ
อุดมศ่ึกษา (เดิม) ที�ไม่สังกัดหน่ิวย
งานิที� 3.1 และที� 3.2
 ในิกลุ่มนิี�มีกรรมการได้ไม่เกินิ
หนิ่วยละ 2 ค่นิ
 กลุ่มที� 4 มีจ่ำนิวนิกรรมการ  
จ่ำนิวนิ 1 ค่นิ ประกอบด้วยสมาช้ิก
 หนิ่วย 4.1 สำนิักงานิค่ณูะ
กรรมการการศึ่กษาข้ั�นิพื�นิฐานิ  หรือ 
 หนิ่วย 4.2 สำนิักงานิเลข้า- 
ธิการสภาการศึ่กษา
 กลุ่มที� 5 มีจ่ำนิวนิกรรมการ  
รวม 5 ค่นิ ประกอบด้วยสมาช้ิก
 หนิ่ ว ย  5 . 1  ก ร ะท ร ว ง
วัฒนิธรรม หรือ
 หนิ่วย 5.2 กระทรวงการ 
ท่องเที�ยวและกีฬา หรือ
 หนิว่ย 5.3 สำนัิกงานิพระพุทธ
ศึาสนิาแห่งช้าติ หรือ
 หน่ิวย 5.4 สหกรณ์ูออมทรพัย์
 ในิกลุ่มนิี�มีกรรมการได้ไม่เกินิ
หนิ่วยละ 3 ค่นิ
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ลำำ�ดัับที่่� ข้้อบังคัับเดัิม ข้้อบังคัับที่่�แก้้ ไข้ใหม่ เหตุุผลำ

เ พื� อ ใ ห้ ส อดคั ล้ อ ง กั บ
สถัานการณ์ป์ัจจุบัน

เปน็การจำกดัสทิธิสิมาชกิ

 ทั�งนิี� ข้้อกำหนิด หลักเกณูฑ์์  
เกี�ยวกับการรับสมัค่ร หรือวิธีปฏิิบัติ
เกี�ยวกับการเลือกตั�งให้เป็นิไปตามที�
ค่ณูะกรรมการดำเนินิิการกำหนิด  ซึ่่�ง
อย่างนิ้อยต้องมีรายการเกี�ยวกับวันิ 
เวลา และสถุานิที�รับสมัค่ร วันิ เวลา  
และสถุานิที� เลือกตั� ง คุ่ณูสมบัติ 
และลักษณูะต้องห้ามข้องผู้ิสมัค่ร 
หลักฐานิการสมัค่ร การประกาศึ 
รายช้ื�อ ผู้ิ มีสิทธิรับเลือกตั� ง การ
วินิิจ่ฉััยปัญ่หาเกี�ยวกับการรับสมัค่ร
เลือกตั�ง การใช้้สิทธิเลือกตั�ง การลง
ค่ะแนินิ การนิับค่ะแนินิ การวินิิจ่ฉััย
ปัญ่หาเกี�ยวกับการใช้้สิทธิเลือกตั�ง 
และการประกาศึผิลการเลือกตั�ง

 ก. ค่ณุูสมบตักิรรมการดำเนิินิ
การ	 กรรมการดำเนินการต้องม่
คัุณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์์
มาติดต่อกันไม่น้อย์กว่าสองปีทาง
บัญช่นับแต่ปีท่�เข้้าเป็นสมาชิกถัึงปีท่�	
สมคััรเข้า้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ
 (2) รับราช้การ หรือเค่ยรับ
ราช้การ หรือปฏิิบัติหนิ้าที�อยูใ่นิส่วนิ
ราช้การ 

 ยกเลิก (3) 

 (3)	 ม่ คัุณ์สมบั ติ อื� น ต ามท่�
กำหนดในกฎกระทรวง
 (4)	 ม่คัุณ์สมบัติอื�นตามท่�นาย์
ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด

 ข้. ลักษณูะต้องห้าม	 ห้าม 
ไม่ให้บุคัคัลซ่ึ�งม่ลักษณ์ะดังต่อไปน่� 
ทำหน้าท่�เป็นกรรมการดำเนินการ

 ก. ค่ณุูสมบตักิรรมการดำเนินิิ
การ	 กรรมการดำเนินการต้องม่
คัุณ์สมบัติ	ดังน่�
	 (1)	 ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์์
มาติดต่อกันไม่น้อย์กว่าสองปีทาง
บัญช่นับแต่ปีท่�เข้้าเป็นสมาชิกถึังปีท่�	
สมัคัรเข้า้รับการเลือกตั�งเป็นกรรมการ
ดำเนินการ
	 (2)	 ต้องรับราชการหรือปฏิิบัติ
หน้าท่�อย์้่ในส่วนราชการท่�สมัคัรรับ
เลือกตั�ง	 ตั�งแต่วันสมัคัรจนถัึงวัน
ประชุมใหญ่ซ่ึ�งม่การเลือกตั�ง
	 (3)	 ต้ อ ง รั บ บ ำ น าญห รื อ
บำเหน็จราย์เดือนในส่วนราชการท่� 
ลงสมัคัรรับเลือกตั�ง
	 (4)	 ม่ คัุณ์สมบั ติ อื� น ต ามท่�
กำหนดในกฎกระทรวง
	 (5)	 ม่คัุณ์สมบัติอื�นตามท่�นาย์
ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำหนด

 ข้. ลักษณูะต้องห้าม	 ห้าม 
ไม่ให้บุคัคัลซ่ึ�งม่ลักษณ์ะดังต่อไปน่� 
ทำหน้าท่�เป็นกรรมการดำเนินการ
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ลำำ�ดัับที่่� ข้้อบังคัับเดัิม ข้้อบังคัับที่่�แก้้ ไข้ใหม่ เหตุุผลำ

	 (1)	 เคัย์ได้รับโทษจำคัุกโดย์ 
คัำพิพากษาถึังท่�สุดให้จำคุัก	 เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับคัวามผิดท่�ได้กระทำ
โดย์ประมาทหรือคัวามผิดลหุโทษ
	 (2)	 เคัย์ถั้กไล่ออก	 ปลดออก		
หรือให้ออกจากราชการ	องค์ักร	หรือ
หน่วย์งานข้องรัฐหรือเอกชน	 ฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่�
	 (3)	 เคัย์ถัก้ให้พน้จากตำแหน่ง
กรรมการ	 หรือม่คัำวินิจฉัย์เป็นท่�สุด	
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ	 ตาม
มาตรา	22	(4)	

	 (4)	 เคัย์ถ้ักท่�ประชุมใหญ่ม่ 
มตใิหถ้ัอดถัอนจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่�
	 (5)	 เ คั ย์ ถั้ ก สั� ง ใ ห้ พ้ น จ า ก
ตำแหน่งกรรมการหรือผ้้จัดการ	 ตาม
มาตรา	89/3	วรรคัสอง

	 (6)	 เ ป็ น ก ร รมก า ร 	 ห รื อ 
ผ้้จัดการในสหกรณ์์ท่�ถ้ักสั�งเลิกจ้าง		
ตามมาตรา	89/3	วรรคัสอง

	 (7)	 เป็นบุคัคัลท่� ม่ลักษณ์ะ 
ต้องห้ามตามท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์
กำหนด
	 (8)	 เป็นบุคัคัลท่� ม่ลักษณ์ะ 
ตอ้งหา้มตามท่�กำหนดในกฎกระทรวง
 (9) เป็นิสมาช้ิกที�ผิิดนิัดหรือ
ผิิดนิัดช้ำระหนีิ� ไม่ว่าต้นิเงินิหรือ
ดอกเบี�ยในิระยะเวลาสองปีบัญ่ช้ี 
นิับแต่วันิที�สมัค่รเข้้ารับเลือกตั�งเป็นิ
กรรมการดำเนินิิการสหกรณู์ เว้นิแต่
การผิิดนัิดนิั�นิมิได้เกิดข้่�นิจ่ากการ 
กระทำข้องตนิเอง

