
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ 
 - รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระท่ี 3 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง 
สมาชิกสามัญท้ังหมด   จำนวน  6,792 คน   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สมาชิกสามัญผู้มาประชุม  จำนวน  5,844 คน   ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายกิตติพงษ ์อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ 
 2. นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธานกรรมการ (บริหาร) 
 3. นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธานกรรมการ (เงินกู้) 
 4. นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน รองประธานกรรมการ (วิชาการ) 
 5. นางวรรณี ช้างเนียม รองประธานกรรมการ (แผนฯ) 
 6. นายวรศักดิ ์ ฉัตรแก้ว กรรมการและเหรัญญิก 
 7. นายพรเทพ ผดุงถิ่น กรรมการ 
 8. นายสมชาย ศรีนิเวศน ์ กรรมการ 
 9. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ ์ กรรมการ 
 10. นายเผด็จ ศิริขจรกิจ กรรมการ  
 11. นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม กรรมการ 
 12. นายสมภพ ปานสวัสดิ์ กรรมการ 
 13. นายเกรียงศักดิ์ ภักดีเมฆานนท ์ กรรมการ 
 14. นายมาตุหมาย สิทธิศักดิ์ กรรมการ 
 15. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง กรรมการและเลขานุการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางธิดาพรรณ  วัฒนพานิช  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  2. นางวิภา  อยู่ทรัพย์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

3. นายบุญลือ  ศรีจิตพงศ์  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4. นายภัสร์พล  เจียมพานทอง  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  5. นายกันตภณ  สุขตะโก   รองผู้จัดการบริหาร 
        (รักษาการแทนผู้จัดการ) 
  6. นางสาวณชาสินี อ่อนยิ้ม   หัวหน้าสำนักผู้จัดการ 
  7. นายมานัส  ดีเอ่ียม   นักบริหารสหกรณ ์3 สำนักผู้จัดการ 
  8. นายสิรวิชญ ์  ไพศาสตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
        บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด 
ผู้ไม่มาร่วมประชุม 

1. ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 2  
(ติดภารกิจ) 

2. ผู้แทนสำนักงานมาตราฐานการบัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ติดภารกิจ) 
3. นายอธิวิทย์ ศรีพิบูลย์ ทนายความ (ติดภารกิจ) 

ฯลฯ 
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น. 
  เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ ตำแหน่งประธานกรรมการ เป็น
ประธานที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาระเบียบ
วาระต่างๆ 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดร้ายแรงโค
วิด - 19 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงในการระบาดของโรคในพ้ืนที่การ
ประชุม ณ การประปานครหลวง และเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิก ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ จึงขอเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้สมาชิกสามารถรับเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนทำ ให้ สอ.กปน. 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2565 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมในที่ประชุม 
109 คนแล้ว  จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 
  ประธาน แจ้งว่า ตามหนังสือที่ กษ 1110/3033 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผลการจัด
มาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในเล่มรายงานกิจการนั้น ทั้งนี้ได้มีการประสานงานกับ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพฯ พ้ืนที่ 2 พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสหกรณ์ ซ่ึงอยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งกลับ จึงเรียนให้สมาชิกทราบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
  
 

2 



 

  1.2 ขอนำวาระเรื่องขออนุมัติงบประมาณค่าพาหนะและค่าอาหารในวันประชุมใหญ่และค่าใช้จ่าย
มาตรการป้องกันโควิดในวันประชุมใหญ่ ขึ้นมาพิจารณาก่อน 
  ประธาน แจ้งว่า ขออนุมัติงบประมาณค่าพาหนะและค่าอาหารในวันประชุมใหญ่และค่าใช้จ่าย
มาตรการป้องกันโควิดในวันประชุมใหญ่ ในวาระงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้ 
 

หมวดรายจ่าย 

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 
เหตุผลและความจำเป็น 

ปี 2565 ปี 2564 
31 ธันวาคม 

2564 
ปี 2565 

  3.6 ค่า

พาหนะและ

อาหารในวัน

ประชุมใหญ่ 

13,680,000.00 11,830,000.00 13,600,000.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

(6,800.00 คน ๆ ละ 2,000.00 = 

13,600,000.00) 

  3.8 

ค่าใช้จ่าย

มาตรการ

ป้องกันโควิด

ในวันประชุม

ใหญ่ 

- - 1,000,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิด-19 

(เจ้าหน้าที่กรมอนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, 

แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ, 

ช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้รับผลกระทบ ฯลฯ) = 

320,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK ในการประชุม

ใหญ่ (6,800.00 คน ๆ ละ 100.00 = 

680,000.00) 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอเป็นเสียงเอกฉันท์ 
 

1.3 ผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

  ประธาน แจ้งว่า ตามที่ สอ.กปน. ได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ถึง 

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนทื่ 2, กรมตรวจสอบบัญชี และ นายอธิวิทย์ ศรีพิบูลย์ (ทนายความ) แล้วนั้น 

เนื่องจากทั้ง 3 หน่วยงานติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 และผู้ตรวจสอบกจิการ 
 เลขานุการ แจ้งว่า คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ครบวาระ    
มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 กรรมการดำเนินการ ครบวาระ 7 คน คือ 
 1. นายสมชาย ศรีนิเวศน์ กรรมการ 
 2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง กรรมการ 
 3. นางวรรณี ช้างเนียม กรรมการ 
 4. นายวรศักดิ ์ ฉัตรแก้ว กรรมการ 
 5. นายรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน กรรมการ 
 6. นายเผด็จ ศิริขจรกิจ กรรมการ 
 7. นายพรเทพ ผดุงถิ่น กรรมการ 
 ในกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 7 คน ไม่มีกรรมการคนใดที่เป็นกรรมการ ครบวาระ 2 วาระ ติดต่อกัน
และต้องเว้นวรรคจากการเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับ หมวด 8 คณะกรรมการดำเนินการ ข้อ 67 
กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ ครบวาระ 4 คน คือ 
  1. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  2. นางวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  3. นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  4. นายภัสร์พล เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ในผู้ตรวจสอบกิจการที่ครบวาระ จำนวน 4 คน มี 2 คน ที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ครบวาระ 2 วาระ 
ติดต่อกันจึงต้องเว้นวรรคการเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามข้อบังคับ หมวด 10 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 
96 การดำรงตำแหน่งผู้สอบกิจการ คือ 
  1. นางธิดาพรรณ วัฒนพานิช ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  2. นายภัสร์พล เจียมพานทอง ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน  และผู้ตรวจสอบ
กิจการ จำนวน 4 คน 
  ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2552 สหกรณ์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

 1. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ ประธาน 
 2. นางสุวรรณา ภาครส กรรมการ 
 3. นายทรงพล เจริญวิบูลย์พันธุ์ กรรมการ 
 4. นายสมโภช เกียรติกสิกร กรรมการ 
 5. นางสาวพัชริดา วงษ์เจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 6. นายชัชกมล ก้อนตาล ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้สมัครตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ เรียงตามหมายเลข 
 หมายเลข 1 นางวรรณี ช้างเนียม 
 หมายเลข 2 นางสาวชุลีกร เสมาชัย 
 หมายเลข 3 นางสาวศยามล ท้วมกลัด 
 หมายเลข 4 นายสมชาย ทองมา 
 หมายเลข 5 นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ 
 หมายเลข 6 นายสมชาย ศรีนิเวศน ์
 หมายเลข 7 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข 
 หมายเลข 8 นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง 
 หมายเลข 9 นายเทอดศักดิ์ เยี่ยมฉวี 
 หมายเลข 10 นางกานดา นัยยุติ 
 หมายเลข 11 นางสาวศุภักษณา มณีนิล 
 หมายเลข 12 นายศิกวัส ดีสวัสดิ์มงคล 
 หมายเลข 13 นายเผด็จ ศิริขจรกิจ 
 หมายเลข 14 นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน 
 หมายเลข 15 นายณัฐพัชร์ รุจิพรพงษ์ 
 หมายเลข 16 นางสุชีลา ชูประทุม 
 หมายเลข 17 นายมาโนช ศรีเมือง 
 หมายเลข 18 นายกิตติศักดิ์ ชุมแวววาป ี
ผู้สมัครตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ เรียงตามหมายเลข 
 หมายเลข 01 นายอรรถพล   วรรณประเวศ 
 หมายเลข 02 นายกฤษณะ  นามวิวัฒน์สุข 
 หมายเลข 03 นายโอภาส   ลุนลา 
 หมายเลข 04 นายธวัฒชัย   สง่าเพ็ชร  
 หมายเลข 05 นายเอกชัย  ตั้งศรีวงศ์ 
 
มติที่ประชุม 1. ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการ ดังนี้ 
   หมายเลข 1 นางวรรณี  ช้างเนียม ไดค้ะแนน 2,353  
   หมายเลข 8 นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง ได้คะแนน 2,087  
   หมายเลข 6 นายสมชาย  ศรีนิเวศน์ ได้คะแนน 2,041  
   หมายเลข 14 นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดม่ัน  ได้คะแนน 1,977  
   หมายเลข 2 นางสาวชุลีกร เสมาชัย  ได้คะแนน 1,907  
   หมายเลข 9 นายเทอดศักด์ิ เยี่ยมฉวีเยี่ยมฉวี ได้คะแนน 1,774  
   หมายเลข 12 นายศิกวัส  ดีสวัสดิ์มงคล ได้คะแนน 1,753  
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 2. ประชุมมีมติเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้ 
   หมายเลข 01 นายอรรถพล วรรณประเวศ ได้คะแนน 2,877   
   หมายเลข 04 นายธวัฒชัย  สง่าเพ็ชร ได้คะแนน 2,378 
   หมายเลข 05 นายเอกชัย  ตั้งศรีวงศ์ ได้คะแนน 2,147 
   หมายเลข 02 นายกฤษณะ นามวิวัฒน์สุข ได้คะแนน 2,101 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง รับรองรายงานประชุมใหญ่สามัญ 
 3.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระท่ี 3 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 3.2 รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระท่ี 3 
 
มติที่ประชุม รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 3.3 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2564 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ระเบียบวาระท่ี 3 
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง สืบเนื่อง 
 4.1 รายงานความก้าวหน้าคดี สบ.ผจจ. 
 4.1.1 คดีแพ่ง 
 นายขจรวชัร์ สุวรรณละเอียด (ผู้แทนฯคดี) รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 1 ฟ้องสบ.ผจจ. (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41ฟ้อง สบ.ผจจ.)   
 ฐานความผิด ผิดสัญญาตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ221/2557 ต้นเงิน 51,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และ
นับตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 2,327,400.00 บาท แต่ไม่เกิน 25 งวด จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด 
และชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
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 คดีหมายเลขดำที่ พ746/2557 ต้นเงิน 101,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และ
นับตั้งแต่เดือน เมษายน 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 3,591,850.00 บาท แต่ไม่เกิน 35 งวด จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด 
และชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคบัคดีต่อไป 
 
 ฐานความผิด ฝากทรัพย์ค้ำประกัน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ182/2557 ต้นเงิน 48,000,000.00 บาท ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่
โจทก์เป็นเงิน 48,700,931.49 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 48,000,000.00 บาท และให้ยก
ฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 จำเลยได้ชำระหนี้มา 2 งวด และชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. 
จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 ฐานความผิด ผิดสัญญาฝากเงิน 
 คดีหมายเลขดำที่ พ722/2557 ต้นเงิน 50,000,000.00 บาท สัญญาประนีประนอมยอมความ ลงวันที่ 
30 กันยายน 2557 ตกลงชำระตั้งแต่ ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558 ชำระไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และ
นับตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 2,672,300.00 บาท แต่ไม่เกิน 25 งวด  จำเลยได้ชำระหนี้มา 3 
งวดและชำระมาครั้งสุดท้าย ธันวาคม 2558 ทางสอ.กปน. จึงดำเนินการบังคับคดีต่อไป 
 รวมทัง้สิ้น 4 คดี มูลค่าต้นเงิน 250,000,000.00 บาท 
 
 สรุปการบังคับคดีสบ.ผจจ. (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41ฟ้อง สบ.ผจจ.) 
 
 การขายทอดตลาดที่ดินเกาะสมุย 
 เนื่องด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 40 ประชุมครั้งที่ 4(อ) วันที่ 26 เมษายน 2555 เห็นชอบให้
ฝากเงินกับ สบ.ผจจ. จำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยนำที่ดินที่อำเภอเกาะสมุย เนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ซึ่งประเมินมูลค่าโดย
บริษัทชาเตอร์ (ไม่ใช่บริษัทของ สอ.กปน.) เป็นเงิน 64.46 ล้านบาท โดยราคาประเมินสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ขาย
ทอดตลาดไม่ได้ ประกอบกับแนวเขตก็ไม่ชัดเจน (คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ได้ยึดที่ดิน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2558 โดย เจ้าหน้าที่บังคับคดีบันทึกการยึดราคาประเมิน 34,292,720.00 บาท) 
 รายงานผลการขายทอดตลาด ทั้ง 6 ครั้ง ยังไม่มีผู้สนใจจะซื้อที่ดิน 
 ต่อมาผู้แทนคดีได้เดินทางไปดูที่ดิน พบว่าเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ทำการปรับปรุงที่ดินมีการถากถางเพ่ือ
ปลูกต้นทุเรียน จาการตรวจสอบคาดว่าถนนทางเข้าอาจจะเกินเข้ามาในพ้ืนที่ และที่ดินข้างๆอาจจะเกินเข้ามาด้วยเช่นกัน 
เจ้าหน้าที่กรมที่ดินแจ้งว่าอาจจะมีการย้ายหมุด ซึ่งมีส่วนทำให้ที่ดินติดถนน หากขึ้นไปซ้ายมือจะเป็นที่ดิน และด้าน
ขวามือมองเห็นวิวทะเลทั้ง 2 ด้าน จึงควรไปขออำนาจศาลเพ่ือรังวัดที่ดิน และปักแนวเขต ซึ่งจะทำให้มีโอกาสในการขาย
ทอดตลาดได้มากขึ้น 
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 การถอนหุ้น บริษัทสลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค จำกัด 
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ได้ทำการยึดหุ้น บริษัท สลิล ซิสเต็มส์ เวิร์ค จำกัด จำนวน 94,500 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ1,000 บาท รวมมูลค่า 94.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้แทนคดี เสนอให้ถอนหุ้นเนื่องจากไม่สามารถขายทอดตลาดได้ ด้วยเป็น
หุ้นที่บริษัทไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีผู้เข้าเสนอราคาในการขายทอดตลาดทั้ง 4 นัด และค่าธรรมเนียมในการ
ถอนหุ้นได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ไว้แล้วคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 อนุมัติให้ถอนหุ้น และถอนหุ้นในวันที่ 5 
มกราคม 2564 โดยเสียค่าธรรมเนียม 1.88 ล้านบาท ทำให้มูลค่าหุ้น 94.5 ล้านบาท คืนกลับเข้าไปรวมกับมูลค่าคดี 250 
ล้านบาท ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบมูลเหตุในการยึดหุ้น บริษัท สลิล ซิสเต็มส์ เวิ ร์ค จำกัด กรณีจ่าย
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นจำนวน 1.88 ล้านบาท 
ผลการตรวจสอบพบว่า 
 1. การดำเนินการยึดทรัพย์ อยู่ในช่วงคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 และชุดที่ 43 
 2. ผู้แทนโจทกไ์ด้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดหุ้นบริษัท วันที่ 12 มิถุนายน 2558 
 3. วันที่ 24 มิถุนายน 2558 ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานว่าบริษัทส่งงบให้กรมการค้าเพียงปีเดียว 
 4. วันที่ 10 กรกฎคม 2558 พบว่าบริษัทปิดกิจการแล้วประมาณ 3 เดือน 
 5. เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที ่49 พิจารณาต่อไป 
 
 คดีที่ 2 ฟ้องคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 กรณีนำเงิน จำนวน 250 ล้านบาท ไปลงทุนกับสหกรณ์
บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด โดยประมาท ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จำนวน 306,718,753.00 บาท ตามคดีหมายเลขดำที่ 
72/2560 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560  
 วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศาลชั้นต้น วินิจฉัยว่าขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง   
 วันที่ 19 กันยายน 2561สอ.กปน. ยื่นอุทธรณ์ 
 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ศาลอุทธรณ์อ่านคำพิพากษา โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ขาดอายุความ ให้ย้อน
สำนวนไปให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในประเด็นอื่นที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคด ี
 ต่อมา จำเลยยื่นฎีกา ต่อศาลฎีกา 
 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ศาลฎีกาอ่านคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยฎีกา ผลทำให้ศาลชั้นต้น ต้องปฏิบัติ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คือต้องวินิจฉัยในประเด็นอ่ืนที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ประเด็นข้อ
พิพาทที่ยังไม่ได้วินิจฉัย มีดังนี้ 
 1) โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 
 2) จำเลยที ่1 ถึง ที่ 15 กระทำละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ 
 3) จำเลยที่ 1 ถึงท่ี 15 จะต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่ เพียงใด 
 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ศาลชั้นต้น พิพากษา ดังนี้ 
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 1) ให้จำเลยที่ 1 ที่3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 50 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ฯ 

 2) ให้จำเลยที่ 1 และท่ี 3 ถึงท่ี 15 ร่วมกันชำระเงิน 48 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จแก่โจทก์ฯ 

 3) ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 51 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแตว่ันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป 

 4) ให้จำเลยที่ 1, ที่3 ถึงที่ 9 และที่ 11 ถึง 15 ร่วมกันชำระเงิน 101 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปีของเงินต้นดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ฯ 

 5) ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ถึงที่ 15 ร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ชนะคดี โดย
กำหนดค่าทนายความ 50,000 บาท 

 6) ให้ยกฟ้องจำเลย สำหรับจำเลยที่ 2 ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ 
 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ศาลแพ่ง ได้มีหมายบังคับคดี ให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีจัดการยึดอายัดทรัพย์สิน
ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา หรือทำการอื่นใดโดยอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างจำเลยยื่นขออุทธรณ์ มี 3 เรื่อง 

1. หมายนัดไต่สวนคำร้องขอให้ไต่สวนการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและของดการบังคับคดี ศาล
นัดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.ด้วยสาเหตุ ที่จำเลยได้ขอให้ศาลทำการไต่สวนและมี
คำสั่งให้การอายัดสิทธิเรียกร้องที่ดำเนินการไปแล้ว เป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับของโจทก์ และได้ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดี 

2. หมายนัดไต่สวนคำร้องขอให้งดการบังคับคดี (ของจำเลยที่ 11) ศาลนัดในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 09.01 น. โดยจำเลยที่ 11 ตามคำร้องขอให้งดการบังคับของจำเลย ได้อ้างเหตุว่ามีภาระผูกพัน 
ที่ต้องนำเงินไปชำระหนี้บางส่วนก่อน ซึ่งการอายัดดังกล่าวทำให้เงินคงเหลือไม่พอแก่การยังชีพ 

3. หมายนัดฟังคำพิพากษาและคำสั่งศาลอุทธรณ์ ศาลนัดในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. 
สรุปการบังคับคดี คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 

ศาลแพ่งได้ออกหมายบังคับ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564  
ทนายความในคดีได้ดำเนินการบังคับคดีตามข้ันตอนทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

1. ได้นำส่งเงินฝากบัญชีสหกรณข์องจำเลยที่ 1,4,5,6,8,9,11,13,14 และ 15 ตามหนังสือแจ้งอายัดสิทธิ
เรียกร้องของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 703 ,919.85 
บาท  

2. ได้มีการอายัดหุ้นสอ.กปน.ของจำเลยที่ 1,4,5,6,8,9,11,13,14 และ 15 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
21,314,270.00 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการมีความเห็นต่างกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งหนังสือ
หารือสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 2 
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3. ได้มีการอายัดเงินเดือนของจำเลยที่ 10 และจำเลยที่ 11  
4. ทนายความ ได้ตั้งเรื่องเพ่ือยึดทรัพย์ของ จำเลยที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์  

  คดีที่ 3 คดีศาลแรงงาน กลาง (นนทบุรี) เรียกค่าเสียหายจาก นายสุพจน์ แสงวิริยภาพ และ นางสาว
อัจฉรา นิ่มแสง ในฐานะ ผจก. และรอง ผจก.ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 นำเงินไปลงทุนกับสหกรณ์
บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำนวนเงิน 250 ล้านบาท 
 ศาลฎีกา อ่านคำพิพากษาเมื่ อวันที่  16 พฤศจิกายน 2564 คดีที่  32258/2564 เมื่ อมีมติจาก
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 แล้ว จำเลยทั้ง 2 ไม่มีอำนาจจะคัดค้านหรือโต้แย้งการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการที่
ลงมติไป ดังนั้นไม่ว่าจะไม่มีการวิเคราะห์ ตรวจสอบสถานะการเงินเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 40 
หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่สามารถทำให้การลงมติที่ประชุมดังกล่าวเปลี่ยนแปลง ยังถือไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
สัญญาจ้างและปฏิบัติด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้เสียหายแก่โจทก์  
 ศาลแรงงานและศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทกฟั์งไม่ข้ึน 
 คดีที่ 4 ฟ้องคณะกรรมการดำเนิน ชุดที่ 41 และชุดที่ 42 ฐานไม่ฟ้องคณะกรรมการ ชุดที่ 40 ทำให้ขาด
อายุความ ด้วยศาลฎีกา ไม่รับฎีกาจำเลย (คณะดำเนินการ ชุดที่ 40 พิพากษาวันที่ 14 กรกฎาคม 2563) ทำให้ไม่ขาด
อายุความ  
 จึงถอนฟ้องคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 และชุดที่ 42 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.1.2 คดีศาลปกครอง 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 4 ยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง วันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยฟ้องกรมส่งเสริมสหกรณ์กับพวก ให้ชดใช้
ค่าเสียหาย จำนวน 228,803,649.37 บาท กรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักรจำกัด ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด นำการได้รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ดังกล่าวใช้กับ สอ.กปน. จนได้
เงินไป จำนวน 250 ล้านบาท 
 ศาลปกครองกลาง พิพากษายกฟ้อง โดยเห็นว่า คดีขาดอายุความ 
 สอ.กปน. ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2564 ว่า สอ.กปน.ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง 
 ศาลจึงไม่รับพิจารณา เห็นพ้องกับศาลปกครองกลาง ให้ยกฟ้อง และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.1.3 คดีอาญา 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
 คดีที่ 5 ดำเนินคดีอาญากับบุคลที่เกี่ยวข้องกรณี สอ.กปน. ได้รับความเสียหายจากการลงทุนจำนวน 
250 ล้านบาท กับสหกรณ์บริการผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจบางนา และ
ได้นำส่งสำนวนให้อัยการฟ้องศาล ออกหมายจับนายปณัฐพสุ สมุทหชัยพัชร์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการผู้ค้าสวน
จตุจักร จำกัด แล้ว 
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 ทั้งนี้ สอ.กปน. ได้มีหนังสือสอบถามความก้าวหน้าของคดีอาญา 1174/2558 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 
2564 ซึ่ง สน.บางนา แจ้งกลับ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ว่า คดีมีความซับซ้อน และมีการกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
จำนวนหลายคน พนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายจับ นายปณัฐพสุ สมุทหชัยพันธ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการ
ผู้ค้าสวนจตุจักร จำกัด และได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามตัวในส่วนที่เหลือ และจะเร่งรัด
พนักงานสอบสวนให้รีบดำเนินการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการต่อไป 
 นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธาน(บริหาร) กล่าวว่า ในเรื่อง สบ.ผจจ. ผมขอแบ่งทั้งหมดเป็น 
3 ส่วน ส่วนแรกเป็นคดีปกครอง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ในชั้นอุทธรณ์แล้วก็พิพากษายกฟ้องเราฟ้องไปทั้งหมด 228 
ล้านบาท ถ้าผมจำยอดไม่ผิด ในกรณี สบ.ผจจ. เงินของเราจะออกไปไม่ได้ถ้าไม่มีองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน 1. สหกรณ์คือ 
คณะกรรมการท่ีปล่อยเงินออกไป 2.สบ.ผจจ. 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อไป ส่วนที่ 2 คดีแรงงาน ในส่วนนี้เราเคยฟ้องร่วมกับ
กรรมการชุดที่ 40 แต่ศาลแพ่งมองว่า 2 ท่านนี้เป็นคดีแรงงานคำพิพากษาศาลฎีกาออกมาเรียบร้อยแล้วว่าผู้จัดการ และ
รองผู้จัดการไม่ผิด เนื่องจากผลการวิเคราะห์งบการเงินออกมาเป็นอย่างไรก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการ
ตอนนั้นได้ส่วนที่ 3 คดีแพ่งเราต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือคดีเดิมที่คณะกรรมการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับ 
สบ.ผจจ. ที่ฐานะที่ไม่คืนเงินฝากและเงินกู้ยืมในตั๋วสัญญาใช้เงิน คดีเดิมมีในการพิพากษาศาล 1 คดีให้นิติบุคคลต้องชดใช้  
ส่วนอีก 3 คดีก็พิพากษาตามยอมเนื่องจากมีการทำสัญญายอม ซึ่งสัญญายอมก็ให้ชำระเพียงแค่ 20,000 - 30,000 บาท 
หลักๆเราก็ยึดที่ดินที่เกาะสมุยได้ซึ่งเราไปจดจำนองทั้งหมด 64 ล้านบาท แต่ราคาซื้อขายจริงๆจะอยู่ที่ 34 ล้านบาท 
ปรากฏว่าที่ดินแปลงข้างมีการพัฒนาที่ดิน เราก็ได้ตรวจสอบกับกรมที่ดินอีกครั้งและได้ตรวจสอบพบว่าที่ดินของเรา
อาจจะได้ประโยชน์ทำให้หน้าที่ดินกว้างขึ้น ก็เลยกลับมาขอมติให้กรรมการร้องต่อศาลเพ่ือขอรางวัดที่ดินเพ่ือที่จะเป็น
ประโยชน์แก่สหกรณ์ ทรัพย์สินส่วนที่ 2 คือหุ้นบริษัท ในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วก็มีมติให้ถอนหุ้นออกเนื่องจากไม่มี
มูลค่า เนื่องจากบริษัทนี้ตั้งอยูที่เดี่ยวกับ สบ.ผจจ. บริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทจำกัด ใบหุ้นใบนั้นจึงไม่มีค่าอะไรเลย เสีย
ค่าธรรมเนียมไป 1 ล้าน 8 แสนบาทเศษ ที่ประชุมคราวก่อนมีมติที่ให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ในการจัดตั้งบริษัท
นี้มีการโดยเพิกถอนหุ้นเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงมาได้แบบนี้ก็เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และได้ส่ง
ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณาการรับผิดชอบ 1.กรมบังคับคดีจะคืนเงินเราได้ไหม 2. ผู้ที่ไปยึดหรือมีมติจะต้อง
รับผิดชอบหรือไม่ ส่วนต่อไปที่ประชุมมีมติให้ฟ้องคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 40 คดีนี้มีความผิดปกติทั้ง 5 ศาล ซึ่ง
ปกติจะมีแค่ 3 ศาล คือ ชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกา ท่านงงไหมครับว่าทำไมเราถึงข้ึนศาลถึง 5 ครั้ง เป็นเพราะอะไร ขอสรุปง่ายๆ 
เราไปฟ้องคดีศาลแพ่งได้มีการกำหนดคดีทั้งหมด 6 ประเด็น ปรากฏว่าศาลแพ่งพิพากษาเรื่องอายุความ พออายุความ
หมดก็ไม่พิจารณาในส่วนอ่ืนๆเลย พอไปถึงศาลอุทธรณ์พิจารณาก็ส่งกลับมาให้ศาลชั้นต้นพิจารณา ระหว่างที่ เรื่องจะมา
ศาลชั้นต้นจำเลยได้ยื่นถวายขอฎีกา ในยื่นของอายุความเราก็ชนะ และศาลชั้นต้นก็พิจารณาว่า กรรมการชุดที่ 40 ต้อน
ร่วมกันชดใช้เงินคืนให้สหกรณ์พร้อมดอกเบี้ย ยกเว้นท่านสุชาดา ได้รับการยกฟ้อง และท่านภารดีชดใช้เฉพาะในส่วนของ 
48 ล้านบาท พอมีคำพิพากษามาศาลก็สั่งให้ชดใช้ภายใน 30 วัน จำเลยไม่ได้ชำระเงินเราก็บังคับคดีตามคำพิพากษา 
จำเลยได้อุทธรณ์คำสั่งการบังคับคดี และคำสั่งให้ชดใช้ ศาลอุทธรณ์จะพิจารณาในวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งศาลชั้นต้นได้
มีคำสั่งงดการบังคับงดคดี เราจึงยื่นขอยกเลิกการงดบังคับคดี ส่วนที่เราได้ยึดไปแล้ว คือเงินฝาก แต่ส่วนของหุ้นเรายัง
ไม่ได้ยึดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสภาพสมาชิก ในส่วนของคดี 250 ล้านบาทก็ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบเท่านี้ หากท่านใด
มีประเด็นข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ 
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นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า เรื่อง สบ.ผจจ.เราได้ฟ้องไปตั้งแต่ปี 2558 จน
วนัที่ 21 ก.พ. 2565 ทางตำรวจได้ส่งสำเนาให้อัยการเพื่อส่งฟ้องคดีอาญา ในส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ 

นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า  ไม่ทราบว่าตัวแทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์มาหรือ
ป่าวครับ  

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า เราได้เชิญไปแล้ว แต่น่าจะติดภารกิจ 
นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขท่ี 7082 กล่าวว่า  เรื่องที่ดินการจดจำนองเราไม่ได้ดูเลยหรอ หน้าที่ดิน

จาก 8 เมตร เพิ่มเป็น 80 เมตร ถ้าผมรู้ว่าอันไหนผิดทุกคนต้องดำเนินการคดีทุกคนผมคิดว่าหากรวมกับดอกเบี้ยน่าจะถึง 
300 ล้านบาทแล้ว ที่ผ่านมาก็หักปันผลของสมาชิกไป 3 ปี ฝากกรรมการใหม่ทุกท่านกรุณาศึกษาข้อมูล ใน 250 ล้านบาท
ก็เป็นส่วนของสมาชิกทุกท่าน 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ขอย่อให้ฟ้อง ผมและคุณขจรวัชร์ได้รับมอบหมาย
จากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนคดี ข้อเท็จจริงที่ดินหน้ากว้างประมาณ 8 เมตร เราได้ขึ้นไปตรวจสอบมีการปรับราคาที่ดิน
ใหม่เมื่อปีที่แล้ว ตอนนั้นเราไปก็ได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กรมที่ดินมาตรวจสอบซึ่งก็ทราบว่าที่ดินติดถนนประมาณ 
80 เมตร เราก็ได้รายงานให้คณะกรรมการดำเนินการ จึงได้แต่งตั้งผู้แทนเพ่ือไปร้องศาลขอรางวัดขอสอบเขตใหม่ หากได้
รางวัดสอบเขตผมคิดว่าเราคงขายได้ 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธาน(บริหาร) กล่าวว่า จากภาพถ่ายทางอากาศถนนติดที่ดินเรา
เยอะขึ้น  

นายธวัช ลิบวาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 7082 กล่าวว่า  ผมอยากทราบว่าเวลารับจำนองเราได้ไปตรวจสอบ
หรือไม่ และในเอกสารประเมินราคาก็บอกว่า ไม่ให้ใช้ในการจดจำนองเท่าที่ผมรู้คนที่มากู้เราไม่มีตัวตน รายชื่อกรรมการ
ทั้งหมดเป็นการหลอกลวง ผมจะต้องเอาคนเข้าคุกให้ได้  

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธาน(บริหาร) กล่าวว่า เรื่องนี้ศาลได้พิพากษามาแล้วก็ประมาณ
ร้ายแรง ทั้ง 2 ส่วนที่พ่ีธวัชพูดอยู่ในคดีอาญาและคดีแพ่งเรียบร้อย 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ในคดีแพ่ง วันที่ 20 เมษายน 2565 จะมีคำ
พิพากษา ส่วนคดีอาญาก็ดำเนินต่อไป ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่แต่งตั้งผมเป็นผู้แทนคดีนี้ ผมขออนุญาตถอนตัวสาเหตุ
บางประการ 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธาน(บริหาร) กล่าวว่า ในคดีนี้ 250 ล้านบาท ผมกับพ่ีสุรศักดิ์ก็
ทำงานด้วยมาเยอะ รายท่านก็จะทราบผมก็โดยทั้งข่มขู่ต่อหน้าและลับหลังคนเราผิดก็ต้องยอมรับผิดเราก็มีคณะกรรมการ
ดำเนินการเป็นผู้ดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งผมก็อยู่ในคณะกรรมการดำเนินการ 

นายวิทยา อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า เรื่องตัวแทนผมเป็นผู้เสนอเองที่ผมเสนอใน
คราวการประชุมนั้นเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการไปดำเนินการจะไม่ต่อเนื่อง ในครั้งนั้นก็ได้แต่งตั้งคุณขจรวัชร์และ
คุณสุรศักดิ์เป็นผู้แทนโดยไม่ต้องขึ้นตรงกับคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือให้มีอิสระในการติดตาม ผมได้มาดูแล้วไม่มีใคร
เหมาะสมกับคดีนี้ผมก็อยากจะขอร้องคุณสุรศักดิ์ และคุณขจรวัชร์ ให้รับหน้าที่นี้ต่อไปหากท่ีประชุมเห็นด้วย รายละเอียด
ต่างๆไม่มีใครทราบจริงๆเท่า 2 ท่านนี้ การดำเนินการแก้ไขข้อบังคับกว่าจะนำผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากกรรมการหลายปีมาก 
หากที่ประชุมใหญ่เห็นด้วย ก็ขออนุมัติให้ทั้ง 2 ท่าน รับเป็นผู้แทนโดยขึ้นตรงกับสมาชิกไม่ต้องผ่านกรรมการชุดใดๆเพ่ือให้มี
อิสระในการดำเนินการ 
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ประธาน กล่าวว่า ก็ขอมติให้ท่านขจรวัชร์ และ นายสุรศักดิ์ เป็นผู้แทนในการดำเนินคดีต่อไป 
นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวว่า  การดำเนินการเกี่ยวกับคดี 250 ล้านบาท 

คณะกรรมการดำเนินการยังไม่รู้เรื่องเลยในบางเรื่อง  ผมเห็นด้วย ว่าควรมอบให้เขาแต่ควรมีขั้นตอนที่ถูกต้อง 
นายสมภพ ปานสวัสดิ์ กรรมการ กล่าวว่า ก็ขอขอบคุณท่านวิทยาที่เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ แต่ต้อง

คำนึงถงึขอ้บังคับของที่ประชุมใหญ่ด้วย ซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วจะต้องเป็นคณะกรรมการดำเนินการที่เป็นผู้ไปมอบหมายต่อ  
นายวิทยา อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า เรื่องที่ผมเสนอให้ไม่ควรผ่านคณะกรรมการ