	 (1)	 เคัย์ได้รับโทษจำคัุกโดย์ 
คัำพิพากษาถึังท่�สุดให้จำคุัก	 เว้นแต่
เป็นโทษสำหรับคัวามผิดท่�ได้กระทำ
โดย์ประมาทหรือคัวามผิดลหุโทษ
	 (2)	 เคัย์ถั้กไล่ออก	 ปลดออก		
หรือให้ออกจากราชการ	องค์ักร	หรือ
หน่วย์งานข้องรัฐหรือเอกชน	 ฐาน
ทุจริตต่อหน้าท่�
 (3) เค่ยถุกูใหพ้น้ิจ่ากตำแหน่ิง
กรรมการหรือผิู้ จั่ดการ	 หรือม่คัำ
วินิจฉัย์เป็นท่�สุดให้พ้นิจ่ากตำแหน่ิง
กรรมการหรือผู้ิจ่ัดการตามค่ำสั�ง 
นิายทะเบียนิสหกรณู์
	 (4)	 เคัย์ถั้กท่�ประชุมใหญ่ม่ 
มติให้ถัอดถัอนออกจากตำแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าท่�
	 (5)	 เ คั ย์ ถั้ ก สั� ง ใ ห้ พ้ น จ า ก
ตำแหน่งกรรมการหรือผ้้จัดการ	 ตาม
มาตรา	89/3	วรรคัสอง	แห่งพระราช้ 
บัญ่ญั่ติสหกรณ์ู พ.ศึ. 2542 และที�
แก้ไข้เพิ�มเติม
	 (6)	 เ ป็ น ก ร รมก า ร 	 ห รื อ 
ผ้้จัดการในสหกรณ์์ท่�ถ้ักสั�งเลิกจ้าง		
ตามมาตรา	 89/3	 วรรคัสอง	 แห่ง 
พระราช้ บัญ่ญ่ัติสหกรณ์ู พ.ศึ. 2542 
และที�แก้ไข้เพิ�มเติม
	 (7)	 เป็นบุคัคัลท่�ม่ลักษณ์ะ 
ต้องห้ามตามท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์
กำหนด
	 (8)	 เป็นบุคัคัลท่� ม่ลักษณ์ะ 
ตอ้งหา้มตามท่�กำหนดในกฎกระทรวง
 (9) ผิิดนิัดช้ำระเงินิต้นิหรือ
ดอกเบี�ยกับสหกรณู์ที�ตนิเป็นิสมาชิ้ก 
ในิระยะเวลาสองปีทางบัญ่ช้ีก่อนิวันิ
ที�ได้รับเลือกตั�งกรรมการหรือวันิ 
ทำสญั่ญ่าจ้่างผิูจั้่ดการ หรือในิข้ณูะที�
ดำรงตำแหนิ่งนิั�นิ

เพิ�มข้้อคัวามให้ชัดเจนข้ึ�น

เพิ�มข้้อคัวามให้ชัดเจนข้ึ�น

แก้ไข้ให้ข้้อคัวามชัดเจน
ข้ึ�น
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ลำำ�ดัับที่่� ข้้อบังคัับเดัิม ข้้อบังคัับที่่�แก้้ ไข้ใหม่ เหตุุผลำ

	 (10)	 เป็นเจ้าหน้าท่�ในสหกรณ์์น่�
	 (11)	 เคัย์ถ้ักใหอ้อกจากการเปน็
สมาชกิข้องสหกรณ์	์ไมว่า่ดว้ย์เหตใุดๆ
	 (12)	 เป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์
ติดต่อกันไม่คัรบสองปีบัญช่	 นับแต่ 
วันเข้้าเป็นสมาชิกถัึงวันสมัคัรเข้้ารับ
การเลือกตั�ง
	 (13)	 เป็นหรือเคัย์เป็นบุคัคัลท่�
สำนักงานบังคัับคัด่	 หรือสำนักงาน
สรรพากรอาย์ดัเงนิ	ค่ัาหุน้		เงนิปนัผล
เงินเฉล่�ย์คืัน	หรือเงินอื�นใด

(ไม่ม่)

	 (10)	 เป็นเจ้าหน้าท่�ในสหกรณ์์น่�
	 (11)	 เคัย์ถัก้ใหอ้อกจากการเปน็
สมาชกิข้องสหกรณ์	์ไม่วา่ดว้ย์เหตใุดๆ
	 (12)	 เป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์
ติดต่อกันไม่คัรบสองปีบัญช่	 นับแต่ 
วันเข้้าเป็นสมาชิกถัึงวันสมัคัรเข้้ารับ
การเลือกตั�ง
 ยกเลิก (13)

 (13) เ ค่ยถุู ก ธนิาค่ารแห่ ง
ประ เทศึ ไทย  สำนิั ก ง านิค่ณูะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ หรอืสำนิกังานิค่ณูะ
กรรมการกำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกจิ่ประกันิภยั สั�งถุอดถุอนิ
จ่ากการเป็นิกรรมการ ผู้ิจ่ัดการ ผิู้มี
อำนิาจ่ในิการจ่ัดการ หรือที�ปร่กษา
ข้องผูิ้ให้บริการทางการเงินิซึ่่�งอยู่ 
ภายใต้การกำกับดูแลข้องหนิ่วยงานิ
ดังกล่าว เว้นิแต่จ่ะพ้นิระยะเวลาที�
กำหนิดห้ามดำรงตำแหน่ิงดังกล่าว
หรือได้รับการยกเว้นิจ่ากหนิ่วยงานิ 
กำกับดูแล แล้วแต่กรณูี
 (14) มีหรือเค่ยมีส่วนิร่วมในิ
การประกอบธุรกจิ่ หรือดำเนิินิกิจ่การ
ใดๆ อันิผิิดกฎหมายที�มีลักษณูะ
เป็นิการหลอกลวงผิู้อื�นิหรือฉ้ัอโกง
ประช้าช้นิ
 (15) เป็นิหรือเค่ยเป็นิบุค่ค่ล 
ล้มละลาย
 (16) เป็ นิกรรมการ  ห รือ 
ผู้ิจ่ัดการข้องสหกรณู์อื�นิ เว้นิแต่เป็นิ
กรรมการชุ้มนิุมสหกรณู์ที�สหกรณ์ู
เป็นิสมาช้ิกอยูไ่ด้อีกไม่เกินิหนิ่�งแห่ง
 (17) พน้ิจ่ากตำแหนิง่ผิูจ้่ดัการ
ข้องสหกรณู์นิี�ไม่เกินิหนิ่�งปี

ย์กเลิกเนื�องจาก	 การ 
บังคัับดคั่เป็นเพ่ย์งการ
บังคัับในทางแพ่ง	 มิใช่
เป็นการพิทักษ์ทรัพย์์ซ่ึ�ง
เปน็การลม้ละลาย์	เปน็ไป
ตามมาตรา	 89/2	 แห่ง	
พ.ร.บ.	สหกรณ์	์(ฉบบัท่�	3)	
พ.ศึ.	2562

เป็นไปตามกฎกระทรวง	
ซ่ึ�งออกตาม	พรบ.สหกรณ์์	
(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562
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10. ข้้อ	63/1	ไม่ม่

 (18) ผิิดนัิดช้ำระเงินิต้นิหรือ
ดอก เบี� ย เ กิ นิก ว่ า เ ก้ าสิ บวั นิกั บ
นิิติบุค่ค่ลที�เป็นิสมาช้ิกข้องบริษัท
ข้้อมูลเค่รดิต ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจ่ข้้อมูลเค่รดิตในิ
ระยะเวลาสองปีก่อนิวันิที�ได้รับการ
เลือกตั�งเป็นิกรรมการ หรือวันิที�ทำ
สัญ่ญ่าจ่้างเป็นิผิู้จ่ัดการ หรือในิข้ณูะ
ที�ดำรงตำแหนิ่งนิั�นิ
 ผู้ิ ไ ด้ รั บ ก า ร เ ลื อ ก ตั� ง เ ป็ นิ
กรรมการต้องดำเนิินิการจั่ดทำ
หนัิงสือพร้อมลงลายมือช้ื�อยื�นิต่อ
สหกรณู์ เพื�อรับรองตนิเองว่าไม่มี
ลกัษณูะตอ้งหา้มตามมาตรา 52 และ
มีค่ณุูสมบัตแิละไม่มลัีกษณูะต้องห้าม
ตามข้อ้บงัค่บั และตามที�กฎกระทรวง
กำหนิด และแนิบเอกสารหลักฐานิที�
เกี�ยวข้้องประกอบด้วยภายในิเจ่็ดวันิ
นิับแต่วันิได้รับการเลือกตั�ง และ
สหกรณ์ูต้องตรวจ่สอบเอกสาร 
หลักฐานิ ภายในิเจ่็ดวันิ  หากเห็นิว่า
หลักฐานิไม่ถุูกต้อง หรือไม่ค่รบถุ้วนิ 
ให้แจ่้งเป็นิหนิังสือให้บุค่ค่ลดังกล่าว
ส่งเอกสารหลักฐานิเพิ�มเติมให้กับ
สหกรณู์ภายในิเจ่็ดวันิ นิับแต่วันิที�ได้
รับแจ่้งนิั�นิ
 ในิกรณูีที�ปรากฎว่าผิู้ซึ่่�งได้รับ
การเ ลือกตั� ง เ ป็นิกรรมการข้าด
คุ่ณูสมบัติ หรือมีลักษณูะต้องห้าม 
ให้สหกรณ์ูแจ่้งเหตุที�ข้าดคุ่ณูสมบัติ
หรือมีลักษณูะต้องห้ามให้กรรมการ
รายนิั�นิทราบเพื�อหยุดปฏิิบัติหนิ้าที�
และพ้นิจ่ากตำแหน่ิงทันิที

ข้้อ 63/1  ค่ณูะอนุิกรรมการ ในิกรณูี
จ่ำเป็นิแก่การดำเนิินิงานิ ค่ณูะ
กรรมการดำเนิินิการ อาจ่มีค่ำสั�ง 
แต่งตั�งอนุิกรรมการฝ่่ายต่างๆ เพื�อ
มอบหมายให้ปฏิิบัติภารกิจ่ข้อง
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สหกรณ์ู โดยมีอำนิาจ่หน้ิาที�ตามที�
ค่ณูะกรรมการดำเนินิิการกำหนิด ซึ่่�ง
อย่างนิ้อยต้องมี
 1. ค่ณูะอนุิกรรมการบริหาร
ค่วามเสี�ยง ให้ค่ณูะกรรมการดำเนิินิ
การแต่งตั�งกรรมการดำเนิินิการเป็นิ
ค่ณูะอนิุกรรมการบริหารค่วามเสี�ยง
จ่ำนิวนิห้าค่นิ โดยมตีำแหนิง่ประธานิ
อนิุกรรมการค่นิหนิ่�ง และเลข้านิุการ
ค่นิหนิ่�ง นิอกนิั�นิเป็นิอนิุกรรมการ
  ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ
อาจ่แต่งตั�งบุค่ค่ลภายนิอกที� เป็นิ
ผู้ิทรงคุ่ณูวุฒิ เป็นิที�ปร่กษาค่ณูะ
อนิุกรรมการได้
  ค่ณูะอนุิกรรมการบริหาร
ค่วามเสี�ยง ให้อยู่ในิตำแหนิ่งได้เท่า
กำหนิดเวลาข้องค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการ ซึ่่�งตั�งค่ณูะอนุิกรรมการ
บริหารค่วามเสี�ยงนิั�นิ
  ให้ค่ณูะอนุิกรรมการบริหาร
ค่วามเสี�ยง ประชุ้มกันิตามค่ราวที�มี
กิจ่ธรุะ หรอืมกีารประช้มุกนัิเดอืนิละ
หนิ่� งค่รั� ง เป็นิอย่างนิ้อย และให้
ประธานิอนิุกรรมการบริหารค่วาม
เสี�ยง หรือเลข้านิกุารนัิดเรยีกประชุ้ม
ได้
  ในิการประชุ้มค่ณูะอนิุ -
กรรมการบริหารค่วามเสี�ยง ต้องมี
อนิกุรรมการมาประชุ้มไม่น้ิอยกว่าก่�ง
หนิ่�งข้องจ่ำนิวนิอนุิกรรมการทั�งหมด 
จ่่งจ่ะเป็นิองค่์ประชุ้ม
  ข้้อวินิิจ่ฉััยทั�งปวงข้องค่ณูะ
อนิกุรรมการบริหารค่วามเสี�ยง ให้นิำ
เสนิอค่ณูะกรรมการดำเนิินิการในิ
การประชุ้มค่ราวถุัดไปทราบและ
พิจ่ารณูา
  อำนิาจ่หนิ้ าที� ข้ อ งค่ณูะ
อนิุกรรมการบริหารค่วามเสี�ยง ให้
ค่ณูะอนิุกรรมการมีอำนิาจ่หนิ้าที�
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ดำเนิินิการตามกฎหมาย ข้้อบังค่ับ 
ระเบียบ มติ และค่ำสั�งข้องสหกรณ์ู
ในิส่วนิที�เกี�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมทั�งในิข้้อ
ต่อไปนิี�
  (1) ศึ่กษา วิเค่ราะห์ และ
กำหนิดนิโยบายการบริหารค่วาม
เสี�ยง เพื�อเสนิอต่อค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการพิจ่ารณูา โดยค่รอบค่ลุม
ถุ่งค่วามเสี�ยงประเภทต่างๆ เช่้นิ
ค่วามเสี�ยงด้านิสินิเช้ื�อ การลงทุนิ 
สภาพค่ลอ่ง ปฏิบิตักิาร และดา้นิอื�นิๆ
ให้สอดค่ล้องกับกลยุทธ์เสนิอค่ณูะ
กรรมการดำเนิินิการอนิุมัติ
  (2) มีอำนิาจ่ตัดสินิในิการ
ดำเนิินิการใดๆ ที�เกี�ยวข้้องภายใต้
ข้อบเข้ตค่วามรับผิิดช้อบที�ค่ณูะ
กรรมการดำเนิินิการกำหนิด
  (3) ประเมินิ ติดตาม กำกับ
ดูแล และทบทวนิค่วามเพียงพอข้อง
นิโยบายเกี�ยวกับการบริหารค่วาม
เสี�ยง เพื�อให้กระบวนิการบริการ
ค่วามมีประสิทธิภาพและประสิทธิ 
ผิล
  (4) รายงานิแผินิดำเนินิิงานิ
ที�ค่วรปรับปรุงแก้ไข้ ตลอดจ่นิปัจ่จ่ัย
และปัญ่หาที�มีนิัยสำคั่ญ่ให้แก่ค่ณูะ
กรรมการดำ เนิิ นิการ  เพื� อ ใ ห้
สอดค่ล้องกับการดำเนิินิกิจ่การข้อง 
สหกรณู์
  (5) กำกับดูแลเรื�องธรรมา-
ภิบาลเกี�ยวกับบริหารค่วามเสี�ยง
  (6) รายงานิผิลการปฏิิบัติ
งานิให้ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ 
และตอ่ที�ประช้มุใหญ่่ทราบโดยแสดง
รายละเอียดในิรายงานิประจ่ำปี
  (7) ปฏิิบัติหนิ้าที�อื�นิตามที�
ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการมอบหมาย
 2. ค่ณูะอนุิกรรมการการลงทุนิ 
ให้ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการแต่งตั�ง
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กรรมการดำ เ นิินิการ เ ป็นิค่ณูะ
อนิกุรรมการการลงทุนิ จ่ำนิวนิห้าค่นิ 
และต้องไม่มีกรรมการดำเนิินิการ 
ที� เป็นิค่ณูะอนิุกรรมการบริหาร 
ค่วามเสี�ยงเปน็ิอนิกุรรมการด้วย โดย
มีตำแหนิ่งประธานิอนุิกรรมการ 
ค่นิหน่ิ�ง และเลข้านุิการค่นิหน่ิ�ง 
นิอกนิั�นิเป็นิอนิุกรรมการ
  ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ
อาจ่แต่งตั�งบุค่ค่ลภายนิอกที� เป็นิ 
ผิู้ทรงคุ่ณูวุฒิ เป็นิที�ปร่กษาค่ณูะ
อนิุกรรมการได้
  ค่ณูะอนุิกรรมการการลงทุนิ
ให้อยู่ในิตำแหนิ่งได้เท่ากำหนิดเวลา
ข้องค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ ซึ่่�งตั�ง
ค่ณูะอนิุกรรมการการลงทุนินิั�นิ
  ให้ค่ณูะอนิุกรรมการการ
ลงทนุิ ประช้มุกนัิตามค่ราวที�มกีจิ่ธรุะ 
หรอืมกีารประชุ้มกนัิเดอืนิละหนิ่�งค่รั�ง
เป็นิอย่างนิ้อย และให้ประธานิ
อนิุ ก ร รมการกา รลง ทุนิ  ห รื อ
เลข้านิุการนิัดเรียกประชุ้มได้
  ในิการประชุ้มค่ณูะอนิุ -
กรรมการการลงทุนิ ต้องมีอนิุ-
กรรมการมาประชุ้มไม่ น้ิอยกว่า 
ก่�งหนิ่�งข้องจ่ำนิวนิอนิุกรรมการ
ทั�งหมด จ่่งจ่ะเป็นิองค่์ประชุ้ม
  ข้้อวินิิจ่ฉััยทั�งปวงข้องค่ณูะ
อนิุกรรมการการลงทุนิให้นิำเสนิอ
ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการในิการ
ประ ชุ้มค่ราว ถัุ ด ไปทราบและ
พิจ่ารณูา
  อำนิาจ่หน้ิาที�ข้องค่ณูะอนุิ-
กรรมการการลงทุนิ ให้ค่ณูะอนิุ-
กรรมการมีอำนิาจ่หนิ้าที�ดำเนิินิการ
ตามกฎหมาย ข้้อบังค่ับ ระเบียบ มติ 
และค่ำสั�งข้องสหกรณู์ ในิส่วนิที�
เกี�ยวข้้อง ซึ่่�งรวมทั�งในิข้้อต่อไปนิี�
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11.