ดำเนินการเพราะอาจจะถูกครอบงำ  
ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีการจำกัดเวลาในไม่เกิน 3 ชั่วโมง เรื่องต่างๆ จึงต้อง

พยายามให้ทัน  
นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด รองประธาน(บริหาร) กล่าวว่า ขอแยกเป็น 2 ส่วน เรื่องคดีความเราขอ

มติที่ประชุมทุกครั้งท่านสามารถไม่ตรวจสอบย้อนหลังได้ ในส่วนที่เราไม่ขอคือการดำเนินการตามคำสั่งศาล เช่น การ

บังคับคดี ผมไม่เคยขอผมดำเนินการตามคำสั่งศาลในสิ่งที่ผมดำเนินการไปผมทำตามหน้าที ่

นายบุญลือ ศรีจิตรพงศ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวว่า  หากเพียงแต่ได้ตั้งข้อสังเกต หากผิดพลาดก็ขอ

อภัยครับ 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทยั รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ความคืบหน้าทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาผมทั้ง 2 คน
ดำเนินการตาม พรบ. มีการแจ้งคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งไม่เคยทำโดยพลการ ทำตามคำสั่งศาล หมายศาลและ
แจ้งคณะกรรมการทุกครั้ง ขออยากเรียนสมาชิกว่าผม 2 คนถูกขู่ทำร้ายร่างกาย ถูกขู่เอาชีวิตผมไม่เคยพูดเลย7ปีที่ผ่านมา
มีสมาชิกโทรมาเตือนผมเองก็ไปแจ้งความไปแล้วกรรมการชุดที่ 40 ทั้งหญิงและชายต้องรับผิดชอบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผม
ดำเนินการไม่เคยทำโดยพลการแจ้งคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง  

 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ 
 2. มติเป็นเอกฉันท์ มอบหมายให้นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด และหรือนายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย เป็น
ผู้แทนคดีเกี่ยวกับ 250 ล้านต่อไปจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด  และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่จ่ายจริง ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 
 
 4.2 สรุปความคืบหน้าของคดีต่าง ๆ ของปี 2563 – 2564 
 สหกรณ์เกษตรสามโก้ จำกัด 
 คดีหมายเลขแดงที่ มย 255/2559 ศาลแพ่ง เรื่องผิดสัญญากู้ยืมและค้ำประกัน สหกรณ์เกษตรสามโก้ 
จำกัด ที่ 1  กับพวกรวม 12 คน จำเลย  
สอ.กปน. ได้ทำการบังคับคดีและขายทอดตลาด ที่ดินจำนวน 4 แปลง ได้รับเงินเป็นจำนวน 2,198,276.50 บาท ขณะนี้ 
สอ.กปน. อยู่ระหว่างดำเนินการถอนบังคับคดี เนื่องจากได้รับชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสินธุ์ จำกัด  
1. คดีหมายเลขดำที่ พ.2224/2563 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง เรียกคืน

เงินฝาก นายสุ่น ภูมิเหล่าแจ้ง ที่ 1 กับพวกรวม 25 คน จำเลย ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ  
2. คดีหมายเลขดำที่ พ.2319/2562 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง ผิดสัญญา

กู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกัน โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูโรงเรียนเอกชนกาฬสิทธุ์ จำกัดท่ี 1 กับพวก
รวม 10 คน จำเลย ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ 

  
 บริษทั เจริญประปา จำกัด  

  คดีหมายเลขดำที่ ผบ1459/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ผบ9758/2555 สำนักงานบังคับคดีจังหวั ด
นครนายก ทาง สอ.กปน. ได้ดำเนินการแถลงความประสงค์ในการบังคับคดี พร้อมวางเงิน เพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ เรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก อยู่ระหว่างรอขายทอดตลาด 
 
 บริษัทบิสซิเนส คอมเพ็ดทิทีฟ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด (BCI) 
 คดีหมายเลขดำที่ พ522/2563 คดีหมายเลขแดงที่ พ1044/2564 ศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่องผิดสัญญา 
ศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 261,010 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวัน
ฟ้อง (ฟ้องวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564 และอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 
2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น  
โดยคดีนี้ สอ.กปน. (โจทก์) ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลจังหวัดนนทุบรี และจำเลยก็ยื่นอุทธรณ์ เช่นเดียวกัน คดีอยู่ระหว่างการ
รอหมายอุทธรณ์ของจำเลย เพ่ือ สอ.กปน. จะต้องแก้ไขอุทธรณ์ ต่อไป  
 

 นายประเจิด นาคน้อย  
 คดีหมายเลขแดงที่ พ.633/2563 ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน เรื่องชำระหนี้บังคับจำนอง 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด โจทก์  
 นายประเจิด นาคน้อย จำเลย ซื้อที่ดินจากบังคับคดี โดยการประมูลซื้อได้ แต่ไม่ชำระเงิน สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดสว่างแดนดิน จึงมีการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานบังคับคดีจัดทำบัญชี หาก
จำนวนเงินที่ได้รับน้อยกว่าหนี้สิน ทาง สอ.กปน. มีความจำเป็นต้องเรียกค่าเสียหายเพิ่มเติมจากจำเลยต่อไป 
รายละเอียด ดำเนินคดีกับสมาชิก ปี 2564 

1. สมาชิกท่ีทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ในปี 2564 มีทั้งหมด 11 ราย 16 คดี 
2. สมาชิก ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ในปี 2564 มีทั้งหมด 21  ราย  44 คดี 
3. อยู่ระหว่างดำเนินคดี ทั้งหมด 41 ราย 88 คดี  
4. คดีท่ีเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งหมด 5 ราย 9 คดี  

 รวม การดำเนินคดีกับสมาชิก สอ.กปน. ทั้งสิ้น 78 ราย 157 คดี 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.3 รายงานผลสอบข้อเท็จจริง กรณี เงินกู้สามัญฌาปนกิจ 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
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นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมอ่านผลการสอบของคณะกรรมการให้
ดำเนินการอีก 4 ข้อ ผมสงสัยว่าท่านทราบอยู่แล้วว่ากรรมการชุดไหนออกระเบียบ กรรมการชุดไหนแก้ไขระเบียบเพ่ิม
วงเงินกู้แต่ทำไมต้องไปเสนอให้ดำเนินการอีก 4 ข้อ ทำไมท่านไม่ดำเนินการทางกฎหมายไปเลย ซึ่งตั้งแต่การออกระเบียบ
มามีเงินออกไป 10 กว่าล้านบาท แล้วสูงสุด 1,000 กว่าล้านบาท ปัจจุบัน เหลือ 800ล้านบาท ที่ยังเป็นหนี้อยู่ในรายงาน
ประจำปี ในตารางที่ 5 ท่านสรุปมาได้ดีมากทั้งหมดแก้ไขระเบียบ 10 กว่าครั้งท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าจะเสียเวลามีคนบาง
กลุ่มไม่อยากให้ดำเนินการผมมีความเห็นว่าในเมื่อข้อมูลชัดเจนก็ควรดำเนินการตามกฎหมายไปเลย เราไปไล่ฟ้องกับผู้ที่กู้
ไปแต่เราไม่ได้ไปฟ้องกับผู้ที่ออกระเบียบคราวที่แล้วก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมการสอบ แม้แต่นายทะเบียนเองก็มีคำสั่งมาว่า
มันไม่ถูกต้องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผมก็สงสัยว่ากรรมการที่สอบไม่ดำเนินการตามกฎหมายเลย ผมไม่ทราบ
วัตถุประสงค์ของกรรมการคืออะไร 

นางวรรณี ช้างเนียม รองประธาน(แผนฯ) กล่าวว่า ตัวดิฉันได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับเป็นคณะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วจึงได้รู้ว่าการกู้เงินฌาปนกิจมีอะไรที่ซับซ้อนไม่เหมือนคดี 250 ล้านบาท 
และก็เกิดในเวลาใกล้เคียงกัน เรื่องฌาปนกิจเกิดเมื่อชุดที่ 39 แต่ 250 ล้าน เกิดชุดที่ 40 แต่จริงๆแล้วก็คือคณะกรรมการ
ชุดเดียวกัน แต่ระเบียบนั้นได้ปฏิบัติเรื่อยมาจนปี 2561 โดยที่ทางกรมไม่ได้มาทักท้วงอะไร เรื่องฌาปนกิจไม่เหมือนกับ 
250 ล้านบาทเพราะความผิดไม่ปรากฏชัดเจนและเกี่ยวพันกับสมาชิกเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่ทางคณะกรรมการก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน แต่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่
มีสิทธิไปชี้ว่าใครผิดหรือถูก เพียงแต่มานำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ การที่จะตัดสินว่าใครถูกหรือผิดคงไม่ใช่เราซึ่ง
เป็นคณะตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะตรวจสอบฯก็เสนอเนื่องจากระยะเวลาจำกัดข้อมูลที่ได้มาก็อยากให้มีการตรวจสอบ
ว่าถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่กรรมการชุดที่ 39 จนถึง ปี 2561 มีกรรมการหลายชุดที่อนุมัติตาม
ระเบียบนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีความผิดต่างกรรมต่างวาระ ก็ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฎหมายพิจารณา ทางกรรมการชุด
เก่าก็แจ้งว่าออกระเบียบและกรมทราบก็ไม่มีการแจ้งกลับมายังสหกรณ์และชี้ ว่าผิดมาตอน 2561 ซึ่งตรงนี้ดิฉันมองว่า
คณะกฎหมายควรดูเรื่องข้อกฎหมายและปรึกษากรม ส่วนเรื่องความเสียหายก็ยังไม่ชัดเจน มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
ซึ่งเป็นการกู้เงินของสมาชิก เพราะฉะนั้นมีสมาชิกกว่า 2,000 ที่เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องนี้ก็อยากให้สมาชิกให้ เวลา
กรรมการเพื่อตรวจสอบขอ้มูลให้ถกูต้อง 

นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า คุณเข้าใจผิดผมกำลังพูดถึงกรรมการไม่
เกี่ยวกับสมาชิก เพราะนายทะเบียนมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมา คุณก็รู้อยู่แล้วมีคำสั่งวันที่ 19 ตุลาคม ผมสงสัยว่า
ทำไมต้องมาตรวจสอบ 

ประธาน กล่าวว่า ขอเรียนสมาชิกว่าตั้งแต่นายทะเบียนออกคำสั่งมา เราหยุดปล่อยการกู้เงินตั้ งแต่คำสั่ง
นายทะเบียนมา ปัญหาที่ท่านกังวลเกิดตั้งแต่ชุดที่ 39 – 46 ปัญหานี้จะเกิดก็ต่อเมื่อสมาชิกไม่สามารถชำระหนี้ได้และมี
กรรมการหลายท่านรวบรวมรายละเอียดไว้แล้ว ท่านใดกังวลเรื่องกรรมการชุดเก่าๆ ผมเข้ามาปี 2562 ไม่มีการปล่อย
สัญญานี้อีกเลยตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะบางปีมีปัญหาบางปีไม่มีปัญหาเราพยายามแก้ไข
และปรับให้ถูกต้อง และสมาชิกเดือดร้อนน้อยที่สุด 

นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ประธานก็ยังเข้าใจผมผิด ผมไม่ได้พูดถึง
สมาชิกผมพูดถึงกรรมการที่ออกระเบียบคำสั่งนายทะเบียนมาแล้ว ผมสงสัยว่าทำไมไม่ดำเนินการ 
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ประธาน กล่าวว่า คำสั่งออกมาหลังจากการปล่อยกู้ก็ต้องให้กฎหมายไปดูว่าผิดหรือไม่ เราต้องมาช่วยดู
กันผมเข้าใจดี  

นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ทำไมไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับกรรมการ 
ผู้กู้เขาก็ส่งอยู ่

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า เนื่องจากเวลาสั้นเข้ามา ผมขอเสนอประเด็นนี้ให้
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ไปดำเนินการตาม ระเบียบ พรบ. และตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามกฎหมาย  

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากผมอยู่ในคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย ที่
ประชุมก็ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ตั้งแต่เมื่อไหร่ เรา 3 คนก็ประชุมและสรุปเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการ ตอนนั้นก็ใกล้จะมกราคม 2564 ก็จะเร่งสรุปเพ่ือให้นำเข้าวาระการประชุมใหญ่ให้สมาชิกได้รับ
ทราบหลังจากนี้ชุดที่ 50 ก็จะดำเนินการต่อ 

นายสุพจน์  รุ่งแจ้ง สมาชิกเลขที่ 9687 กล่าวว่า อยากพูดเรื่องเงินฌาปนกิจเป็นเงินสงเคราะห์ศพเป็น
เงินคนตาย การที่ออกระเบียบให้กู้เงินฌาปนกิจมาค้ำประกันไม่สามารถทำได้ เงินฌาปนกิจเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะมอบ
ให้ทายาทแต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถนำไปค้ำหรือการันตีอะไรได้ หากสมาชิกกู้เงินไปและมีการเซ็นยินยอมให้หักเงิน
ฌาปนกิจแต่เสียชีวิตไปทายาทจะไม่ใช้หนี้ก็ได้สหกรณ์ก็ไม่สามารถหักได้ เงินนฌาปนกิจคือเงินก้อนสุดท้ายของสมาชิกไม่
สามารถนำไปค้ำหรือการันตรีใดๆ ได้เลย 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ขอสรุปตามที่มติ ว่าให้คณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 50 ดำเนินการตามข้อบังคับ กฎหมาย พรบ ระเบียบกับผู้ที่เก่ียวข้องตามผลการสอบข้อเท็จจริง 

 
มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
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  4.4 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การส่งแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมไม่ทันจนทำให้มีการเปิดประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งท่ี 1 ประจำปี 2562 

 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
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นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า เรื่องการส่งข้อบังคับเพ่ิมเติมไม่ทัน ท่านสุร
ศักดิ์จะให้ผ่านไปเลยใช่ไหม 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมไม่ได้ให้ผ่าน แต่จะให้คณะกรรมการดำเนินการชุด
ที่ 50 ดำเนินการตามข้อบังคับ กฎหมาย พรบ ระเบียบ กับผู้ที่เกี่ยวข้องตามผลการสอบข้อเท็จจริง 

เลขานุการ กล่าวว่า มติของวารระที่ 4.3 4.4 4.5 ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ไปดำเนินการ
ตามผลการสอบข้อเท็จจรงิ ตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543 กล่าวว่า ผมขออภิปรายผลการสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการส่งข้อบังคับล่าช้าจนต้องเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ในรายงานผลสรุปการสอบกับข้อเท็จจริงคนละเรื่องกัน ท่าน
บอกว่าสอบคณะกรรมการชุดที่ 47 แต่กรรมการชุดที่ 47 บอกว่าไม่เกี่ยวข้องเพราะเขามอบหมายคณะทำงานไปแล้ว
ท้ายสุดแล้วมีการมอบหมายไปเรื่อยสุดท้ายไปตกที่ฝ่ายจัดการคุณจะไปดำเนินการตามกฎหมายกับธุรการหรือ ในเมื่อ
คณะกรรมการมีการมอบหมายคณะทำงานไปแล้วและมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องนั้นคือกรรมการปัดความรับผิดชอบ การที่
กรรมการมอบหมายให้ใครก็ตามทำยังเป็นความรับผิดของกรรมการอยู่ และฝ่ายธุรการรายงานมาว่าเขาส่งทันภายใน
กำหนดซึ่งกับข้อเท็จจริงคนละเรื่องเลย ผมกลัวท่านจะไปดำเนินการกับธุรการซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานเคยบอกว่าไม่ผิด
กฎหมายอันนี้ถูกต้อง หากคุณส่งภายในกำหนดเราไม่ต้องเสียเงินจัดประชุมใหญ่วิสามัญ แต่ท่านยืนยันว่าส่ งภายใน
กำหนด ผมก็อยากถามว่าหากทันทำไมนายทะเบียนมารับจดผมก็ไม่อยากเสียเวลาในเรื่องนี้ คณะกรรมการชุดที่ 47 มีอยู่ 
5 ท่านลงชื่อปัดความรับผิดชอบให้กับเด็ก คนที่รับผิดชอบต้องเป็นประธานกับเลขา หนังสือที่นายทะเบียนแจ้งว่าทันจด
ไม่ทันท่านก็ไม่นำมาลง 

เลขานุการ กล่าวว่า ขออนุญาตชี้แจงเนื่องจากดิฉันเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเอกสาร
หน้า 43 2.1.4 เลขานุการสหกรณ์ ซึ่งตรงที่สีเข้มก็เขียนไว้ว่า เลขานุการมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมใหญ่รวมทั้งการ
แก้ไขข้อบังคับให้แล้วเสร็จเนื่องจากเป็นงานสำคัญและเร่งด่วนควรเร่งรัดติดตามซึ่งมาระยะเวลาพอสมควรก่อนครบ
กำหนดเราก็เขียนไว้แล้ว ส่วนที่ท่านแจ้งคือเป็นการชี้แจงของเลขานุการชุดที่ 47 ว่าการส่งข้อบังคับล่าช้าไม่มีผลการแก้ไข
ไม่มีบทลงโทษ และการประชุมใหญ่วิสามัญของสมาชิกมหีน้าที่ลงชื่อได้อันนี้เป็นข้อชี้แจง สำหรับฝ่ายจัดการถึงส่งช้าเขาก็
บอกว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าควรจะส่งภายใน 45 วัน เพราะในรายงานการประชุมเขียนไว้ว่า 45 วัน ทำให้เกิดความเข้าใจผิด
และงานล้นมือการสอบข้อเท็จจริง ขอสรุปให้เห็นว่าการดำเนินการเป็นอย่างไร เราไม่ได้เป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิด เราก็เขียน
ผู้รับผิดชอบโดยเน้นอยู่แล้วตรงเลขานุการ เรียนเพ่ือพิจารณา 

นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขท่ี 7543 กล่าวว่า มติประชุมคราวที่แล้วให้หาผู้รับผิดชอบด้วย 
เลขานุการ กล่าวว่า อยู่ ในหน้าที่  47 ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นในวันประชุ มใหญ่วิสามัญ อันที่  2 ก็คือ

ผู้รับผิดชอบ 
นายวิทยา  อนุวงศ์นุเคราะห์ สมาชิกเลขที่ 7543  กล่าวว่า ใครต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าเสียหายที่

เกิดขึ้นท่านก็ไม่ได้แจ้งไว้ ท่านก็บอกว่าแต่ละกลุ่มก็บอกว่าส่งภายในกำหนด แต่นายทะเบียนส่งมาว่าไม่ทัน เพราะฉะนั้น
การสอบต่างๆไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงซึ่งผมก็ไม่อยากเสียเวลามาพูดกับเรื่องนี้อีกผมก็อยากให้กรรมการดำเนินชุด
ต่อไปรับไปดำเนินการต่อไปมีหนังสือโต้ตอบหลายฉบับ ผมไม่คิดว่ากรรมการชุดที่ 47 เป็นอย่างนั้น การมอบหมายไปแล้ว
ไม่ต้องรับผิดชอบหรือในแง่กฎหมายมันหนีความรับผิดชอบไม่ได้ ที่ผมทวงคือผลสอบไม่ไปร่วมถึงข้อเท็จจริงทั้งหมด 
ข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่เป็นอย่างที่สอบมาหากให้ผมพูดมันไม่จบ เอกสารที่โต้ตอบอยู่ในมือผม 
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เลขานุการ กล่าวว่า ก็ขอบคุณมาก และจะไปตรวจสอบให้ 
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมก็ให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ไป

ดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เสียหาย การ
สอบก็ชัดแล้วแต่ไม่สามารถฟังธงได้ก็ให้คณะกรรมการชุดที่ 50 ไปดำเนินการ 

 
มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบ/
ข้อบังคับ/พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
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  4.5 รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง การจ่ายค่าพาหนะในการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1  

ประจำปี 2562 

 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ประชุม มอบให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 ดำเนินการตามผลการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบ/ 
ข้อบังคับ/พรบ.สหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทำให้สหกรณ์เกิดความเสียหาย 
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 4.6 หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด 
  เลขานุการ รายงานว่า บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การฟ้ืนฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางได้
กำหนดนัดฟังการพิจารณาแผนฟ้ืนฟู เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แต่มีเจ้าหนี้จำนวน 3 ราย ยื่นคัดค้านแผน จึงมีการ
เลื่อนนัดพิจารณาเป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบ แผนฟ้ืนฟูกิจการการบินไทย ซึ่ง
ได้แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว  และจากการประชุมเจ้าหนี้ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารแผนโดยเจ้าหนี้จำนวน 5 
ราย ได้แก่ 
 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 
 2. นายพรเทพ ฐิระเวช 
 3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 
 4. นายไกรสร บารมีอวยชัย 
 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
 ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร การบินไทยตั้งเป้าลดต้นทุน 3 หมื่นล้านบาทต่อปี หนึ่งในแผน ประกอบด้วบ 
การเจรจาต่อรองผู้ให้เช่าเครื่องบิน โดยขอปรับลดค่าเช่าเครื่องบิน ปรับลดแบบเครื่องบิน จาก 12 แบบ เหลือ 5 แบบ 
การปรับลดแบบเครื่องยนต์จาก 9 แบบ เหลือ 4 แบบ  การเจรจากับกลุ่มผู้ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เครื่องใหม่ การปรับ
โครงสร้างค่าตอบแทนนักบิน เป็นต้น นอกจากนี้มีการปรับลดจำนวนผู้บริหารเดิม 800 อัตรา ลงเหลือ 500 อัตรา 
จำนวนพนักงานจากประมาณ 29,000 อาจเหลือประมาณ 15,600 อัตรา เพ่ือความคล่องตัว รวมทั้งโครงการอำลาระยะ
ยาวรับเงินเดือน 20% โครงการลาหยุดโดยไม่รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน โครงการร่วมใจเสียสละเพ่ือองค์กร 
 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้มีการส่งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ครั้งที่ 1 งวดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 14 กันยายน 2564 สรุปดังนี้ 
 1. การชำระหนี้ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด จำนวนประมาณ 1.2 พันล้าน
บาท และบริษัทไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้แต่ประการใด 
 2. การลดทุนจดทะเบียน จากประมาณ  26.9 หมื่นล้านบาท ลงเหลือ 21.8 หมื่นล้านบาท โดยตัดหุ้น
ของบริษัทท่ียังไม่ออกขายและจำหน่าย 
 3. การขายทรัพย์สินรองที่ศาลได้มีคำสั่งอนุญาตแล้ว 4 รายการ ได้แก่ 
 3.1 หุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน BAFS  จำนวนประมาณ 2.7 พันล้านบาท 
 3.2 หุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน NOK  จำนวนประมาณ 278.7 ล้านบาท 
 3.3 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นศนูย์ฝึกอบรมที่หลักสี่ ราคาเสนอสุดท้ายประมาณ 1.8 พันล้านบาท 
เมื่อวันที่ 5 สค. 2564 บริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว 
 3.4 เครื่องยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว อยู่ระหว่างหาผู้สนใจ 
 4. การขาย ให้เช่า หรือหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินรอง (ผู้บริหารยังไม่ได้ดำเนินการขายทรัพย์สิน
รองอ่ืนๆ แต่อย่างใด) 
 5. การไม่ยอมรับทรัพย์สิน หรือสิทธิตามสัญญาในกรณีที่ทรัพย์สินของบริษัท หรือสิทธิตามสัญญามี
ภาระเกินควรกว่าประโยชน์ที่พึงได้ 
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 6. การเข้าเจรจาเพ่ือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเดิม 
 7. การตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ 
 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานข้างต้น บริษัทฯ แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ๆ ได้ตามที่แผนฟื้นฟู
กิจการกำหนด 
 หลังจากเดินเครื่องตามแผนฟ้ืนฟู 4 เดือน จ่ายหนี้แล้ว 1.2 พันล้านบาท ปรับลดขนาดองค์กรเหลือ
พนักงาน 2.1 หมื่นคน ปี 65 คาดว่าจะลดลงอีกให้เหลือ 1.4 หมื่นคน ปลดระวางเครื่องบิน ขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งใน 
และต่างประเทศ 19 แห่ง เสริมสภาพคล่องการเงิน และคาดว่าสิ้นปี 2564 เงินสดในมือ 1.6 พันล้านบาท 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า  สหกรณ์ของเราจะต้องสำรองหนี้สูญเป็น
ระยะเวลา 20 ปี ซึ่งปีนี้เป็นปีแรก  

นายสุพจน์  รุ่งแจ้ง สมาชิกเลขที่ 9687 กล่าวว่า ซึ่งมีการขายสินทรัพย์ออกไปเป็นจำนวนมาก
ผู้ติดตามของ สอ.กปน.ได้ติดตามหรือตรวจสอบ อยากจะสอบถามว่าเราจะได้อะไรกลับมาบ้างซึ่งปกติแล้วการฟ้ืนฟูจะไม่
สามารถขายสินทรัพย์เองได้จะต้องผ่านศาลเราเป็นเจ้าหนี้อยู่ได้รับสินทรัพย์มาบ้างหรือไม ่

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า ช่วงแรกที่เราได้ติดตามแต่งตั้งการเริ่มฟ้ืนฟู และช่วง
โควิดก็ไม่ได้บินแต่ก็ดำเนินกิจการในเรื่องการขนส่งสินค้า และจะมีชสอ.ที่เป็นแม่งานในการติดตามในเรื่องนี้ผมเป็นหนึ่งใน
คณะทำงานก็พร้อมติดตามท่ีจะเรียกคืน และนำข้อมูลมาบอกกล่าวกับสมาชิก 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า ผมเข้ามาในกรรมการชุดที่ 49 เป็นความคิดเห็น
ส่วนตัว จากรายงานทั้ งหมด สอ.กปน.ไม่น่าจะได้รับชำระเงินเนื่ องจากมีการจ่ายเจ้าหน้าหนี้การค้าก่อน ต่อไปนี้
คณะกรรมการชุดที่ 50 ร่วมถึงผมด้วยคงต้องติดตามว่าทนายความที่ ชสอ. จ้างมาดำเนินการทางคดีให้กับสหกรณ์ว่าเกิด
ประโยชน์หรือไม่ เช่น ทรัพย์สินที่ขายไปเกิดประโยชน์จริงกับสหกรณ์หรือไม่ หรือเป็นการสมคบกันขาย บางรายการตั้ง
ราคาเกินราคากลางไม่ก่ีบาท หากขายกันจริงๆอาจจะได้แพงกว่านี้ ข้อ 5 การไม่รับสิทธิที่ควรจะเป็น บริษัทการบินไทยไป
ทำสัญญาอย่างไรให้เสียประโยชน์เพราะฉะนั้นกรรมการบริษัทจะต้องรับผิดชอบ เจ้าหนี้การค้าบางรายก็เป็นคนขาย
เครื่องบินให้กับการบินไทยตอนซื้อขายถูกต้องหรือไหม 

เลขานุการ กล่าวว่า มติ 4.6 รับทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
 5.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 
 

 (แบบ ท.ข. 2)  
ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่แก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี ้
 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิก หรือการรับเงินกู้การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 
กับผู้จัดการ รวมเป็นสองคน 
 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง 
นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำคัญด้วย 

 ข้อ 20. การลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ การลง
ลายมือช่ือเพื่อให้มีผลผูกพันสหกรณ์ ในกิจการอัน
เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นพิเศษ
ตามข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 (1) หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจน
การเบิก หรือการรับเงินกู้การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้
จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรม
อื่นๆ จะต้องลงลายมือช่ือของประธานกรรมการ หรือ 
รองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ หรือเหรัญญิก 
กับ ผู้จัดการ หรือ ฝ่ายจัดการที่ คณะกรรมการ
ดำเนินการมอบหมาย รวมเป็นสองคน 
 (2) การรับฝากเงิน ใบรับเงิน และเอกสารทั้งปวง 
นอกจากท่ีกล่าวไว้ใน (1) ข้างบนนี้จะต้องลงลายมือช่ือ
ของผู้จัดการ หรือ ผู้ทีผู่้จัดการมอบหมาย 
 อนึ่ง ในหนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม เช็ค 
ใบสั่งจ่ายเงิน ใบรับเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสาร
การเงินของสหกรณ์นั้น ต้องประทับตราของสหกรณ์
เป็นสำคัญด้วย 

แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การ
ดำเนินงานของสหกรณ์
ต่ อ เนื่ อ ง  ใน ก ร ณี ที่
ผู้จัดการว่างลง และยัง
ไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ใดดำรง
ตำแหน่งแทน หรือเมื่อ
ผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 ข้อ 79. คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจมีคำสั่ง
แต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติ
ภารกิ จของสหกรณ์  โดยมี อำนาจหน้ าที่ ต ามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 ข้อ  79. คณ ะอนุกรรมการ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการต้องกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการพร้อมทั้ง
กำหนดอำนาจหน้าที่ ดังนี ้
 ข้อ 79.1 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการ
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนห้าคน 
โดยให้มีตำแหน่ งประธานกรรมการคนหนึ่ งและ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ 
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร อ า จ แ ต่ ง ตั้ ง
บุคคลภายนอกที่ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้ 
 

แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  ก า ร
ด ำ เนิ น งาน แ ล ะ ก า ร
กำกับดูแลสหกรณ์ออม
ท รั พ ย์ แ ล ะ ส ห ก รณ์
เค รดิ ต ยู เนี่ ย น  พ .ศ . 
๒๕๖๔ และ ระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการรับจดทะเบียน 
 

 

37 



ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่แก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในตำแหน่งได้
เท่ากับ กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง
คณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยงน้ัน 
 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็น
อย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้อง
มีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา 
     ข้อ 79.1 .1 อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
อำนาจและหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รวมทั้งในขอ้ต่อไปนี ้
     (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ การลงทุนสภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอ่ืน ๆ 
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
อนุมัติ 
    (2) มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 
    (3) ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความ
เพียงพอของนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้
กระบวนการบริหารความ เสี่ ยงมีประสิทธิภ าพแล ะ
ประสิทธิผล 
    (4 ) รายงานแผนดำเนิน งานที่ ควรปรับปรุ งแก้ ไข 
ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์ 
 

ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย ว กั บ
ค ณ ะ อ นุ ก ร รม ก า ร
บริหารความเสี่ยงและ 
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564 
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ข้อความที่แก้ไข 
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เหตุผล 
(3) 

       (5) กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยง 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
ดำ เนิ นก ารและต่ อที่ ป ระ ชุม ให ญ่ ท ราบ โดยแสด ง
รายละเอียดในรายงานประจำปี 
 (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 
     ข้ อ  7 9 .2  คณ ะอนุ ก รรม การก ารล งทุ น   ให้
คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็น
คณะอนุกรรมการการลงทุนจำนวนห้าคน และต้องไม่มี
กรรมการดำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มีตำแหน่งประธาน
กรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ 
      คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้ 
     คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับ 
กำห นด เวลาของคณ ะกรรมการด ำเนิ นก ารซึ่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น 
 ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย
และให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัด
เรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมี
อนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุนให้
เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบและพิจารณา 
      ข้อ 79.2.1. อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน  ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนมีอำนาจและหน้าที่
ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่ง
ของสหกรณ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแผน
เกี่ยวกับการลงทุนประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่อนุมัติ 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่แก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

       (2) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและแผนจัดการการ
ลงทนุ ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
      (3) ประเมิน ติดตาม และกำกับดูแลผลประโยชน์จาก
การลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
      (4) กำกบัดแูลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน 
 (5) รายงานผลการปฏิบัติ งานให้คณะกรรมการ
ดำเนินการทราบและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจำปี 
 (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
มอบหมาย 
     ข้อ 79.3 คณะอนุกรรมการ ในกรณีจำเป็นแก่การ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ อาจมีคำสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่างๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของ
สหกรณ์ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ ข้อความในช่อง 
(1) เป็นข้อความจากข้อปัจจุบัน ซึ่งสหกรณ์ถือใช้อยู่และสหกรณ์มีมติของที่ประชุมใหญ่ให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) ข้อความซึ่งที่ประชุมใหญ่มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) เหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อ หรอืข้อความนั้น ๆ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  หมวด 4 การดำเนินงาน ข้อ 20. และ 
คณะกรรมการอ่ืนข้อ 79. คณะอนุกรรมการ ตามที่เสนอ (สมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมจำนวน 115 คน  อนุมัติทั้ง 115 
คน) 
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5.2 งบการเงิน 
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รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน 
ของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 
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นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  กล่าวว่า หน้า 58 – 60 เป็นการรับรองของ
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ หน้านี้เป็นรูปแบบขอข้ามไปในหน้าที่ 62 -65 ก็เป็นสิ่งที่สมาชิกมุ่ง
หมายให้มาดำเนินการซึ่งผลการตรวจสอบจะอยู่ในหน้าที ่62 รายงานของผู้สอบบัญชี เขียนความข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบ
การเงิน งบกระแสเงินสด รูปแบบจะตายตัว ถ้าหากผู้สอบบอกว่าเป็นไปตามที่ กรมตรวจสอบก็แสดงว่าสามารถจัดสรร
กำไรสุทธิได้ ท้ายหน้า 62 -  63 หน้าที่ 64 จะเหมือนกันทุกปีเพ่ือให้กระชับขอไม่อ่านหากมีคำถามก็รอให้ถามทเีดียว เรา
ถือเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ทรัพย์ของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นเงินลงทุน เงินฝาก ส่วนหน้าที่ 64 
14,912 ล้านบาทที่ปรากฏอยู่เงินไหนมาจากไหนบ้าง ในหน้าที่ 67  ส่วนหน้าที่ 68 – 70 เป็นผลกำไรขาดทุนของสหกรณ์
ปีนี้รายได้ลดลง ปีนี้มีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ในสมาชิก มตีั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ และค่าใช้จ่ายการดำเนินการจะอยู่ในหน้า 
69-70 ปีนี้ลดลง 10 ล้านบาท กำไรของสหกรณ์ลงลดเพียง 6 ล้านบาท งบกระแสเงินสดคือการงบการรับจ่ายเงินโดยจะ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม หน้า 71 – 72 กระแสเงินสดกิจกรรมดำเนินเงินหากตัวเลขเป็นบวกจะไม่เติบโต ตัวเลขเป็นบวกแสดงว่า
ไม่เติบโต ต่อไปคือกระแสเงินสดเกี่ยวกับการลงทุน ถัดมาก็เป็นกระแสเงินสดรับจ่ายยอดรวมจะอยู่หน้าที่ 73 การระดม
เงินของสหกรณ์ได้มาหากเราดูภาพรวมจะเห็นได้ว่า สอ.กปน.มีเงินสดเยอะมาก ในช่วงนี้สหกรณ์ต่างๆจะเงินเหลือเยอะ
มาก หากสมาชิกท่านใดมีคำถามเรียนเชิญสอบถามได้เลยครับ  

นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า ขอสอบถามหน้า 69 ที่มีการสรุปเบี้ยกรรมการ
ปี 2563 กับ 2564 ทำไม่เบี้ยประชุมต่างกันเยอะมาก ขอให้กรรมการช่วยตอบด้วย 

ประธาน กล่าวว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและการประชุมที่เป็นนโยบาย
ไม่สามารถประชุมได้ 
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ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า ขอเพ่ิมเติมในปี 2564 การประชุมของคณะกรรมการ 
และคณะทำงาน ก็ไม่ได้ตั้งและด้วยโควิด การหยุดปฏิบัติหน้าที่  

นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า ในส่วนของปี 2563 แต่ทำไม่เบี้ยถึงเยอะ 
เพราะเหตุการณ์ก็น่าจะใกล้เคียงกัน 

ประธาน กล่าวว่า ปี 2563กรรมการสามารถดำเนินการได้ปกติ  
นางสาวรัญกาญจน์ เกิดม่ัน รองประธาน(วิชาการ) กล่าวว่า ปกติเราจะเลือกตั้งประมาณกุมภาพันธ์ ซึ่ง

ปี2563เราสามารถเลือกตั้งได้แตป่ี 2564เราไม่สามารถเลือกตั้งได้จึงมีกรรมการรแค่ 7 คน  
นายสุพจน์  รุ่งแจ้ง สมาชิกเลขที่ 9687 กล่าวว่า ขอสอบถามผู้ตรวจสอบเป็นความรู้อยากจะถามว่า

กรรมการไม่ได้ทำตามเป้าตัวเลขของการลงทุนนำเงินมากองไว้เห็นว่าอย่างไร 
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กล่าวว่า ในช่วงนี้สหกรณ์จะเงินเหลือเยอะเพราะช่วงนี้

กฎกระทรวงก็จะออก ทำให้ไม่สามารถปล่อยเงินกู้ได้ ส่วนที่ 2 การตัดสินใจหรืออำนาจซึ่งช่วงนั้นมีสุญญากาศ อันที่ 2 ก็
คือหุ้นกู้การบินไทยซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่สำคัญ ระบบสหกรณ์ถือหุ้นกู้ไว้ 4  หมื่นล้านกว่า สถานการณ์โควิดเกิดผลกับระบบ
สหกรณ์เยอะมาก ในส่วนของคณะกรรมการมีความสามารถมากน้อยผมไม่กล้า 

เลขานุการ กล่าวว่า ขอมติรับรองงบการเงนิ อนุมัติ  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองงบการเงินตามที่เสนอ 
 
 5.3 ผลการดำเนินงานด้านการเงินและการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 เลขานุการ รายงานว่า มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 5.3.1 ทุนเรือนหุ้น (บาท) 

ต้นปี 

ณ 1 มกราคม 2564 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 

คงเหลือสิ้นป ี

ณ 31 ธันวาคม 2564 

4,827,009,150.00 146,961,000.00 89,485,590.00 4,884,484,560.00 

 
5.3.2 เงินรับฝาก (บาท) 

ประเภท ยกมา ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหลือสิ้นป ี

ออมทรัพย ์ 153,785,689.32 2,161,251,030.92 2,000,797,545.26 314,239,174.98 

ออมทรัพย์พิเศษ 8,319,121,407.75 2,802,309,660.25 3,011,925,798.77 8,109,505,269.23 

ฝากประจำ 432,088,289.03 338,634,128,98 86,993,997.52 683,728,420.49 

รวม 8,904,995,386.10 5,602,194,820.15 5,099,717,341.55 9,107,472,864.70 
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 5.3.3 ทุนสำรอง (บาท) 
ต้นปี 

ณ 1 มกราคม 2564 
เพ่ิมขึ้นระหว่างปี 

คงเหลือสิ้นป ี

ณ 31 ธันวาคม 2564 

601,532,632.64 24,604,355.51 626,136,988.15 

 

5.3.4 เงินให้กู้แก่สมาชิก (บาท) 

เงินให้กู้แก่สมาชกิ ยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือสิ้นป ี

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน (ฉฉ.) 1,464,700.00 6,864,890.93 7,301,390.93 1,028,200.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน - โควิด (19) 3,666,998.13 12,553,005.37 13,897,784.86 2,322,218.64 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ 3,374,118,886.73 1,407,840,814.00 1,293,266,584.63 3,488,693,116.10 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - คุณภาพชีวิต (ส8) 4,291,713.27 0.00 557,043.27 3,734,670.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษา (ส9) 77,500.00 390,000.00 396,000.00 71,500.00 

ลูกหนี้เงินให้กูส้ามัญ - ปรับโครงสร้างหนี้ (สค.) 560,208,690.39 13,584,277.68 216,545,061.07 357,247,907.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ (คพ) 384,300.00 1,500.00 231,800.00 154,000.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - เพื่อการศึกษาปริญญา 
(สศ.) 

2,667,960.91 0.00 205,343.67 2,462,617.24 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สสอ.รรท. 414,705,067.90 2,447,294.36 32,148,617.30 385,003,744.96 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สส.ชสอ. 336,621,144.23 2,382,255.92 23,009,984.56 315,993,415.59 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - ประกันชีวติ (33) 357,822.37 0.00 11,168.24 346,654.13 

ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้สามญั - สสอค. 183,745,375.51 2,259,022.04 14,604,068.85 171,400,328.70 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - หมุนเวียน (สม.) 121,689,510.32 94,185,769.21 88,748,903.77 127,126,375.76 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัส (สบ.) 186,207,008.41 193,107,211.80 197,482,455.31 181,831,764.90 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัสคุณภาพชีวิต (สช.) 12,961,919.70 2,661,573.52 5,491,749.51 10,131,743.71 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญโบนสัพิเศษ (สพ) 1,757,469.47 750,169.49 2,507,638.96 0.00 

ลูกหนี้เงินให้กูส้ามัญ - ประนีประนอมหนี้ (ปน.) 8,602,785.21 328,250.00 1,047,627.53 7,883,407.68 

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ - โบนัส 1.5 เท่า (สน) 0.00 10,029,400.00 2,736,900.00 7,292,500.00 

ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ 126,015,794.14 10,177,805.87 14,996,350.71 121,197,249.30 

 5,339,544,646.69 1,759,563,240.19 1,915,186,473.17 5,183,921,413.71 

 

71 



 

5.3.5 การลงทุนภายนอก (บาท) 

การลงทุนภายนอก ยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือสิ้นป ี

เงินฝากสหกรณ์อื่น  1,226,169,187.15 965,643,900.45 870,213,087.60 1,321,600,000.00 

เงนิให้สหกรณ์อื่นกู ้ 3,144,726,052.93 1,365,000,000.00 1,649,443,779.45 2,860,282,273.48 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และหุ้น 4,698,210,000.00 1,265,000,000.00 633,000,000.00 5,330,210,000.00 

 9,069,105,240.08 3,595,643,900.45 3,152,656,867.05 9,512,092,273.48 

 

5.3.6 ทุนอืน่ๆ ของสหกรณ์ (บาท) 

ทุนอื่น ๆ ของสหกรณ์ ยกมา เพ่ิม ลด คงเหลือสิ้นป ี

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 77,935.19 13,354.66 0.00 91,289.85 

ทุนสาธารณประโยชน ์ 1,525,493.05 1,200,000.00 2,425,317.00 300,176.05 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำฯ ส่วนสหกรณ์ 9,172,696.64 899,741.61 717,565.06 9,354,873.19 

 10,776,124.88 2,113,096.27 3,142,882.06 9,746,339.09 

 

รายละเอียดการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. สวัสดิการครอบครัว สมาชิกถึงแก่กรรม 351,200.00  
 2. สวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย 1,264,000.00 
 3. สวัสดิการสมาชิกโสด 11,000.00 
 4. สวัสดิการมงคลสมรส 37,000.00 
 5. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 43,000.00 
 6. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา 27,000.00 
  (คณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 
  ไปเข้าร่วมสัมมนากับหน่วยงานอื่น) 
 7. เงินบริจาคเพ่ือการกุศลสาธารณะ 56,717.00 
 8. อุทกภัย – วาตภัย 246,400.00 
 9. ทุนการศึกษาบุตร 389,000.00 
  รวม 2,425,317.00 
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 5.3.7 รายได้ 
 ปี 2564 สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น 602,767,216.70 ล้านบาท แยกเป็น 
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ 283,423,972.68 บาท คิดเป็นร้อยละ  47.02 ของรายได้ทั้งหมด 
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 
และฝากสหกรณ์อ่ืน 146,594,864.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.32 ของรายได้ทั้งหมด 
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามคำพิพากษา 3,103,592.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของรายได้ทั้งหมด 
รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี 562,562.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของรายได้ทั้งหมด 
รายได้จากการลงทุนภายนอก 168,852,347.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของรายได้ทั้งหมด 
รายได้อ่ืน ๆ 229,877.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้ทั้งหมด 

 

 5.3.8 รายจ่าย 
 ปี 2564 สหกรณ์มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 365,801,740.95 ล้านบาท แยกเป็น 
ดอกเบีย้จ่ายเงินฝากและการลงทุน 262,381,572.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของรายได้ทั้งหมด 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 60,258,646.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของรายได้ทั้งหมด 
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ 
บมจ.การบินไทย 22,750,000.00 บาท  
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ 20,411,521.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.39 ของรายได้ทั้งหมด 
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของรายได้ทั้งหมด 
 
 5.3.9 กำไร 
 ปี 2564 สหกรณ์มีกำไรสิทธิ จำนวน 236,965,475.75 บาท ต่ำกว่า ปี 2563 จำนวน 6,078,079.39 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.50 ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 26,348,239.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.01 
 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า จัดสรรกำไร ประจำปี 2564 นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
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ตารางจัดสรร 

การจัดสรร 

ปี 2563 

เสนอ การจัดสรร 

ปี 2564 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

จำนวนเงิน 

(บาท) 

คิดเป็น 

ร้อยละ 

1. ทุนสำรอง ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ในอัตราร้อย
ละ 10 

24,304,462.72 10.00 23,696,547.58 10.00 

2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 
ของกำไรสุทธิ 

 แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในอัตราร้อยละ 4.00 203,984,524.85 83.95 192,017,740.94 81.03 

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 7.55 9,141,660.54 3.76 13,279,451.50 5,60 

5. เงินโบนัส     

     5.1 กรรมการ 15 คน ๆ ละ 60,000 บาท 1,050,000.00 0.43 900,000.00 0.38 

     5.2 เจ้าหน้าที่ 19 คน ๆ ละ 4 เดือน 3,319,659,58 1.37 2,914,160.00 1.23 

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล 13,247.45 0.01 1,000,000.00 0.42 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 1,200,000.00 0.49 3,127,575.73 1.33 

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ - - - - 

9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม - - - - 

 243,043,555.14 100.00 236,965,475.75 100.00 

 

การจัดสรรกำไรสุทธิ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 10 
 1. จัดสรรคืนสมาชิก ร้อยละ 86.63 ของกำไรสุทธิ  
 1.1 เป็นเงินปันผล (81.03 %) 192,017,740.94 บาท 
 1.2 เงินเฉลี่ยคืน (5.60 %) 13,279,451.50 บาท 
  รวม 205,297,192.44 บาท 
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 2. เพ่ือความมั่นคงของสหกรณ์ ร้อยละ 11.75 ของกำไรสุทธิ  
 2.1 ทุนสำรอง (10.00 %) 23,696,547.58 บาท 
 2.2 ทุนรักษาระดับเงินปันผล (0.42 %) 1,000,000.00 บาท 
 2.3 ทุนสาธารณประโยชน์ (1.33 %) 3,127,575.73 บาท 
  รวม 27,824,123.31 บาท 
 3. เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 1.61 ของกำไรสุทธิ  
 3.1 กรรมการดำเนินการ (0.38 %) 900,000.00 บาท 
 3.2 เจ้าหน้าที่ (1.23 %) 2,914,160.00 บาท 
  รวม 
 4. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิ 30,000.00 บาท 
  รวมทั้งสิ้น 236,965,475.75 บาท 
 
 ประเด็นพิจารณาในที่ประชุม  
 ที่ประชุมมีองค์ประชุมจำนวน 115 เสียง พิจารณาการจัดสรรโบนัส ดังนี้ 
 - การจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ตามข้อ 5.1 เสนอพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ 15 คนๆ ละ 60,000 
บาท มีสมาชิกออกเสียงสนับสนุน จำนวน 95 เสียง ไม่เหน็ด้วยจำนวน 4 เสียง งดออกเสียง จำนวน 16 เสียง 
 - การจัดสรรเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5.2 มีสมาชิกออกเสียงสนับสนุนจัดสรรเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ 19 คนๆ  
ละ 4 เดือน จำนวน 73 เสียง  
 - การจัดสรรเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5.2 สมาชิกออกเสียงสนับสนุนจัดสรรเงินโบนัสเจ้าหน้าที ่19 คน ๆ  
ละ 3.5 เดือน จำนวน 14 เสียง และงดออกเสียง จำนวน 28 เสียง 
 นางสิริลักษณ์  นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า สอบถามเรื่องการจัดสรรโบนัสกรรมการ จะมี
กรรมการส่วนหนึ่งที่หยุดปฏิบัติงาน จะจัดสรรโบนัสอย่างไร 
 ประธาน กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการดำเนินการจะจัดสรรโบนัสตามท่ีปฎิบัติงานจริง 
 เลขานุการ สรุปการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 โดยอนุมัติเงินจัดสรรกำไรสุทธิตามตารางจัดสรรกำไรที่เสนอ 
 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติเงินจัดสรรกำไรสุทธิตามท่ีเสนอ 

2. อนุมัติจัดสรรเงินโบนัสกรรมการ ตามระยะเวลาในการบริหารและความรับผดิชอบ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กรรมการ 7 คน ที่อยู่ในชุด 48 จนถึงมีการเลือกตั้งให้รับโบนัสตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 20 

พฤศจิกายน 2564 จำนวน 324 วัน 
 กลุ่มที่ 2 กรรมการชุดที่ 48 มี 7 คน รักษาการให้รับโบนัสตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 30 พฤษภาคม 

2564 จำนวน 150 วัน 
 กลุ่มที่ 3 กรรมการชุดที่ 49 มี 15 คน รับโบนัสตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2564 

จำนวน 41 วัน 
   3. อนุมัติจัดสรรเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ 19 คน ๆ ละ 4 เดือน 

สำหรับเงินโบนัสส่วนที่เหลือจากการจัดสรร (ข้างต้น) ให้นำเข้ากองทุนสำรอง 
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5.4 การอนุมัติตัดหนี้สูญ (ถ้ามี) 

 เลขานุการ รายงานว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2564 มีมติให้ตัดหนี้สูญ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นางยุพเรศ โรจนวิภาคจำนวน 83,384.35 บาท เนื่องจากรับภาระหนี้ค้ำประกันของ  นายโชคชัย 
ไหว้ครู โดยไม่ได้ฟ้องผู้ค้ำประกันเป็นคดี และเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
  2. นายสุชาติ  ทองคง จำนวน 19,875.22 บาท เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี  
 สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน 103,259.57 บาท  ไว้เรียบร้อยแล้ว 
จงึได้มีมติให้จำหน่ายหนี้เป็นสูญ จำนวน 103,259.57 บาท 

  
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติทั้ง 2 ราย ให้จำหน่ายหนี้เป็นสูญ จำนวน 103,259.57 บาท  
 
 5.5 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
2565 คาดว่า จะมีรายได้ 629.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 404.09 ล้านบาท ประมาณการกำไร 225.31 ล้านบาท และ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 แยกเป็นรายละเอียดดังนี้ 

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2565 

รายการ 

ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ ประมาณการ 
(บาท) 

รับ – จ่าย 
ณ 31 ธ.ค. 64 

(บาท) 

ประมาณการ 
(บาท) 

ดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู ้ 265,000,000.00 287,090,128.01 285,000,000.00 เงินกู้ 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 
4.8% - 5.8% 

ดอกเบี้ยจากการให้สหกรณ์อื่นกู ้ 160,000,000.00 114,730,119.73 160,000,000.00 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,300 ล้านบาท 
อัตราดอกเบีย้ 3.00% - 3.40% 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ ์ 25,000,000.00 31,864,744.36 25,000,000.00 เงินฝากที่สหกรณ์อื่น 1,200 ล้านบาท 
อัตราดอกเบีย้ 2.00 - 4.50% 

ดอกเบี้ยจากพันธบัตรรัฐบาล ตั๋ว
สัญญาใช้เงินและหุ้นกู ้ 

125,000,000.00 114,000,974.23 106,000,000.00 พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 4,200 ล้าน
บาท อัตราดอกเบี้ยเฉลีย่ 2.80% 

เงินปันผลหุ้น ชสอ. 53,000,000.00 54,500,000.00 53,000,000.00 เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท 
อัตราดอกเบีย้เฉลีย่ 5.30% 

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 351,373.06 300,000.00  

รายได้อื่นๆ 120,000.00 229,877.31 100,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าถ่ายเอกสาร 
/ ค่าปรับ / อ่ืนๆ 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 628,720,000.00 602,767,216.70 629,400,000.00  
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รายการ 

ปี 2564 ปี 2565 

หมายเหตุ ประมาณการ 
(บาท) 

รับ – จ่าย 
ณ 31 ธ.ค. 64 

(บาท) 

ประมาณการ 
(บาท) 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิก 250,000,000.00 258,965,495.96 260,000,000.00 ยอดเงินฝาก 9,150 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.75% 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์

อื่น 

0.00 0.00 0.00  

หัก ดอกเบี้ยจ่ายเงนิกูส้ถาบัน

การเงิน 

10,000,000.00 3,416,076.80 35,000,000.00 ยอดเงินกู้ 2,300 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.50% 

หัก ค่าใช้จ่ายดำเนินการ 105,406,285.00 60,258,646.75 87,041,750.00 งบประมาณรายจ่าย 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 365,406,285.00 322,640,219.51 381,341,750.00  

กำไร ก่อนหักสำรองหนี้สญู 263,313,715.00 280,126,997.19 248,058,250.00  

หัก หนี้สงสัยจะสญู 0.00 20,411,521.44 0.00  

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าหุ้นกู้ 

บมจ.การบินไทย 

0.00 22,750,000.00 22,750,000.00  

กำไร จากการดำเนินการ 263,313,715.00 236,965,475.75 225,308,250.00  
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 

หมวดรายจ่าย 

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 
เหตุผลและความจำเป็น 

ปี 2565 ปี 2564 
31 ธันวาคม 

2564 
ปี 2565 

1. หมวดเงินเดือน     

   1.1 เงินเดือน เจ้าหนา้ที่ 

สอ.กปน. 