  (1) ศึ่กษา วิเค่ราะห์ และ
กำหนิดนิโยบายและแผินิ เกี�ยวกับ 
การลงทุนิประจ่ำปีให้สอดค่ล้องกับ
นิโยบายด้านิการบริหารค่วามเสี�ยง
โดยรวม และเสนิอค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการพิจ่ารณูาเพื�อเสนิอที�
ประชุ้มใหญ่่อนุิมัติ
  (2) พจิ่ารณูาอนิมุตัแิผินิการ
ลงทุนิและแผินิการจ่ัดการการลงทุนิ 
ภายใต้ข้อบเข้ตที�ค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการกำหนิด
  (3) ประเมินิ ติดตาม กำกับ
ดูแลผิลประโยช้นิจ์่ากการลงทุนิ และ
จ่ดัใหม้กีารค่วบค่มุภายในิที�เหมาะสม
  (4) กำกับดูแลเรื�องธรรมา-
ภิบาลเกี�ยวกับการลงทุนิ
  (5) รายงานิผิลการปฏิิบัติ
งานิให้ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการ
ทราบและรายงานิผิลการปฏิิบัติงานิ
ในิที�ประชุ้มใหญ่่ทราบในิรายงานิ
ประจ่ำปี
  (6) ปฏิิบัติหนิ้าที�อื�นิตามที�
ค่ณูะกรรมการดำเนิินิการมอบหมาย

ข้้อ 80 ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ ให้ 
ที�ประชุ้มใหญ่่เลือกตั�งนิิติบุค่ค่ลที� 
มีค่วามรู้ ค่วามสามารถุในิด้ านิ 
การเงินิ การบัญ่ช้ี การบริหารธุรกิจ่
เศึรษฐศึาสตร์ การสหกรณู์ หรือ
กฎหมายที�เกี�ยวข้อ้งกบัสหกรณ์ู  และ
มีคุ่ณูสมบัติเป็นิผู้ิผิ่านิการอบรมการ
ตรวจ่สอบกิจ่การจ่ากกรมตรวจ่บัญ่ชี้
สหกรณู์ หรือหนิ่วยงานิอื�นิที�ได้รับ
การรับรองหลักสูตร จ่ากกรมตรวจ่
บัญ่ช้ีสหกรณู์ รวมทั�งไม่มีลักษณูะ
ต้องห้ามตามระเบียบนิายทะเบียนิ
สหกรณู์ เป็นิผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การข้อง
สหกรณู์ จ่ำนิวนิหนิ่�งนิิติบุค่ค่ล

ข้อ้ 80 ผู้ิตรวจ่สอบกจิ่การ	ใหส้หกรณ์์
มผ่้ต้รวจสอบกิจการ	ซ่ึ�งท่�ประชุมใหญ่
เ ลื อก ตั� ง จากสมาชิ กหรื อบุ คัคัล
ภาย์นอก	 เพื�อดำเนินการตรวจสอบ
กิจการข้องสหกรณ์์	 แล้วทำราย์งาน
เสนอต่อท่�ประชุมใหญ่
	 จำนวนผ้้ตรวจสอบกิจการ	ตาม
วรรคัหนึ�งใหเ้ปน็ไปตามท่�นาย์ทะเบย่์น
สหกรณ์์กำหนดจำนวนไม่เกิน	 5	 คัน	
(ทั�งน่�ให้กำหนดไว้เป็นระเบ่ย์บข้อง
สหกรณ์์ว่าด้วย์การเลือกตั�งผ้้ตรวจ
สอบกิจการ)	 ซ่ึ�งได้รับคัวามเห็นชอบ
จากท่�ประชุมใหญ่
	 ท่� ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่ จ ะ เ ลื อ ก ตั� ง
กรรมการดำเนินการ	 หรือผ้้ซึ่�งดำรง

เป็นไปตามกฎกระทรวง
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ข้อ้ 80/1 ข้ั�นิตอนิและวธิกีารเลอืกตั�ง
ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ ข้ั�นิตอนิและวิธี
การเลือกตั�งเป็นิลายลักษณ์ูอักษรให้
สมาชิ้กทราบก่อนิวันิประชุ้มใหญ่่ 
และให้ประกาศึรับสมัค่รนิิติบุค่ค่ล 
เข้้ารับการเลือกตั�งเป็นิผู้ิตรวจ่สอบ
กิจ่การก่อนิวันิประชุ้มใหญ่่ และ
พิจ่ารณูาคั่ดเลือกผูิ้ตรวจ่สอบกิจ่การ
ที�มีคุ่ณูสมบัติและไม่มีลักษณูะต้อง
ห้ามตามระเบียบนิายทะเบียนิสหกรณ์ู 
กำหนิด เพื�อนิำเสนิอชื้�อผู้ิที�ผิ่านิการ
ค่ดัเลอืกเสนิอช้ื�อผิูท้ี�ผิา่นิการคั่ดเลอืก
เสนิอให้ที�ประชุ้มใหญ่่เลือกตั�งตาม
ประกาศึ โดยผิูส้มัค่รเข้้ารับการเลือกตั�ง 
เป็นิผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การต้องแสดงตนิ
ต่อที�ประชุ้มใหญ่่ด้วย และให้ผิู้ที�ได้
รับเลอืกตั�งค่ะแนินิสงูสดุ เปน็ิผิู้ตรวจ่
สอบกิจ่การ หากมีค่ะแนินิเท่ากันิให้
ประธานิออกเสียงเพิ�มอีกหนิ่�งเสียง
เปน็ิเสยีงช้ี�ข้าด ทั�งนิี� ใหผ้ิูท้ี�ไดร้บัเลอืก
ตั�งลำดับค่ะแนินิรองลงมา เป็นิผิู้
ตรวจ่สอบกจิ่การสำรอง  จ่ำนิวนิหนิ่�ง
นิติิบุค่ค่ล

ข้อ้ 81 การดำรงตำแหนิง่ผิูต้รวจ่สอบ
กิจ่การ ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การอยู่ในิ
ตำแหนิง่ไดม้กีำหนิดเวลาสองปบีญั่ช้ี
สหกรณู ์เมื�อค่รบกำหนิดเวลาแลว้ยงั
ไม่มีการเลือกตั�งผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ
ค่นิใหม่ ก็ให้ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ 
ค่นิเดิมปฏิิบัติหน้ิาที�อยู่ต่อไปจ่นิกว่า 
ที�ประชุ้มใหญ่่มีมติเลือกตั�งผิู้ตรวจ่
สอบกิจ่การค่นิใหม่ 
 ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การที�พ้นิจ่าก
ตำแหน่ิงตามวาระอาจ่จ่ะได้รับเลือก
ตั�งจ่ากที�ประชุ้มใหญ่่อีกได้แต่ต้อง 
ไม่เกินิสองวาระติดต่อกันิ

ตำแหน่งหน้าท่�ประจำในสหกรณ์์เป็น
ผ้้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

(ไม่ม่)

ข้อ้ 81 การดำรงตำแหนิง่ผิูต้รวจ่สอบ
กิจ่การ	 ผ้้ตรวจสอบกิจการอย์้่ ใน
ตำแหน่งได้ม่กำหนดเวลาหนึ�งปีทาง
บญัชส่หกรณ์	์ถ้ัาเมื�อคัรบกำหนดเวลา
แล้วยั์งไม่ม่การเลือกตั�งผ้้ตรวจสอบ
กจิการคันใหม	่	กใ็หผ้้ต้รวจสอบกจิการ
คันเดิมปฏิิบัติหน้าท่�ไปพลางก่อน

	 ผ้ต้รวจสอบกจิการซ่ึ�งออกไปนั�น	
อาจได้รับเลือกตั�งซ่�ำอ่กก็ได้
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เพิ�ม

ข้้อ 82 อำนิาจ่หน้ิาที�ข้องผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การ	 ผ้้ตรวจสอบกิจการม่อำนาจ
หน้าท่�ตรวจสอบการดำเนินงาน 
ทั�งปวงข้องสหกรณ์์		ซ่ึ�งรวมทั�งในข้้อ
ต่อไปน่�	คืัอ

 กรณูีผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การข้าด
จ่ากการเป็นิผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การก่อนิ
ค่รบวาระ ให้กำหนิดระเบียบวาระ
การประชุ้มใหญ่่เพื�อเลือกตั�งผิู้ตรวจ่
สอบกิจ่การค่นิใหม่ ในิค่ราวประชุ้ม
ใหญ่่ค่รั�งแรกหลังจ่ากผิู้ตรวจ่สอบ
กจิ่การค่นินิั�นิข้าดจ่ากการเปน็ิผิูต้รวจ่
สอบกิจ่การ และนิับวาระการดำรง
ตำแหน่ิงข้องผู้ิแทนิต่อเนืิ�องจ่ากผู้ิที�
ตนิมาดำรงตำแหนิ่ง