11,860,140.00 9,906,250.000 11,588,400.00 - เงินเดือน เจ้าหน้าที ่26 อัตรา = 9,788,400.00 บาท 

(815,700.00*12) 

- ผู้จัดการ 1 อัตรา 1,800,000 บาท (150,000.00*1*12) 

รวมหมวดเงินเดือน 11,860,140.00 9,906,250.000 11,588,400.00  

2. หมวดคา่ตอบแทน     

   2.1 ค่าล่วงเวลา 600,000.00 276,658.44 500,000.00 สำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็นและเร่งด่วน/รองรับโปรแกรม

ระบบใหม ่

   2.2 ค่าเบี้ยประชุม 

 

- คณะกรรมการดำเนินการ 

 

- คณะกรรมการอำนวยการ 

 

- คณะกรรมการเงินกู้และ

สวัสดิการ 

 

- คณะกรรมการการศึกษา 

- คณะอนุกรรมการเงินลงทุน 

- คณะอนุกรรมการบริหาร 

- คณะอนุกรรมการ

แผนพัฒนาและเทคโนโลย ี

- คณะอนุกรรมการพิจารณา

กฎหมายและติดตามหนี ้

- คณะอนุกรรมการบริหาร

ความเส่ียง 

 

- ผู้ตรวจสอบกิจการ 

- การประชุมวาระพิเศษ/กรณี

เร่งด่วน 

1,164,000.00 574,000.00 1,200,000.00 เบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ, อำนวยการ, กรรมการชุดต่างๆ, 

อนุกรรมการ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกจิการ และผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- คณะกรรมการดำเนินการ (15*24*700.00) + (4*12*700.00) 

+ (2*4*700.00) + (3*4*700) = 299,600.00 บาท 

- คณะกรรมการอำนวยการ (7*24*700.00) + (3*4*700.00) 

= 126,000.00 บาท 

- คณะกรรมการเงินกู้และสวัสดิการ (5*48*700.00) = 

168,000.00 บาท 

- คณะกรรมการการศึกษา (5*12*700.00) = 42,000.00 บาท 

- คณะอนุกรรมการเงินลงทุน (7*24*700.00) = 117,600.00 

บาท 

- คณะอนุกรรมการบริหาร (5*12*700.00) = 42,000.00 บาท 

- คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาและเทคโนโลยี (5*20* 700.00) 

= 70,000.00 บาท 

- คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและติดตามหนี้ (5*

24*700.00)  

= 84,000.00 บาท 

- คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (5*18*700.00)  

= 63,000.00 บาท 

- ผู้ตรวจสอบกิจการ (4*14*700.00 )= 39,200 บาท 

- การประชุมวาระพิเศษ / กรณีเร่งด่วน = 148,600 บาท เช่น 

(การประชุมใหญ่/คณะสอบขอ้เท็จจริง/สรรหาผู้จัดการและ

เจ้าหน้าที่/สัญญาจัดจ้างจัดซ้ือโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์และ

อื่นๆ) 

   2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 

250,000.00 200,000.00 250,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2565 ปี 2564 

31 ธันวาคม 
2564 

ปี 2565 

   2.4 ค่าพาหนะมาปฏบิัติงาน     

     2.4.1 ค่าพาหนะมาปฏิบัติงาน 
กรรมการและผู้ตรวจสอบกจิการ 

1,512,000.00 1,224,833.33 1,512,000.00 ค่าพาหนะมาปฏบิัติงานของกรรมการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 
ครั้งละ 1,000.00 บาท 
- ประธาน 1 ท่าน ((1*12*1,000.00)*12) = 144,000.00 บาท 
- รองประธาน 4 ทา่น ((4*8*1,000.00)*12) = 384,000.00 
บาท 
- เหรัญญิก 1 ท่าน ((1*12*1,000.00)*12) = 144,000.00 บาท 
- เลขานุการ 1 ทา่น ((1*10*1,000.00)*12) = 120,000.00 
บาท 
- กรรมการดำเนินการ 8 ท่าน ((8*5*1,000.00)*12) = 
480,000.00 บาท 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 ทา่น ((4*5*1,000.00)*12) = 
240,000.00 บาท 

     2.4.2 ค่าพาหนะมาปฏิบัติงาน 
ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบภายใน 

80,000.00 80,000.00 -  

   2.5 ค่าตอบแทนนักศึกษา
ฝึกงาน 

36,000.00 18,000.00 36,000.00 จำนวน 2 คน ๆ ละ 300.00 บาท ต่อวนั (60 วัน) 

   2.6 เงินชดเชย, ค่าตอบแทน 
และของที่ระลึกสำหรับเจ้าหนา้ที่
เกษียณอาย ุ

1,415,000.00 1,411,847.00 - ในปี 2565 สอ.กปน. ไม่มีเจ้าหน้าที่เกษยีณอาย ุ

   2.7 เงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง 92,425.00 - -  

รวมหมวดค่าตอบแทน 8,237,300.00 3,785,338.77 5,099,425.00  

3. หมวดคา่ใช้จา่ย     

   3.1 ค่ารับรอง 500,000.00 498,841.68 500,000.00 อาหารและเครื่องดื่ม รับรองในการประชุมกรรมการคณะต่างๆ, 
รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่สหกรณ์, การ
ไปทำธุระกรรมที่อื่นเพื่องานสหกรณ์ 

   3.2 บำเหน็จสมาชกิเกษียณ 300,000.00  248,000.00  420,000.00 สมาชิกเกษียณในป ี2565 (จำนวน 84 คน ๆ ละ 5,000.00 
บาท) 

   3.3 สวัสดกิารสมาชิกอาวุโส 9,495,000.00  7,348,000.00  9,603,000.00 - สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชกิตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป 

(1,719 คน*5,000.00 บาท = 8,595,000 บาท) 

(ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 2 - 7193 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 
2524) 

- สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชกิตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ถึง 40 ป ี

(336 คน*3,000.00 = 1,008,000.00 บาท) 

(ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 7197 - 7952 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 
ธ.ค. 2529) 
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หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2565 ปี 2564 

31 ธันวาคม 
2564 

ปี 2565 

   3.4 ค่าสวัสดกิารเจ้าหน้าที ่ 700,000.00 1,188,065.20 700,000.00 ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่าการศึกษาบุตร, ค่ารักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ฯลฯ 

   3.5 ค่าเครื่องแบบ 251,000.00 - 265,000.00 - ผูจ้ัดการ/เจ้าหนา้ที่ จำนวน 27 คน 

(7,000.00*27) = 189,000.00 บาท 

- กรรมการ 15 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน 

(4,000.00*19) = 76,000.00 บาท 

   3.6 ค่าพาหนะและอาหารในวัน

ประชุมใหญ่ 

13,680,000.00 11,830,000.00 13,600,000.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

(6,800.00 คน ๆ ละ 2,000.00 = 13,600,000.00) 

   3.7 ค่าใช้จา่ยในการประชุม

ใหญ่ 

1,450,000.00 1,470,804.64 1,400,000.00 - เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ และค่า

จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

- เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ จัดทำ

หนังสือรายงานกิจการประจำป ีการจัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่50 และพิจารณาวาระที่ยัง

ไม่ได้รับการพิจารณาจากการประชุมใหญ่สามัญ 

- เป็นค่าใช้จ่ายการนับคะแนน แบบกากบาท นบัโดย

นักศึกษา 

   3.8 ค่าใช้จา่ยมาตรการป้องกัน

โควิดในวันประชุมใหญ ่

300,000.00 - 300,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิด-19 (เจ้าหน้าทีก่รม

อนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, แอลกอฮอล,์ หน้ากากอนามัย, 

ถุงมือ ฯลฯ) 

   3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 7,960.80 50,000.00 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์ 

   3.10 ค่าเบี้ยเล้ียงและค่า

พาหนะ 

850,000.00 154,372.00 750,000.00 สำหรับคณะกรรมการ เจา้หน้าที ่อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ไปปฏบิัติงานนอกสถานที่ 

   3.7 ค่าใช้จา่ยในการประชุม

ใหญ่ 

1,450,000.00 1,470,804.64 1,400,000.00 - เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ และค่า

จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

- เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ จัดทำ

หนังสือรายงานกิจการประจำป ีการจัดการเลือกตั้ง

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่50 และพิจารณาวาระที่ยัง

ไม่ได้รับการพิจารณาจากการประชุมใหญ่สามัญ 

- เป็นค่าใช้จ่ายการนับคะแนน แบบกากบาท นบัโดย

นักศึกษา 
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   3.8 ค่าใช้จา่ยมาตรการป้องกัน

โควิดในวันประชุมใหญ ่

300,000.00 - 300,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิด-19 (เจ้าหน้าทีก่รม

อนามัย, เครื่องวัดอุณหภูมิ, แอลกอฮอล,์ หน้ากากอนามัย, 

ถุงมือ ฯลฯ) 

   3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 7,960.80 50,000.00 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์ 

   3.10 ค่าเบี้ยเล้ียงและค่า

พาหนะ 

850,000.00 154,372.00 750,000.00 สำหรับคณะกรรมการ เจา้หน้าที ่อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 

และผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ไปปฏบิัติงานนอกสถานที ่

   3.11 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์ 250,000.00 27,040.75 250,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำขา่วสารของ สอ.กปน. เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ใหก้ับสมาชกิ 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 24,000.00 บาท 

- ค่าจัดทำวารสาร 2 คร้ัง * 7,000 เล่ม * 14.00 บาท = 

196,000.00 บาท และค่าจัดส่ง 30,000.00 บาท 

   3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 114,508.09 150,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่างๆ ของสหกรณ์และ

ให้บริการแก่สมาชิก 

   3.13 ค่าสนับสนุนกจิการ กปน.     

     3.13.1 เงินสนับสนุนกิจการ 

กปน. 

550,000.00 170,000.00 550,000.00 เงินสนับสนุน กปน. 120,000.00 บาท / วันคล้ายวัน

สถาปนา กปน. 300,000.00 บาท / อื่นๆ 130,000.00 บาท 

     3.13.2 สนับสนุนสมาคม

ผูสู้งอายุ กปน. 

300,000.00 - 300,000.00 บริจาคให้สมาคมผู้สูงอายุของ กปน. 

   3.14 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี     

     3.14.1 คดทีั่วไป 1,500,000.00  331,649.00  1,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความดำเนินการฟ้องบังคับคดี, 

ค่าส่งคู่ความ และค่าใช้จ่ายในคดีอื่น 

     3.14.2 คดี สบ.ผจจ. 1,890,000.00  1,881,750.00  -  

     3.14.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 600,000.00  478,916.11  -  

   3.15 ค่าสาธารณูปการ 120,000.00 105,334.66 120,000.00 ค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคลภายนอก หนว่ยงานและ

สมาชิก 

   3.16 ค่าของที่ระลึก 200,000.00 - 200,000.00 สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า 

   3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00 203,484.75 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆ ไป ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติติงาน และ

สำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เช่น ค่าส่ง

จดหมาย หนังสือพิมพ ์เป็นต้น 
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   3.18 ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ 12,000.00 11,530.32 12,000.00 เป็นค่าประกันตู้นิรภัย และการประกันเงินสด ระหว่าง 

สอ.กปน. กับ ธนาคาร 

   3.19 ค่าจัดทำรายงานการประชุม 35,000.00 14,750.00 31,600.00 ค่าจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

(158*200.00 บาท) 

   3.20 ค่าฝากเอกสาร 55,000.00 60,688.90 70,000.00 ค่าฝากเอกสารทีก่รุงเทพคลังเอกสารเป็นรายเดือน 

(5,000.00*12=60,000.00) และอื่นๆ 10,000.00 

   3.21 โครงการเผยแพรว่ิชาการ

และให้ความรู้แก่สมาชิก 

2,055,000.00 75,743.00 2,571,000.00 สัมมนาสมาชิก  

- จัดสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด 2 รุ่น จำนวน 120 คน*

3,000.00=720,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกใน กทม. 1 รุ่นๆ ละ 150 คน 

* 1,200.00= 180,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2564 คนละ 3,000.00 บาท 

/ของที่ระลึก คนละ 1,000.00 บาท จำนวน 80 คน 

(3,000.00 + 1,000.00) * 80 = 320,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2565 คนละ 3,000.00 บาท 

/ของที่ระลึก คนละ 1,000.00 บาท จำนวน 104 คน 

(3,000.00 + 1,000.00) * 104 = 416,000.00 บาท 

โครงการสมาชิกสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สอ.กปน. กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในธุรกิจสหกรณ์ = 

150,000.00 บาท 

โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้สมาชิกหลักสูตรผู้ตรวจกิจการ

และตัวแทนอื่นๆ ที่สนใจ = 80,000.00 บาท 

การอบรมให้ความรู้การบริหารความเสี่ยง = 100,000.00 

บาท 

สำหรับจัดสัมมนา กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้

ตรวจสอบภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

    - ครั้งที่ 1/2566 กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร 

จำนวน 65 คนๆ ละ 3,000 บาท= 195,000.00 บาท 

- ครั้งที่ 2/2564 นำเสนอและประเมินผลการดำเนินงานในปี 

2565 /จัดทำงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 65 คนๆ 

ละ 6,000.00 บาทเป็นเงิน 390,000.00 บาท 

สำรองค่าใช้จ่าย 20,000.00 บาท 

   3.22 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที ่ 100,000.00 - 150,000.00 โครงการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่ บหน่วยงานภายนอก 

   3.23 เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ง

ชีพ 

984,720.00  965,211.50  1,077,000.00 เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (9,788,400.00*

11%) เงินเดือน 26 อัตรา 
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   3.24 เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00  139,335.00  243,000.00 เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุน 

(15,000.00*27*5%*12)= 243,000.00 บาท 

   3.25 เงินสมทบกองทุนทดแทน 7,000.00  11,623.00  7,000.00 จ่ายตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน  

   3.26 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก 

8,280,000.00  6,586,400.00  8,160,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของสมาชิกทุกคน ๆละ 1,200.00 

บาท 

(6,800 คน * 1,200.00 บาท) 

   3.27 กองทุนสงเคราะห์สมาชิกถึง

แก่กรรม 

15,000,000.00  11,128,960.04  15,000,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

   3.28 เงินบริจาคเพื่อการกุศล

สาธารณประโยชน ์

30,000.00  30,000.00 เพื่อกิจกรรมหนว่ยงานภายนอก / สาขา-ระดับฝ่ายของ 

กปน. 

   3.29 ค่าใช้จ่ายของโครงการจัดทำ

แผนปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

200,000.00  200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) สอ.กปน. เช่น งานบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายใน งานดา้น Financial 

Portforio ในการลงทุน และ Data Analysis เป็นต้น 

   3.30 ค่าปรับปรุงสำนักงาน -  1,500,000.00 เพื่อขยายห้องและปรับปรุงสำนักงาน [สะสมมา 4 ป ี(ปี 

พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 

2563) ปีละ 1,500,000.00 บาท * 6,000,000.00 บาท] 

   3.31 ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์  70,000.00  70,000.00 จัดทำเล่มข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

   3.32 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 

สำหรับ iPad 

43,000.00 - 43,000.00 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับ Ipad จำนวน 24 หมายเลข 

package SIMNET ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณ 100 GB/

ต่อเดือน ซ้ือครั้งเดียว ราคาหมายเลขละ 1,790.00 บาท 

(1,790.00*24 =42,960.00) 

รวมหมวดค่าใช้สอย 60,450,720.00 45,052,969.44 60,022,600.00  

4. หมวดคา่ใช้จา่ยดา้นบริหาร

ธุรกรรม 

    

   4.1 ค่าใช้จา่ยในการบริหารการ

ลงทุน 

600,000.00  2,300.00  900,000.00 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้, การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น 

รวมทั้งการสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย  

   4.2 ค่าใช้จา่ยในการบริหารการเงิน 270,000.00  71,370.37  270,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อื่น 

(ค่าธรรมเนียมโอน, อากรเช็ค, ตราสารเช็ค) 

รวมหมวดค่าใช้จา่ยด้านบริหาร

ธุรกรรม 

870,000.00  73,670.37  1,170,000.00  

5. หมวดคา่วัสด ุ     

   5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 200,000.00  181,781.12  200,000.00 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับเครื่องเขียนแบบพิมพต์่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

งานสหกรณ์ 

   5.2 ค่าวัสดุของใช้สำนักงาน 100,000.00  54,847.92  100,000.00 ของใช้สำนักงาน เช่น แฟ้ม ผ้าเทป ยาง ลวดเสียบกระดาษ 

ตรายาง ถุงขยะ ฯลฯ 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 300,000.00  236,629.04  300,000.00  
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6. ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจัยและ

พัฒนา 

    

   6.1 โครงการกจิกรรมเพื่อสังคม 200,000.00 - 200,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนกัเรียนต่างจังหวัด (โรงเรียนในจังหวัด

ของสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ของ สอ.กปน.) 

รวมค่าใช้จา่ยดา้นการวิจัยและ

พัฒนา 

200,000.00 - 200,000.00  

7. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)     

   7.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 200,000.00 154,409.38 200,000.00 วัสดุที่เกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ หมกึเครื่องปริ้นเตอร์และ

อุปกรณ์ส่วนควบ 

   7.2 ค่าบำรุงรักษาระบบ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี 

(จ่าย 3 งวด) 

   7.3 ค่าจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวรส์ำเร็จรูป 

5,000,000.00 - 6,000,000.00 ค่าจัดซ้ือระบบโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ฯ ที่มีเทคโนโลยี

ทันสมัยและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนโปรแกรมสหกรณ์ (Software) มีส่วนหลัก 3 ส่วน 

ดังนี้ ส่วนงานหลัก, ส่วนบริการ, ส่วนสนับสนุน 

- ส่ วนฮาร์ดแวร์  (Hardware) ประกอบด้ วย  เครื่ อ ง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง , ตู้  Rack 1 ตู้ , 

อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายข้อมูล จำนวน 2 เครื่อง, 

ระบบจัดการฐานข้อมูล, เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 

12 เครื่อง, เครื่องลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 

เครื่อง, กล้องสำหรับบันทึกรูป จำนวน 12 เครื่อง 

เพิ่ ม อุ ปกรณ์ ป้ อ งกั น เครือข่ าย เพื่ อความปลอดภั ย 

(Firewall) จำนวน 1 เครื่อง 

   7.4 ค่าเช่าชัว่โมงอินเตอร์เน็ต     

     7.4.1 สำหรับองค์กร (ประเภท 

Home) 

24,500.00 24,267.60 24,500.00 สำหรับการเชื่อมต่อระบบภายในของสหกรณ์ 

- CAT Telecom Public Company Limited - 

Package C Internet Home - ความเร็ว 500 Mbps / 

500 Mbps 

1,190.00*12=14,280.00) ยังไม่รวม Vat 7% 

- TOT Public Company Limited - Package Fiber 

2U - ความเร็ว 1 Gbps / 500 Mbps 

(700.00*12=8,400.00) ยังไม่รวม Vat 7% 

     7.4.2 ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 20,000.00 3,950.00 20,000.00 เตรียมไว้สำหรับทดแทนอุปกรณ์ เช่น SWICTH, WIFI 

MESH ROUNTER ,LOAD BALANCE เพื่อไว้ให้บริการ

สมาชิกสหกรณ์ 
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หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ 

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2565 ปี 2564 

31 ธันวาคม 
2564 

ปี 2565 

     7.4.3 สำหรับโปรแกรมใหม่ 

(LEASED LINE INTERNET) 

180,000.00 - 180,000.00 สำหรับรับรองระบบใหม่ TOT LEASED LINE INTERNET 

(504FIXED) สัญญา 1 ป ี[(ค่าติดต้ัง 8,000.00 บาท) + 

(ค่าบริการรายเดือน 12,560.00*12 =150,720.00 บาท) 

ยังไม่รวม Vat 7%] 

   7.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และ

เครื่องปริ้นเตอร์ 

360,000.00 359,905.20 340,000.00 เดือน ม.ค. - พ.ค. 65 จำนวน 5 เดือนๆ ละ 29,992.10 

บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 149,960.50 บาท 

เดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 จำนวน 7 เดือนๆ ละ 27,071.00 

บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 189,497.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 339,457.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

ต่อสัญญาเช่าฯ ออกไประยะเวลา 1 ปี จ่ายรายเดือน มี

รายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 750.00 

บาท ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สี MFC จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 

550.00 บาท ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ MFC จำนวน 2 เครื่องๆ 

ละ 450.00 บาท ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 

450.00 บาท ต่อเดือน 

   7.6 การจัดอบรมพนักงานด้าน

ระบบ IT 

50,000.00 - - ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้  กับ เจ้าหน้าที่  

สอ.กปน. 

(ปี 2565 ได้ไปตั้งรวมกับข้อ 3.22 โครงการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่) 

   7.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12,000.00 - 12,000.00 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของ สอ.กปน. 

   7.8 ค่าลิขสิทธิ์ Software 115,000.00 - 100,000.00 เพื่อความจำเป็นในการซ้ือโปรแกรม  นำมาช่วยเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ 

   7.9 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญดูแล

โปรแกรมระบบสหกรณ์ 

72,000.00 66,000.00 72,000.00 ค่าตอบแทนผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000.00 บาท ต่อ

เดือน 

   7.10 WEB HOSTING 50,000.00 3,531.00 50,000.00 ค่าเช่าบริการพื้นที่ (WEB HOSTING)  สำหรับใช้เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ www.mwasaving.com และเตรียมพร้อมรองรับ

การทำงานผ่าน Mobile ( Android และ IOS ) ที่มีความ

ต้องมีปลอดภัยระดับสูง 

   7.11 ค่าบริการ KTB CO-OP 107,000.00 107,000.00 -  
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   7.12 ค่าระบบ ATM Offline 241,000.00 - 240,750.00  - สั ญ ญ าจ้ า งพั ฒ น า ระบ บ  ATM Offline เชื่ อ ม ต่ อ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เนื่องจากปี 2564 

งบประมาณใช้ตามปี 2563 ซ่ึงปี 2563 งบประมาณไม่ได้

ตั้งไว้) 

1. งวดที่ 1 จำนวน 192,600.00 บาท (เมื่อได้ทำการส่ง

มอบโปรแกรมเพื่อทำการทดสอบระบบ) 

2. งวดที่ 2 จำนวน 48,150.00 บาท (เมื่อได้ทำการส่งมอบ

โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

(ทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

   7.13 ติดตั้ งเครื่องเซิฟเวอร์และ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 

100,000.00 - 100,000.00 ค่าใช้ จ่ ายในการเคลื่อนย้าย ได้แก่  เครื่อ งเซิฟ เวอร์  

(Server) , อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายข้อมูล (Switch 

Hub) ,อุปกรณ์ ป้ อ งกั น เครือข่ าย  (Next Generation 

Firewall) , ตู้  Rack และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อให้

เหมาะสมและรองรับการทำงานของโปรแกรมสหกรณ์ (ที่

ต้องทำงานออนไลน์ 24 ชั่วโมง 7 วัน) 

รวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  6,139,000.00  969,063.18   6,781,500.00  

8. หมวดครุภัณฑ์     

   8.1 เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 7,500.00 - 10,000.00 จำนวน 1 เครื่อง / ฝ่ายธุรการ 

   8.2 เครื่อ งพิมพ์ เอกสารหั วเข็ม 

แคร่ส้ัน 

- - 15,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจำนวน 1 เครือ่ง / ฝ่ายการเงิน 

   8.3 เครื่องโน๊ตบุ๊ค - - 60,000.00 ทดแทนเครื่องเก่า ปี 2553 จำนวน 1 เครื่อง / เพิ่มเติม

จำนวน 1 เครื่อง 

   8.4 เครือ่งสำรองไฟ (UPS) 6,000.00 - 69,000.00 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดปัญญาเกี่ยวกับ

ไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก จำนวน 23 เครื่อง   

- ทดแทนปี 2556 , 2558 (ฝ่ายธุรการ 2 เครื่อง / ฝ่าย

สินเช่ือ 3 เครื่อง / ฝ่ายการเงิน 2 เครื่อง / ฝ่ายเงินลงทุน 

1 เครื่อง / ฝ่ายบัญชี 1 เครื่อง / ฝ่ายเร่งรัดหนี้ 2 เครื่อง / 

ฝ่ายสำนัก ผจก. 2 เครื่อง / ฝ่าย IT 2 เครื่อง / ผู้จัดการ

และรองผู้จัดการ 3 เครื่อง / ระบบกดบัตรคิว 3 เครื่อง / 

ห้องประธาน 2 เครื่อง ) 

   8.5 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู - - 5,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าจำนวน 1 เครือ่ง / ฝ่ายธุรการ 

   8.6 เก้าอี้ทำงาน 12,000.00 - -  

 5,500.00 - 5,500.00 เก้าอี้ประธานที่ประชุม  1  ตัว  (ใช้ในห้องประชุม) 

     

   8.8 เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 - 35,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้าต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง / ฝ่าย

สินเชื่อ 
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   8.9 เครื่องกดบัตรคิว 80,000.00  100,000.00 ทดแทนระบบบัตรคิวเดิม ปี 2558 

   8.10 เครื่องตรวจลายเซ็นต์ - - 3,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจำนวน 1 เครื่อง / ฝ่ายการเงิน 

   8.11 กล้องวงจรปิด 175,694.00  203,000.00 ทดแทนระบบกล้องวงจรปิดเดิม ประกอบด้วย กล้องวงจร

ปิด จำนวน 24 ตัว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

   8.12 ไฟแสงสว่าง (Emergency 

Ligth) 

8,000.00  8,000.00 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครือ่ง

จะส่องสว่างอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 

รวมหมวดครุภัณฑ์ 332,694.00  - 523,500.00   

รวมงบประมาณรายจ่าย  85,944,479.00   60,023,920.80   84,841,750.00   

งบประมาณสำรองกรณี จำเป็น

เร่งด่วน 

 1,500,000.00  -  1,500,000.00  สำหรับเป็นเงินสำรองกรณีเร่งด่วนซ่ึงไม่อาจกำหนดแผน

ล่วงหน้าได้ 

รวมทั้งสิ้น 87,444,479.00 60,023,920.80 86,341,750.00  

   8.9 เครื่องกดบัตรคิว 80,000.00  100,000.00 ทดแทนระบบบัตรคิวเดิม ปี 2558 

หมายเหตุ : รายจ่ายทุกหมวดให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 
 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า หมวดเงินเดือน หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้จ่าย 

หมวดที่ค่าใช้จ่ายด้านบริหารธุรกรรม อนุมัตินะครับ 

นางสิริลักษณ์  นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า เรื่องการสัมมนาที่ผ่านมาปีที่แล้วเราใช้
ไปน้อยมาก ปีนี้ก็ยังมาตั้งเท่าเดิมจะคัดลอกมาไม่ควรจะคัดลอกมา ขอให้ใช้ความคิดหน่อยก่อนที่จะมาตั้งงบประมาณ 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า ในเรื่องของการจัดสัมมนาเราต้องการมีการจัดอบรม
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้สอบคล้องกับกฎหมายใหม่  

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า ขอพูดถึง 3.21 เราได้มีการพิจารณาก่อนทีส่ถานการณ์จะเป็น
แบบนี้ เราไม่ได้ไปคัดลอกใส่กรรมการเราไม่ทำอย่างนั้น กรรมการเรามีวุฒิภาวะที่จะพิจารณา กรรมการได้ดูแล้ว แต่ 
กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 สถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้น 

นายสรวัฒน์ เกื้อกุลธรรม กรรมการ กล่าวว่า ผมเป็นคณะกรรมการการศึกษาชุดที่ 49 เราพยายามจะ
ให้ความรู้สมาชิกเกษียณที่ไม่ได้เข้าร่วมถึง 2 ปี โดยจะให้ความรู้ในเรื่องการเงิน สวัสดิการ ในส่วนของสมาชิกก็จะเป็น
เรื่องการสัมมนาสมาชิกที่มีหนี้สิน 

นายณัฐพัชร์ รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า  ในเรื่องของใบเสร็จค่ารับรอง ค่าที่พัก         
ผู้ตรวจสอบกิจการได้แจ้งไว้ว่าควรทำให้ถูกต้อง 

นางสาวนฤมล  โพศรี สมาชิกเลขที่ 11100 กล่าวว่า  ในเรื่องการสัมมนาเห็นด้วยกับคณะกรรมการ   
มี ประโยชน์หนึ่งที่คุณวรศักดิ์ ฉัตรแก้วได้พูดคือมอบความสุขให้สมาชิกซึ่งเป็นการสัมมนาซึ่งเป็นสิ่งที่ดี  
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นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า หากไม่มีท่านใด ก็อนุมัตินะครับ หมวด 5 ต่อไป 
หมวด ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา  หมวด 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  

นางสิริลักษณ์  นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271  เรื่องบริษัทเก่าที่ว่าจ้างแล้วทำไม่เสร็จถึงไหน
แล้ว คราวที่แล้วเราของบประมาณไป 5 ล้านบาท แต่ไม่ได้ใช้มาคราวนี้ขอ 6 ล้านบาท ก็อยากได้คำชี้แจ้ง  

ประธาน กล่าวว่า ขอชี้แจงเรื่องที่ 1 เกี่ยวกับการจ้าง BCI โดยแยกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 การที่จ่ายเงิน
ไปแล้ว ประมาณ 900,000 เศษ ส่วนที่ 2 โดยที่เราได้อุปกรณ์ กับค่ าประกันงานที่เราได้ยึดไว้ 2 ส่วนนี้ก็จะประมาณ 
300,000 แสนกว่าบาท และคำพิพากษาให้จำเลยชดใช้เรา เรื่องต่อมา ปัจจุบั นที่เราจะจ้างพัฒนาโปรแกรมคือระบบ
ออนไลน์ซึ่งเดิมสหกรณ์ใช้ระบบออฟไลน์ การพัฒนาเพ่ือให้สมาชิกสะดวกขึ้นเช่นฝากถอนไม่ต้องเดินทางมาสหกรณ์ 
ต่อมาถามว่าเดิม 5 ล้านบาท และมาปีนี้ตั้ง 6 ล้านบาท เพราะเราต้องเพ่ิมความปลอดภัยของระบบ ซึ่งเราก็ได้ติดต่อ
บริษัทอุปกรณ์ตัวนี้โดยตรง  

ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ หอมวงศ์ กรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากในปีหน้าเราจะพัฒนาระบบเพ่ือสมาชิกเรา
จึงต้องตั้งงบเพ่ิมเพ่ือเป็นการป้องกันข้อมูล  

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า ต่อไป หมวดที่ 8 อนุมัตินะครับ  
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย กรรมการ กล่าวว่า ปีนี้จะมีสวัสดิการเพ่ิมเติม 2 อย่างนะคับ คือ 1 สวัสดิการ

วันเกิด จาก 1,000 เป็น 1,200 และสวัสดิการอาวุโส อายุสมาชิก 35 ปี จากเดิม 2,000 เป็น 3,000 และ อายุสมาชิก 40 
ขึ้นไป จากเดิม 4,000 เป็น 5,000 บาท  

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า เนื่องจากมีสมาชิกถูกกักตัวในวันนี้เยอะมาก จึงไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ผมขอเสนอให้เราสามารถโยกงบค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในวันประชุมใหญ่ไปจ่ายเยียวยาให้ผู้
ทีถู่กกักตัว คนละ 1,000 บาท และให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณา อนุมัตินะครบั  

 
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ดังนี้ 
 1. ปรับแก้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามที่เสนอ แก้ไขดังนี้ 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
 

หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ เสนอ อนุมัติ เหตุผลและความจำเป็น 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2565 
1. หมวดเงินเดือน     

   1.1 เงินเดือน เจ้าหนา้ที่ 

สอ.กปน. 