ข้อ้ 81/1 การข้าดจ่ากการเปน็ิผิูต้รวจ่
สอบกิจ่การ  ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การต้อง
ข้าดจ่ากการเป็นิผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ
เพราะเหตุอย่างใดอย่างหน่ิ�ง ดังต่อ
ไปนิี�
 (1) ถุ่งค่ราวออกตามวาระ
 (2) ลาออก โดยแสดงเหตุผิล
เป็นิหนิังสือยื�นิต่อประธานิ
 (3) ที�ประชุ้มใหญ่่ข้องสหกรณ์ู
ลงมตถิุอดถุอนิผิูต้รวจ่สอบกจิ่การซึ่่�ง
เป็นินิติิบุค่ค่ล ออกจ่ากตำแหน่ิง
 (4) อธิ บ ดี กรมตรวจ่ บัญ่ ชี้
สหกรณู์ วินิิจ่ฉััยว่าข้าดคุ่ณูสมบัติ 
หรือมีลักษณูะต้องห้ามตามระเบียบ
นิายทะเบียนิสหกรณู์กำหนิด  

ข้้อ 82 อำนิาจ่หนิ้าที�ข้องผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การ ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การมีอำนิาจ่
หนิ้าที�ตรวจ่สอบการดำเนิินิงานิ 
ทั�งปวงข้องสหกรณู์ ทั�งด้านิการ
ปฏิิบัติงานิเกี�ยวกับการเงินิ การบัญ่ชี้ 
และด้านิปฏิิบัติการในิการดำเนิินิ
ธุรกจิ่ตามที�กำหนิดไว้ในิข้้อบังค่บัข้อง
สหกรณู์ รวมทั�งการประเมินิผิลการ
ค่วบคุ่มภายในิ การรักษาค่วาม
ปลอดภัยข้องข้้อมูลสารสนิเทศึข้อง
สหกรณู์ และการตรวจ่สอบในิเรื�อง
ต่างๆ ดังนิี�

ย์กเลิกทั�งหมดเพื�อเป็นไป
ตามกฎกระทรวง
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	 (1)	 ตรวจสอบเอกสาร	 สรรพ
สมุด	 บัญช่	 ทะเบ่ย์นและการเงิน	
ตลอดจนทรัพย์์สินและหน่�สินทั�งปวง
ข้องสหกรณ์์	 เพื�อทราบฐานะและข้้อ
เท็จจริงข้องสหกรณ์์ท่�เป็นอย์้่จริง	
	 (2)	 ตรวจสอบหลักฐานและ
คัวามถั้กต้องข้องการดำเนินธิุรกิจ 
แต่ละประเภทข้องสหกรณ์์ เพื� อ
ประเมินผล	และอาจให้ข้้อแนะนำแก่ 
คัณ์ะกรรมการดำเนินการ	 ผ้้จัดการ	
และเจ้าหน้าท่�ข้องสหกรณ์์	 ทั�งทาง
วชิาการและทางปฏิบิตัใินกจิการนั�นๆ

	 (3)	 ตรวจสอบการจัดจ้างและ
แต่งตั�งเจ้าหน้าท่�ข้องสหกรณ์์	 ตลอด
จนหนงัสอืสญัญาจา้งและหลกัประกนั

	 (4)	 ตรวจสอบการฏิบิตังิานตาม
แผนงานและการใช้จ่าย์งบประมาณ์
ราย์จ่าย์ประจำปีข้องสหกรณ์์

	 (5)	 ติดตามผลการดำเนินงาน
ข้องคัณ์ะกรรมการดำ เนิ นการ 
เพื�อพจิารณ์าหาทางปรบัปรงุแผนงาน	
ข้้อบังคัับ	ระเบ่ย์บ	มติ	ตลอดจนคัำสั�ง
ต่างๆ	ข้องสหกรณ์์

	 (6)	 ตรวจสอบการปฏิิบัติตาม
กฎหมาย์	ข้้อบังคัับ	ระเบ่ย์บ	มติ	และ
คัำสั�งข้องสหกรณ์์หรือกิจการอื�นๆ	
เพื�อให้เกิดผลด่แก่การดำเนินกิจการ

 (1) ตรวจ่สอบค่วามถูุกต้อง
ข้องการบันิท่กบัญ่ช้ีเพื�อให้เป็นิไป
ตามแบบและรายการที�นิายทะเบียนิ
สหกรณู์กำหนิด

 (2) ป ร ะ เ มิ นิ ค่ ว า ม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผิล การ
ดำเนินิิงานิข้องค่ณูะกรรมการดำเนินิิ
การ เพื�อให้ข้้อสังเกตและข้้อเสนิอ
แนิะในิการปรับปรุงการบริหารงานิ
ข้องค่ณูะกรรมการดำเนินิิการให้เปน็ิ
ไปตามกฎหมาย ข้้อบังค่ับ และ
ระเบียบข้องสหกรณู์
 (3) สอบทานิระบบการปฏิิบัติ
งานิข้องสหกรณู์ เพื�อให้เป็นิไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนิายทะเบียนิ
สหกรณ์ู ข้้อบังค่ับ และระเบียบข้อง
สหกรณู์ รวมทั�งค่ำสั�งนิายทะเบียนิ
สหกรณู์ สำนิักงานิสหกรณู์จ่ังหวัด  
สำนัิกงานิตรวจ่บัญ่ชี้สหกรณ์ู กำหนิด
ให้ต้องปฏิิบัติ
 (4) ตรวจ่สอบและสอบทานิ
ระบบการค่วบคุ่ ม  ดู แลรั กษา
ทรพัย์สนิิข้องสหกรณ์ู วเิค่ราะห์ และ
ประเมนิิค่วามมปีระสทิธิภาพ การใช้้
ทรัพย์สินิข้องสหกรณ์ู เพื�อให้การใช้้
ทรัพย์สินิเป็นิไปอย่างเหมาะสมและ
คุ่้มค่่า
 (5) ตรวจ่สอบและติดตามการ
ดำ เนิินิงานิข้องสหกรณู์ ในิการ
พิจ่ารณูาแก้ไข้ข้้อสังเกตหรือข้้อ
บกพร่องเกี�ยวกับการดำเนิินิงานิที�ได้
รบัแจ่ง้จ่ากสำนิกังานิสหกรณูจ์่งัหวดั
สำนิักงานิตรวจ่บัญ่ช้ีสหกรณ์ู หรือผิู้
สอบบัญ่ช้ี
 (6) กำหนิดข้อบเข้ตการตรวจ่
สอบและเสนิอรายงานิผิลการตรวจ่
สอบเฉัพาะด้านิในิเรื�องดังต่อไปนิี�
ด้วย
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  (6.1) ตรวจ่สอบรายงานิ
ทางการเงินิ ให้ค่ณูะผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การตรวจ่สอบและเสนิอรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบเกี�ยวกับการเปิดเผิย
รายการในิงบการเงินิข้องสหกรณ์ู 
เป็นิไปโดยถูุกต้องและได้ปฏิิบัติตาม
กฎหมาย ประกาศึ ค่ำสั�ง ระเบียบ 
ค่ำแนิะนิำ แนิวปฏิิบัติที�นิายทะเบียนิ 
สหกรณู์กำหนิด ตรวจ่สอบการจ่ัดทำ
รายงานิการย่อยแสดงสินิทรัพย์และ
หนิี�สินิค่รบถุ้วนิและได้เปิดเผิยให้
สมาช้ิกได้รับทราบเป็นิประจ่ำทุก
เดือนิ รวมทั�งได้มีการจั่ดส่งข้้อมูล
รายงานิทางการเงินิตามแบบและ
รายการที�กำหนิดในิกฎกระทรวง
  (6.2) ตรวจ่สอบการบริหาร
ค่วามเสี�ยง ให้ค่ณูะผู้ิตรวจ่สอบ
กจิ่การตรวจ่สอบการวางกลยุทธ์ดา้นิ
การบริหารค่วามเสี�ยงสอดค่ล้องกับ
นิโยบายการบริหารค่วามเสี�ยง และ
เสนิอรายงานิผิลการตรวจ่สอบ 
เกี�ยวกบัการกำหนิดนิโยบายและการ
วางกลยุทธ์การบริหารค่วามเสี�ยง  
เช้่นิ ค่วามเสี�ยงด้านิสินิเช้ื�อ ค่วาม
เสี�ยงด้านิการลงทุนิ ค่วามเสี�ยงด้านิ
สภาพค่ล่อง ค่วามเสี�ยงด้านิการ
ปฏิบิตักิาร เป็นิตน้ิ เพื�อใหก้ารบริหาร
ค่วามเสี�ยงข้องสหกรณ์ูเป็นิไปตาม
นิโยบายที�กำหนิดไว้
  (6.3) ตรวจ่สอบการบริหาร
ด้านิสินิเช้ื�อ ให้ค่ณูะผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การตรวจ่สอบและเสนิอรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบเกี�ยวกับการให้ 
สินิเช้ื�อประเภทต่างๆ ข้องสหกรณ์ู
เปน็ิไปตามนิโยบายดา้นิสินิเช้ื�อที�วาง
ไว ้สามารถุประเมนิิ ตดิตามและดแูล
ค่วามเสี�ยงที�อาจ่เกิดข้่�นิจ่ากการที� 
ลูกหนิี�ไม่สามารถุช้ำระหนิี�ได้ตาม
กำหนิดในิสัญ่ญ่า ตรวจ่สอบการวาง

ข้องสหกรณ์์
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กลยุทธ์และระบบปฏิิบัติการเป็นิไป 
ตามนิโยบายด้านิสินิเชื้�อและหลัก
เกณูฑ์ท์ี�กำหนิดไว้ในิกฎกระทรวง
  (6.4) ตรวจ่สอบการบริหาร
ด้านิการลงทุนิ ให้ค่ณูะผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การตรวจ่สอบและเสนิอรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบเกี�ยวกบัการกำหนิด
นิโยบายดา้นิการลงทนุิการลงทนุิข้อง
สหกรณู์ต้องอยู่ภายใต้นิโยบายที�
กำหนิดและเป็นิไปตามกฎหมาย
สหกรณ์ู และได้ดำเนิินิการภายใต้
เกณูฑ์์ที�กำหนิดไว้ในิกฎกระทรวง
  (6.5) ตรวจ่สอบการบริหาร
สภาพค่ล่อง ให้ค่ณูะผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การตรวจ่สอบและเสนิอรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบเกี�ยวกบัการกำหนิด
นิโยบายหรือแผินิงานิในิการค่วบคุ่ม
การบริหารค่วามเสี�ยงด้านิสภาพ
ค่ลอ่งข้องสหกรณ์ู การดำรงสินิทรัพย์
สภาพค่ล่องเป็นิไปตามที�กำหนิดในิ
กฎกระทรวง
 กรณูีพบการทุจ่ริต การข้ัดแย้ง
ทางผิลประโยช้นิ์หรือมีสิ�งผิิดปกติ
หรอืมคี่วามบกพร่องที�สำคั่ญ่ในิระบบ
การค่วบคุ่มภายในิ การฝ่่ าฝ่ืนิ
กฎหมายสหกรณู์หรือกฎหมายอื�นิที�
เกี�ยวข้้อง การฝ่่าฝื่นิระเบียบค่ำสั�ง
นิายทะเบียนิสหกรณ์ู ค่ณูะผิู้ตรวจ่
สอบกจิ่การ ตอ้งเปดิเผิยไวใ้นิรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบกจิ่การและนิำเสนิอ
ต่อที�ประชุ้มค่ณูะกรรมการดำเนิินิ
การสหกรณู์และที�ประชุ้มใหญ่่

ข้้อ 82/1 การรายงานิผิลการตรวจ่สอบ  
ใหผ้ิูต้รวจ่สอบกิจ่การมีหน้ิาที�รายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบเป็นิลายลักษณ์ู
อักษรประจ่ำเดือนิและประจ่ำปี เพื�อ
สรุปผิลการตรวจ่สอบ รวมทั�งข้้อ
สังเกต ข้้อเสนิอแนิะที�เป็นิประโยช้น์ิ
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เช้า้รว่มประช้มุค่ณูะกรรมการดำเนินิิ
การเพื�อรายงานิผิลการตรวจ่สอบ
ประจ่ำปีเสนิอต่อที�ประชุ้มใหญ่่ข้อง
สหกรณู์ด้วย 
 กรณูพีบว่ามเีหตกุารณูท์ี�อาจ่กอ่
ให้เกิดค่วามเสียหายแก่สหกรณ์ูหรือ
สมาช้ิก หรือสหกรณู์มีการปฏิิบัติไม่
เป็นิไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค่ำสั�ง 
ประกาศึหรือค่ำแนิะนิำข้องทาง
ราช้การ รวมทั�งข้้อบังคั่บ ระเบียบ 
มติที�ประชุ้มหรือค่ำสั�งข้องสหกรณู์ที�
อาจ่จ่ะก่อให้เกิดค่วามเสียหายแก่
สมาชิ้กหรือสหกรณ์ูอย่างร้ายแรง ให้
แจ่ง้ผิลการตรวจ่สอบกิจ่การต่อค่ณูะ
กรรมการดำเนินิิการทนัิท ีเพื�อดำเนิินิ
การแก้ ไข้ และให้จ่ัดส่งสำเนิา
รายงานิดังกล่าว ต่อสำนิักงานิตรวจ่
บัญ่ช้สีหกรณู ์และสำนิกังานิสหกรณู์
จ่ังหวัดโดยเร็ว
 ให้ผู้ิตรวจ่สอบกิจ่การติดตาม
ผิลการดำเนิินิการแก้ไข้ข้้อบกพร่อง 
ข้้อสังเกต และให้รายงานิผิลการ
ติดตามการแก้ ไ ข้ข้้ อบกพร่ อ ง 
ข้้อสังเกตข้องสหกรณู์ไว้ในิรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบกิจ่การด้วย

ข้้อ 83 ค่วามรับผิิดข้องผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การ กรณีูผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การ
ปฏิิบัติหรือละเว้นิการปฏิิบัติตาม
อำนิาจ่หนิ้าที�  หรือประพฤติผิิด
จ่ริยธรรมในิการปฏิิบัติงานิจ่นิเป็นิ
เหตุให้สหกรณ์ูได้รับค่วามเสียหาย 
ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การต้องรับผิิดช้อบ
ช้ดใช้้ค่่าเสียหายให้แก่สหกรณู์ หรือ
หากตรวจ่พบข้้ อบกพร่ อ งข้อง
สหกรณู์ต้องแจ่้งให้ค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการ ทราบโดยเรว็ และผิูต้รวจ่
สอบกิจ่การต้องรับผิิดช้อบช้ดใช้ ้
ค่่าเสียหายอันิจ่ะเกิดแก่สหกรณ์ูด้วย

ข้้อ 83 ค่วามรับผิิดข้องผิู้ตรวจ่สอบ
กิจ่การ	 หากผ้้ตรวจสอบกจการตรวจ
พบข้้อบกพร่องข้องสหกรณ์์ต้องแจ้ง
ให้คัณ์ะกรรมการดำเนนิการทราบเพื�อ
แก้ไข้โดย์เร็ว	 ผ้้ตรวจสอบกิจการต้อง
รับผิดชอบชดใช้คั่าเส่ย์หาย์อันจะเกิด
แก่สหกรณ์์ด้วย์เหตุอันไม่แจ้งนั�น

เป็นไปตามกฎกระทรวง
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	 	 จึงเสนอท่�ประชุมเพื�อพิจารณ์า

  

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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เหตุไม่แจ่้งนิั�นิ
 การพิจ่ารณูาค่วามรับผิิดข้อง 
ผิู้ตรวจ่สอบกิจ่การให้เป็นิไปตามมติ
ข้องที�ประชุ้มใหญ่่

ข้้อ 83/1 สหกรณ์ูมีหนิ้าที�ต่อผิู้ตรวจ่
สอบกิจ่การ ดังนิี�
 (1) อำนิวยค่วามสะดวก ให้
ค่วามร่วมมือแก่ผู้ิตรวจ่สอบกิจ่การ  
ในิการให้ค่ำช้ี�แจ่งตอบข้้อซัึ่กถุาม
ต่างๆ พร้อมทั�งจ่ัดเตรียมข้้อมูล 
เอกสารหลักฐานิประกอบการบันิท่ก
บัญ่ช้ีข้องสหกรณู์ เพื�อประโยช้นิ์ในิ
การตรวจ่สอบกิจ่การ
 (2) กำหนิดระเบียบวาระการ
ประชุ้มใหผ้ิูต้รวจ่สอบกจิ่การรายงานิ
ผิลการตรวจ่สอบกิจ่การประจ่ำเดือนิ
และจั่ดทำหนัิงสือเชิ้ญ่ให้ผิูต้รวจ่สอบ
กจิ่การเข้า้รว่มประช้มุค่ณูะกรรมการ
ดำเนิินิการสหกรณ์ูทุกค่รั�ง
 (3) พิจ่ารณูาปฏิิบัติตามข้้อ
สังเกตและข้้อเสนิอแนิะข้องผู้ิตรวจ่
สอบกจิ่การ เพื�อใหก้ารดำเนิินิกิจ่การ
ข้องสหกรณ์ูเป็นิไปโดยถูุกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้้อบังค่ับข้อง
สหกรณู์
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ระเบีียบีวาระทีี่�

เร่�องอ่�นุๆ (ถ้�ามัี)เร่�องอ่�นุๆ (ถ้�ามีั)1515
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สิิทธิิประโยชน์์ของสิมาชิกสิิทธิิประโยชน์์ของสิมาชิก

สวััสดิิการสมาชิิกท่ี่�ภัักด่ิต่่อองค์์กรสวััสดิิการสมาชิิกท่ี่�ภัักด่ิต่่อองค์์กร
การขอรับและจ่่ายเงิินสวััสดิิการสมาชิิกภัักดิีต่่อองิค์์กร
	 สมาชิกิที่่�มไิด้้รับัเงินิสวัสัด้กิารัอายุคุรับหกสบิปีีบรับิรูัณ์์สามารัถใช้ิสทิี่ธิ์ิ�น่�ได้้	 โด้ยุสมาชิกิมอ่ายุุ
การัเป็ีนสมาชิกิสหกรัณ์์ครับอายุ	ุ25	ปีี	มส่ทิี่ธิ์ขิอรับัเงินิสวัสัด้กิารัภักัด่้ต่่อองิค์กรั	โด้ยุม่หลักัเกณ์ฑ์์	ด้งัิน่�	
	 	 	•	 อายุุการัเปี็นสมาชิิกต่ั�งิแต่่	25	ปีีข้�นไปี	ได้้รัับเงิินจำนวัน	2,500.-	บาที่
	 	 	•	 เงิินค่าต่อบแที่นรั้อยุลัะ	1	ของิมูลัค่าหุ้น	แต่่ไม่เกิน	5,000.-	บาที่
	 เอกสารัหลัักฐานปีรัะกอบการัขอรัับเงิินสวััสดิ้การัสมาชิิกภัักด้่ต่่อองิค์กรั		
	 	 (1)		สำเนาบัต่รัปีรัะจำต่ัวัที่่�ที่างิรัาชิการัออกให้หรัือบัต่รัปีรัะจำตั่วัสมาชิิกสหกรัณ์์
	 	 (2)	สำเนาที่ะเบ่ยุนบ้าน

หมายเหตุุ  : สมาชิิกสามารถขอรับสวััสดิิการที่่�ม่อายุครบหกสิบปีีบริบูรณ์์ หรือสวััสดิิการภัักดิ่ตุ่อองค์กรหมายเหตุุ  : สมาชิิกสามารถขอรับสวััสดิิการที่่�ม่อายุครบหกสิบปีีบริบูรณ์์ หรือสวััสดิิการภัักดิ่ตุ่อองค์กร
  อย่างใดิอย่างหนึ่่�งเที่่านึ่ั�นึ่  อย่างใดิอย่างหนึ่่�งเที่่านึ่ั�นึ่

สวััสดิิการให้้กับสมาชิิกที่่�ม่อายุุค์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์สวััสดิิการให้้กับสมาชิิกที่่�ม่อายุคุ์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์
การขอรับและจ่่ายเงิินสวััสดิิการให้ก้ับสมาชิิกทีี่�มีอายุค์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์ 
	 สำหรับัสมาชิกิที่่�มอ่ายุคุรับหกสบิปีบีรับิรูัณ์	์	เมื�อที่า่นมอ่ายุคุรับหกสบิปีบีรับิรูัณ์	์	ให้ยุื�นคำรัอ้งิ
ขอรัับเงิินสวััสด้ิการั	ภัายุใน	1	ปีี	 นับจากวัันที่่�มอ่ายุุครับหกสิบปีีบรัิบูรัณ์์	 เพื่ื�ออำนวัยุควัามสะด้วักแก่
สมาชิิกไม่ต่้องิรัอเกษี่ยุณ์อายุุรัาชิการั	โด้ยุม่หลัักเกณ์ฑ์์	ด้ังิน่�
	 	 	•	 สมาชิิกที่่�ม่อายุุการัเปี็นสมาชิิกต่ั�งิแต่	่10	ปีีข้�นไปี	แต่่ไม่เกิน	15	ปีี	 ได้้รัับเงิินจำนวัน 
	 	 	 5,000.-	บาที่
	 	 	•	 สมาชิิกที่่�ม่อายุุการัเปี็นสมาชิิกต่ั�งิแต่	่15	ปีีข้�นไปี	แต่่ไม่เกิน	20	ปีี	 ได้้รัับเงิินจำนวัน 
	 	 	 10,000.-	บาที่
	 	 	•	 สมาชิิกที่่�ม่อายุุการัเปี็นสมาชิิกต่ั�งิแต่่	20	ปีีข้�นไปี	ได้้รัับเงิินจำนวัน	15,000.-	บาที่
	 ในกรัณ์่ท่ี่�โอนมาจากสหกรัณ์์อื�น	 ให้เรัิ�มนับอายุุการัเป็ีนสมาชิิกใหม่ตั่�งิแต่่วัันที่่�สหกรัณ์์ได้้รัับ
โอนเงิินค่าหุ้นของิสมาชิิกที่่�รัับโอนเรั่ยุบรั้อยุแลั้วั
	 เอกสารัหลัักฐานปีรัะกอบการัยุื�นคำรั้องิขอรัับเงิินสวััสดิ้การัสมาชิิกที่่�ม่อายุุครับหกสิบปีี 
บรัิบูรัณ์์
	 	 (1)		สำเนาบัต่รัปีรัะจำต่ัวัที่่�ที่างิรัาชิการัออกให้หรัือบัต่รัปีรัะจำต่ัวัสมาชิิกสหกรัณ์์
	 	 (2)		สำเนาที่ะเบ่ยุนบ้าน
	 	 สหกรัณ์์จะโอนเงิินสวััสด้ิการัด้ังิกลั่าวัเข้าบัญชิ่เงิินฝากออมที่รััพื่ยุ์ของิสมาชิิก	เลัขที่่�บัญชิ่
12-xxxxx		ภัายุใน	3	วัันที่ำการั

ภาคผนวก



รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
	 1	 นางสาวยุุวดีี	 อิ่่�มใจ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 2	 นายุดีษ่ฐพงษ์	 วิเศึษไชิยุศึรี	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 3	 นายุสังเวียุน	 เกตุุสมบููรณ์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 4	 นายุชิม	 ศึรีจันทร์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 5	 นางกาญจนา	 แยุ้มยุงค์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 6	 นายุปิลััมธิสุทธิิ�	 ภาณ์ุลัภัสศึ่ริ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานส่งเสริมการศึึกษานอิ่กระบูบู	 	
	 	 	 	 	 แลัะการศึึกษาตุามอิ่ัธิยุาศึัยุ
	 7	 นางสาวสายุสมร	 ชิาตุ่ยุานนท์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการศึึกษาขั้ั�นพ้�นฐาน
	 8	 นางสาวชินัญช่ิดีา	 กาญจนลัักษณ์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการศึึกษาขั้ั�นพ้�นฐาน
	 9	 นายุวิเชิียุร	 สุภาพัฒน์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการศึึกษาขั้ั�นพ้�นฐาน
	 10	 นายุศึักยุ	 ขุั้นพลัพ่ทักษ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 11	 นายุสุพจน์	 ทรัพยุ์ไหลัมา	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 12	 นางสาวญาณ์ี	 คู์หะรัตุน์	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 13	 นายุสวาท	 เหลั่าอิุ่ดี	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 14	 นางสาวกัลัยุรัตุน์	 เกษมศึรี	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 15	 นายุกัมพลั	 จันทรังษี	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 16	 นายุประทุม	 บุูญศึรี	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 17	 นางอิ่รุณ์ศึรี	 เกษมศึ่ลัป์	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 18	 นางสาวศึ่ริพรรณ์	 ขัั้นธิประดี่ษฐ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 19	 นายุโสภณ์	 ชิมชิ้�น	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 20	 นายุทอิ่งสุขั้	 จำาเริญพฤกษ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 21	 นายุพีรศึ่ษยุ์	 บัูวทั�ง	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมศึ่ลัปากร
	 22	 นายุบูัณ์ฑิ่ตุ	 กลั่�นสุค์นธ์ิ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สถาบูันบูัณ์ฑิ่ตุพัฒนศึ่ลัป์
	 23	 นายุสมชิายุ	 รัชิธิร	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 24	 นางกุหลัาบู	 ศึ่ริบูุญพันธิ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 25	 นางท่พมลั	 นวเจริญพงศึ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 26	 นางณ์ัฐกานตุ์	 ชูิพันธิ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 27	 นายุพ่น่จศึักดี่�	 สุขั้สาธุิ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 28	 นายุณ์รงค์์	 เฉลัยุแพร	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 29	 นายุเทอิ่ดีเกียุรตุ่	 เสนาวัน	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 30	 นายุมานะ	 ศึมนลัักษณ์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานค์ณ์ะกรรมการการอิ่าชิีวศึึกษา
	 31	 นางสาววัลัภา	 ภุมมะระ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 32	 นายุสนอิ่ง	 ฉ	ำ�	า	สมบููรณ์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 33	 นายุอิ่ัทธิิยุา	 ปุกเจียุมอิ่าจ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 34	 นายุเจริญ	 สมชิ้�อิ่	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 35	 นางไพจิตุต์ุ	 ปุกเจียุมอิ่าจ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 36	 นางสาวกานดีาภรณ์์	 จิโรภาส	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัพระนค์ร
	 37	 นางสาวอิุ่ดีม	 ลัายุสวัสดี่�	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัธิัญบูุรี
	 38	 นายุก่ตุตุ่วัณ์ณ์์	 น่�มเก่ดีผลั	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัธิัญบูุรี
	 39	 นายุก่ตุตุ่เชิษฐ์	 สุอิ่ังค์ะวาท่น	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัรัตุนโกส่นทร์
	 40	 นายุสำาเริง	 อุิ่ดีชิธิรรม	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัรัตุนโกส่นทร์
	 41	 นายุอิ่รัญ	 มะลั่ทอิ่ง	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลักรุงเทพ
	 42	 นายุวันชิัยุ	 ศึศึส่กุลัพร	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุเทค์โนโลัยุีราชิมงค์ลัสุวรรณ์ภูม่
	 43	 นางอิ่นงค์์	 นำาสุวิมลักุลั	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุราชิภัฏสวนสุนันทา
	 44	 นายุนค์ร	 ชิาตุตุระกูลั	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุราชิภัฏพระนค์ร
	 45	 นายุไชิยุานันตุ์	 มาโนชิญ์จิตุ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุราชิภัฏพระนค์ร
	 46	 นางสายุใจ	 ชุินประเสริฐ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุราชิภัฏธินบุูรี
	 47	 นางสาวญาณ์ีรัตุน์	 ช่ิวยุโสม	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลัยัุราชิภัฏธินบุูรี



	 48	 นายุสุรชิาตุ่	 รุง่สว่าง	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุราชิภัฏจันทรเกษม
	 49	 นายุสุกวี	 ชัิยุบูุตุร	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุราชิภัฏจันทรเกษม
	 50	 นางชิมพูนุชิ	 ตัุนพาน่ชิ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุราชิภัฏจันทรเกษม
	 51	 นางสาววิภา	 ศึรัทธิาบูุญ	 สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุราชิภัฏจันทรเกษม
	 52	 นางสาวชิ้�นอิ่ารมณ์์	 ภาระพฤตุ	่ สมาชิ่กสังกัดี	 มหาวิทยุาลััยุสวนดุีส่ตุ
	 53	 นายุปัญญา	 ศึรีสังขั้์งาม	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมส่งเสริมวัฒนธิรรม
	 54	 นายุศึ่ริชิัยุ	 ธินวัฒนถาภรณ์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาตุ่
	 55	 นางสุภาพ	 ก้านจักร	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาตุ่
	 56	 นายุอิ่ยุุทธ์ิ	 ศึรีบูุญ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาตุ่
	 57	 นายุค์ำานวน	 ชิมวงศึ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาตุ่
	 58	 นายุเริงฤทธิิ�	 เบู้านุวงศ์ึ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาตุ่
	 59	 นายุชิุบู	 ธิิราชิัยุ	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมการศึาสนา
	 60	 	นางณ์ัฐธิยุาน์	 พัชิรพรเจริญ	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมการศึาสนา
	 61	 นายุบูุญมา	 ศึรีสุรเมธิี	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมการศึาสนา
	 62	 นายุธิงชัิยุ	 สุมนจักร	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมการศึาสนา
	 63	 นายุวิเชีิยุร	 สายุชิุม	 สมาชิ่กสังกัดี	 สำานักงานปลัดัีกระทรวงการท่อิ่งเที�ยุวแลัะกีฬา
	 64	 นายุสำารวยุ	 โยุนกนา	 สมาชิ่กสังกัดี	 กรมพลัศึึกษา							
	 65	 นายุสันตุ์	 ช่ิางทอิ่ง	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 66	 นางสาวอิ่่งพร	 ฉันทากร	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 67	 นางสาวอิุ่ษณ์ี	 พ่ศึาลัายุน	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 68	 นางบูุญส่ง	 รังษ่ยุาภา	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 69	 นางศึรีอิ่าภรณ์์	 นำ�าท่พยุ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 70	 นายุเสถียุร	 สรรค์์โสภณ์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 71	 นายุสุรพลั	 จักษุศึรี	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 72	 นางมนท่กา	 มุ่งศึ่ริ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 73	 นายุบูุญมี	 แซวจันทึก	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 74	 นายุวิเชีิยุร	 ไวยุสุภี	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 75	 นางสาวมาลัี	 ธินะนันท์กูลั	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 76	 นางรังสม่า	 เค์รือิ่กุมุท	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 77	 นางธิัญนันท์	 ทอิ่งค์ำา	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 78	 นายุประดีวน	 พัฒนโชิตุ่	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 79	 นางสาวบูุญศึรี	 เทียุนศึรี	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 80	 นางปริยุาภรณ์์	 อิ่นุรักษ์โอิ่ฬาร	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 81	 นายุประเสริฐ	 ค์ำาเบู้าเม้อิ่ง	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 82	 นายุปรีชิา	 โพธิิธิรรม	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 83	 นายุสุภาพ	 สุขั้เก้�อิ่	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 84	 นายุธินกร	 จินเดีหวา	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 85	 นางประสาท	 วิสัยุดีี	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 86	 นางเฟื่่�อิ่งลัดีา	 ธิรรมเจริญ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 87	 นางสาวชิมัยุพร	 ค์ำาหอิ่มกุลั	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 88	 นางนุพร	 วณ์่ชิยุ์วรนันต์ุ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 89	 นางสาวผ่อิ่งศึรี	 เลั่ศึบูุญชิัยุ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 90	 นายุพ่ศึ่ษฐ์	 รัตุตุานนท์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 91	 นายุประจวบู	 แสงอิ่่นทร์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 92	 นางสาววารี	 พู่พุฒ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 93	 นางสาวสมปอิ่ง	 สุขั้เอิ่ี�ยุม	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 94	 นายุประจักษ์	 อัิ่กษรณ์รงค์์	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 95	 นางสุพัตุรา	 อัิ่ฑิฒพงศ์ึ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 96	 นางกรรณ์่การ์	 จันทห่รัญ	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 97	 นายุระเบูียุบู	 ดีีน่ค์ม	 สมาชิ่กสังกัดี	 สหกรณ์อ์ิ่อิ่มทรัพยุ์ฯ
	 98	 นายุสน่ท	 ทรัพย์ุโภค์	 สมาชิ่กสมทบู
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ที่ปรึกษา

	 นายจรููญ	 ชููลาภ

	 นายไพบููลย์	 เสีียงก้้อง

	 นายชูินภัทรู	 ภูมิิรูัตน

	 นายปรูาโมิทย์	 สีรูวมินามิ

	 นายเชูาว์เลิศ	 ขวัญเมิือง

คณะกรรมการ

	 นายอดุุลย์	 ชู้วนรูัก้ธรูรูมิ	 ปรูะธานก้รูรูมิก้ารู

		 นายวิโรูจน์	 ใจอารูีรูอบู	 รูองปรูะธานก้รูรูมิก้ารู

		 นายพูลลาภ	 อินทรูนัฏ	 ก้รูรูมิก้ารู

	 นายปัญญา	 สุีพรูรูณพิทัก้ษ์์	 ก้รูรูมิก้ารู

		 ผศ.ดุรู.จุฑารัูตน์	 ศริูดุารูา	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายทรูงธรูรูมิ	 ก้าญจนพิบููลย์	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายก้ษ์ิพัฒ	 ภูลังก้า	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายเอนก้	 ศรีูสีำารูาญรูุ�งเรูือง	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นางสีมิจิตรู	 ธัมิวิสีุทธิวรูาก้รู	 ก้รูรูมิก้ารู

		 น.สี.จันทรู์ตรีู	 เก้ษ์มิชัูยนันท์	 ก้รูรูมิก้ารูและเลขานุก้ารู

		 นางนพมิาศ	 แก้้วแหยมิ	 ก้รูรูมิก้ารูและผู้ชู�วยเลขานุก้ารู

		 นายสีุภก้รู	 ชูาญศิรูิวิริูยกุ้ล	 ก้รูรูมิก้ารูและผู้ชู�วยเลขานุก้ารู
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