11,860,140.00 11,588,400.00 11,588,400.00 - เงินเดือน เจ้าหน้าที ่26 อัตรา = 9,788,400.00 บาท 

(815,700.00*12) 

- ผู้จัดการ 1 อัตรา 1,800,000 บาท (150,000.00*1*12) 

รวมหมวดเงินเดือน 11,860,140.00 11,588,400.00 11,588,400.00  

2. หมวดคา่ตอบแทน     

   2.1 ค่าล่วงเวลา 600,000.00 500,000.00 500,000.00 สำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็นและเร่งด่วน/รองรับโปรแกรม

ระบบใหม ่
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   2.2 ค่าเบี้ยประชุม 
 
- คณะกรรมการดำเนินการ 
 
- คณะกรรมการอำนวยการ 
 
- คณ ะกรรม การ เงิน กู้ แ ละ
สวัสดิการ 
 
- คณะกรรมการการศึกษา 
- คณะอนุกรรมการเงินลงทุน 
- คณะอนุกรรมการบริหาร 
- คณะอนุกรรมการแผนพัฒนา
และเทคโนโลยี 
- คณะอนุกรรมการพิจารณา
กฎหมายและติดตามหนี้ 
- คณ ะอนุ ก รรมการบริห าร
ความเส่ียง 
 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- การประชุมวาระพิเศษ/กรณี
เร่งด่วน 

1,164,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 เบี้ยประชุมกรรมการดำเนินการ, อำนวยการ, กรรมการชุดต่างๆ, 
อนุกรรมการ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบ
ภายใน 
- คณะกรรมการดำเนินการ (15*24*700.00) + (4*12*700.00) 
+ (2*4*700.00) + (3*4*700) = 299,600.00 บาท 
- คณะกรรมการอำนวยการ (7*24*700.00) + (3*4*700.00) 
= 126,000.00 บาท 
- คณ ะกรรมการเงินกู้ และสวัสดิการ  (5*48*700.00) = 
168,000.00 บาท 
- คณะกรรมการการศึกษา (5*12*700.00) = 42,000.00 บาท 
- คณะอนุกรรมการเงินลงทุน (7*24*700.00) = 117,600.00 
บาท 
- คณะอนุกรรมการบริหาร (5*12*700.00) = 42,000.00 บาท 
- คณะอนุกรรมการแผนพัฒนาและเทคโนโลยี (5*20* 700.00) 
= 70,000.00 บาท 
- คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและติดตามหนี้  (5*
24*700.00)  
= 84,000.00 บาท 
- คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง (5*18*700.00)  
= 63,000.00 บาท 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ (4*14*700.00 )= 39,200 บาท 
- การประชุมวาระพิเศษ / กรณีเร่งด่วน = 148,600 บาท เช่น 
(การประชุมใหญ่/คณะสอบข้อเท็จจริง/สรรหาผู้จัดการและ
เจ้าหน้าที่/สัญญาจัดจ้างจัดซ้ือโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์และ
อื่นๆ) 

   2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 

250,000.00 250,000.00 200,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

   2.4 ค่าพาหนะมาปฏบิัติงาน     

     2.4.1 ค่าพาหนะมา

ปฏิบัติงาน กรรมการและผู้

ตรวจสอบกจิการ 

1,512,000.00 1,512,000.00 1,512,000.00 ค่าพาหนะมาปฏบิัติงานของกรรมการ และผู้ตรวจสอบกจิการ 

ครั้งละ 1,000.00 บาท 

- ประธาน 1 ท่าน ((1*12*1,000.00)*12) = 144,000.00 บาท 

- รองประธาน 4 ทา่น ((4*8*1,000.00)*12) = 384,000.00 บาท 

- เหรัญญิก 1 ท่าน ((1*12*1,000.00)*12) = 144,000.00 บาท 

- เลขานุการ 1 ทา่น ((1*10*1,000.00)*12) = 120,000.00 บาท 

- กรรมการดำเนินการ 8 ท่าน ((8*5*1,000.00)*12) = 

480,000.00 บาท 

- ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 ทา่น ((4*5*1,000.00)*12) = 

240,000.00 บาท 
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     2 .4 .2  ค่ า พ า ห น ะ ม า

ปฏิบัติงาน 

ที่ ป รึ ก ษ าแ ละผู้ ต ร ว จสอ บ

ภายใน 

80,000.00 - -  

   2.5 ค่าตอบแทนนักศึกษา

ฝึกงาน 

36,000.00 36,000.00 36,000.00 จำนวน 2 คน ๆ ละ 300.00 บาท ต่อวัน (60 วัน) 

   2.6 เงินชดเชย, ค่าตอบแทน 

แ ล ะ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ส ำ ห รั บ

เจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 

1,415,000.00 - - ในปี 2565 สอ.กปน. ไม่มีเจ้าหน้าที่เกษียณอายุ 

   2.7 เงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง 92,425.00 - -  

รวมหมวดค่าตอบแทน 5,149,425.00 3,498,000.00 3,448,000.00  

3. หมวดค่าใช้จ่าย     

   3.1 ค่ารับรอง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 อาหารและเครื่องดื่ม รับรองในการประชุมกรรมการคณะต่างๆ, 

รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานที่สหกรณ์ , 

การไปทำธุระกรรมที่อื่นเพื่องานสหกรณ์ 

   3.2 บำเหน็จสมาชิกเกษียณ 300,000.00 420,000.00 420,000.00 สมาชิกเกษียณในปี 2565 (จำนวน 84 คน ๆ ละ 5,000.00 

บาท) 

   3.3 สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 9,495,000.00 9,603,000.00 9,603,000.00 - สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป 

(1,719 คน*5,000.00 บาท = 8,595,000 บาท) 

(ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 2 - 7193 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 

2524) 

- สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป ถึง 40 ปี 

(336 คน*3,000.00 = 1,008,000.00 บาท) 

(ตั้งแต่เลขที่ทะเบียน 7197 - 7952 เป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 

ธ.ค. 2529) 

   3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 700,000.00 700,000.00 700,000.00 ค่าช่วยเหลือบุตร , ค่าการศึกษาบุตร , ค่ารักษาพยาบาล

เจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว ฯลฯ 

   3.5 ค่าเครื่องแบบ 251,000.00 265,000.00 265,000.00 - ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่ จำนวน 27 คน 

(7,000.00*27) = 189,000.00 บาท 

- กรรมการ 15 คน, ผู้ตรวจสอบกิจการ 4 คน 

(4,000.00*19) = 76,000.00 บาท 

   3.6 ค่าพาหนะและอาหารใน

วันประชุมใหญ่ 

13,680,000.00 13,600,000.00 13,600,000.00 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 

(6,800.00 คน ๆ ละ 2,000.00 = 13,600,000.00) 

   3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุม

ใหญ่ 

1,450,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 - เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ และค่าจัดทำ

เอกสารประกอบการประชุม 

- เป็นค่าบริหารจัดการในการประชุมใหญ่สามัญ จัดทำหนังสือ

รายงานกิจการประจำปี การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินการ ชุดที่  50 และพิจารณาวาระที่ยังไม่ได้รับการ

พิจารณาจากการประชุมใหญ่สามัญ 

- เป็นค่าใช้จ่ายการนับคะแนน แบบกากบาท นับโดยนักศึกษา 
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   3.8 ค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกัน

โควิดในวันประชุมใหญ่ 

- 300,000.00 1,000,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิด-19 (เจ้าหน้าที่กรมอนามัย, 

เครื่องวัดอุณหภูมิ, แอลกอฮอล์, หน้ากากอนามัย, ถุงมือ, ช่วยเหลือ

เยี่ยวยาผู้รับผลกระทบ ฯลฯ) = 320,000.00 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ATK ในการประชุมใหญ่ (6,800.00 คน ๆ 

ละ 100.00 = 680,000.00) 

   3.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ค่าซ่อมบำรุงรกัษาเครื่องใช้สำนักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์ 

   3.10 ค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะ 850,000.00 750,000.00 750,000.00 สำหรับคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

   3.11 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ ์ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำข่าวสารของ สอ.กปน. เพื่อประชาสัมพันธ์

ให้กับสมาชิก 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 24,000.00 บาท 

- ค่ าจัดทำวารสาร 2 ครั้ ง  * 7 ,000 เล่ม  *  14 .00 บ าท  = 

196,000.00 บาท และค่าจดัสง่ 30,000.00 บาท 

   3.12 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงานต่างๆ ของสหกรณ์และให้บริการแก่

สมาชิก 

   3.13 ค่าสนับสนุนกจิการ กปน.     

     3.13.1 เงินสนับสนุนกิจการ 

กปน. 

550,000.00 550,000.00 550,000.00 เงินสนับสนุน กปน. 120,000.00 บาท / วันคล้ายวันสถาปนา กปน. 

300,000.00 บาท / อื่นๆ 130,000.00 บาท 

     3.13.2 ส นั บ ส นุ น ส ม า ค ม

ผู้สูงอายุ กปน. 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 บริจาคให้สมาคมผู้สูงอายุของ กปน. 

   3.14 ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี     

     3.14.1 คดีทั่วไป 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความดำเนินการฟ้องบังคับคดี, ค่าส่ง

คู่ความ และค่าใช้จ่ายในคดีอื่น 

     3.14.2 คดี สบ.ผจจ. 1,890,000.00 - -  

     3.14.3 ค่าใช้จ่ายอื่น 600,000.00 - -  

   3.15 ค่าสาธารณูปการ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 ค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคลภายนอก หน่วยงานและสมาชิก 

   3.16 ค่าของที่ระลึก 200,000.00 200,000.00 200,000.00 สำหรับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า 

   3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00 200,000.00 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายทั่วๆ ไป ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติติงาน และสำรองไว้

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ เช่น ค่าส่งจดหมาย 

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

   3.18 ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 เป็นค่าประกันตู้นิรภัย และการประกันเงินสด ระหว่าง สอ.กปน. กับ 

ธนาคาร 

   3.19 ค่ า จั ด ท ำ ราย งาน ก า ร

ประชุม 

35,000.00 31,600.00 31,600.00 ค่าจัดพิมพ์รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ (158*

200.00 บาท) 

   3.20 ค่าฝากเอกสาร 55,000.00 70,000.00 70,000.00 ค่าฝากเอกสารทีก่รุงเทพคลังเอกสารเป็นรายเดือน (5,000.00*

12=60,000.00) และอื่นๆ 10,000.00 
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   3.21 โครงการเผยแพร่วิชาการ

และให้ความรู้แก่สมาชิก 

2,055,000.00 2,571,000.00 2,571,000.00 สัมมนาสมาชิก  

- จัดสัมมนาสมาชิกต่างจังหวัด 2 รุ่น จำนวน 120 คน*

3,000.00=720,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกใน กทม. 1 รุ่นๆ ละ 150 คน 

* 1,200.00= 180,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2564 คนละ 3,000.00 บาท 

/ของที่ระลึก คนละ 1,000.00 บาท จำนวน 80 คน 

(3,000.00 + 1,000.00) * 80 = 320,000.00 บาท 

- จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณปี 2565 คนละ 3,000.00 บาท 

/ของที่ระลึก คนละ 1,000.00 บาท จำนวน 104 คน 

(3,000.00 + 1,000.00) * 104 = 416,000.00 บาท 

โครงการสมาชิกสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

สอ.กปน. กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในธุรกิจสหกรณ์ = 

150,000.00 บาท 

โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้สมาชิกหลักสูตรผู้ตรวจกิจการ

และตัวแทนอื่นๆ ที่สนใจ = 80,000.00 บาท 

การอบรมให้ความรู้การบริหารความเส่ียง = 100,000.00 บาท 

สำหรับจัดสัมมนา กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ

ภายใน อนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

- ครั้งที่  1/2566 กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหาร 

จำนวน 65 คนๆ ละ 3,000 บาท= 195,000.00 บาท 

- ครั้งที่ 2/2564 นำเสนอและประเมินผลการดำเนินงานในปี 

2565 /จัดทำงบประมาณประจำปี 2566 จำนวน 65 คนๆ ละ 

6,000.00 บาทเปน็เงิน 390,000.00 บาท 

สำรองค่าใช้จ่าย 20,000.00 บาท 

   3.22 โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม

เจ้าหน้าที่ 

100,000.00 150,000.00 150,000.00 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ บหน่วยงานภายนอก 

   3.23 เงินสมทบกองทุนสำรอง

เล้ียงชีพ 

984,720.00 1,077,000.00 1,077,000.00 เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (9,788,400.00*

11%) เงินเดือน 26 อัตรา 

   3.24 เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00 243,000.00 243,000.00 เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุน 

(15,000.00*27*5%*12)= 243,000.00 บาท 

   3.25 เงินสมทบกองทนุทดแทน 7,000.00 7,000.00 7,000.00 จ่ายตาม พ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน  

   3.26 เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก 

8,280,000.00 8,160,000.00 8,160,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของสมาชิกทุกคน ๆละ 1,200.00 บาท 

(6,800 คน * 1,200.00 บาท) 

   3.27 กองทุนสงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม 

15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 
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   3.28 เงินบริจาคเพื่อการกุศล

สาธารณประโยชน ์

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เพือ่กิจกรรมหนว่ยงานภายนอก / สาขา-ระดับฝ่ายของ 

กปน. 

   3.29 ค่าใช้จ่ายของโครงการ

จัดทำแผนปฏบิัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564 - 2567) สอ.กปน. เช่น งานบริหาร

ความ เสี่ ย งแล ะควบ คุม ภ าย ใน  งาน ด้ าน  Financial 

Portforio ในการลงทุน และ Data Analysis เป็นต้น 

   3.30 ค่าปรับปรุงสำนักงาน - 1,500,000.00 1,500,000.00 เพื่อขยายห้องและปรับปรุงสำนักงาน [สะสมมา 4 ปี (ปี 

พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563) 

ปีละ 1,500,000.00 บาท * 6,000,000.00 บาท] 

   3.31 ข้ อ บั ง คั บ  /  ระ เบี ย บ

สหกรณ์  

70,000.00 70,000.00 70,000.00 จัดทำเล่มข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 

   3.32 ค่าบริการอินเตอร์ เน็ต 

สำหรับ iPad 

43,000.00 43,000.00 43,000.00 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต สำหรับ Ipad จำนวน 24 หมายเลข 

package SIMNET ความเร็ว 10 Mbps ปริมาณ 100 GB/

ต่อเดือน ซ้ือครั้งเดียว ราคาหมายเลขละ 1 ,790.00 บาท 

(1,790.00*24 =42,960.00) 

รวมหมวดค่าใช้สอย 60,450,720.00 60,022,600.00 60,722,600.00  

4. หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

ธุรกรรม 

    

   4.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการ

ลงทุน 

600,000.00 900,000.00 900,000.00 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้, การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น 

รวมทั้งการสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย  

   4.2 ค่าใช้จ่ ายในการบริหาร

การเงิน 

270,000.00 270,000.00 270,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์อื่ น 

(ค่าธรรมเนียมโอน, อากรเช็ค, ตราสารเช็ค) 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

ธุรกรรม 

870,000.00 1,170,000.00 1,170,000.00  

5. หมวดค่าวัสดุ     

   5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน

สหกรณ์ 

   5.2 ค่าวัสดุของใช้สำนักงาน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ของใช้สำนักงาน เช่น แฟ้ม ผ้าเทป ยาง ลวดเสียบกระดาษ 

ตรายาง ถุงขยะ ฯลฯ 

รวมหมวดค่าวัสดุ 300,000.00 300,000.00 300,000.00  

6. ค่าใช้จ่ายดา้นการวิจัยและ

พัฒนา 

    

   6.1 โครงการกจิกรรมเพื่อ

สังคม 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต่างจังหวัด (โรงเรียนในจังหวัด

ของสหกรณ์ที่เป็นลูกค้า ของ สอ.กปน.) 

รวมค่าใช้จา่ยดา้นการวิจัยและ

พัฒนา 

200,000.00 200,000.00 200,000.00  
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7. หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT) 

    

   7.1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 200,000.00 200,000.00 วัสดุที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้น เตอร์และ

อุปกรณ์ส่วนควบ 

   7.2 ค่าบำรุงรักษาระบบ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์ ระยะเวลา 1 ปี (จ่าย 

3 งวด) 

   7.3 ค่าจัดซื้อและติดตั้ง

โปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟตแ์วร์

สำเร็จรูป 

5,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 ค่าจัดซ้ือระบบโปรแกรมพร้อมอุปกรณ์ฯ ที่มีเทคโนโลยี

ทันสมัยและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- ส่วนโปรแกรมสหกรณ์ (Software) มีส่วนหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนงานหลัก, ส่วนบริการ, ส่วนสนับสนุน 

- ส่ ว น ฮ าร์ ด แ ว ร์  (Hardware) ป ระก อ บ ด้ วย  เค รื่ อ ง

คอมพิ วเตอร์แม่ข่ าย จำนวน 2 เครื่อง , ตู้  Rack 1 ตู้ , 

อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายข้อมูล จำนวน 2 เครื่ อง, 

ระบบจัดการฐานข้อมูล, เครื่องอ่านบัตรประชาชน จำนวน 

12 เครื่อง, เครื่องลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 เครื่อง

, กล้องสำหรับบันทึกรูป จำนวน 12 เครื่อง เพิ่มอุปกรณ์

ป้องกันเครือข่ายเพื่อความปลอดภัย (Firewall) จำนวน 1 

เครื่อง 

   7.4 ค่าเช่าชัว่โมงอินเตอร์เน็ต     

     7.4.1 สำหรับองค์กร 

(ประเภท Home) 

24,500.00 24,500.00 24,500.00 สำหรับการเชื่อมต่อระบบภายในของสหกรณ์ 

- CAT Telecom Public Company Limited - Package 

C Internet Home - ความเร็ว 500 Mbps / 500 Mbps 

1,190.00*12=14,280.00) ยังไม่รวม Vat 7% 

- TOT Public Company Limited - Package Fiber 2U - 

ความ เร็ว  1 Gbps / 500 Mbps (700.00*12=8,400.00) 

ยังไม่รวม Vat 7% 

     7.4.2 ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เตรียมไว้สำหรับทดแทนอุปกรณ์ เช่น SWICTH, WIFI MESH 

ROUNTER ,LOAD BALANCE เพื่ อ ไว้ ให้ บ ริก ารสมาชิ ก

สหกรณ์ 

     7.4.3 สำหรับโปรแกรมใหม่ 

(LEASED LINE INTERNET) 

180,000.00 180,000.00 180,000.00 สำหรับรับรองระบบใหม่ TOT LEASED LINE INTERNET 

(504FIXED) สัญญา 1 ปี  [(ค่าติดตั้ ง 8,000.00 บาท) + 

(ค่าบริการรายเดือน 12,560.00*12 =150,720.00 บาท) ยัง

ไม่รวม Vat 7%] 

   7.5 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

และเครื่องปริ้นเตอร์ 

360,000.00 340,000.00 340,000.00 เดือน ม.ค. - พ.ค. 65 จำนวน 5 เดือนๆ ละ 29,992.10 

บาท รวมเป็นเงิน จำนวน 149,960.50 บาท 

เดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 จำนวน 7 เดือนๆ ละ 27,071.00 บาท 

รวมเป็นเงิน จำนวน 189,497.00 บาท 
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    รวมทั้งสิ้น 339,457.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

ต่อสัญญาเช่าฯ ออกไประยะเวลา 1 ปี จ่ายรายเดือน มี

รายละเอียดดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 750.00 บาท 

ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สี MFC จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 

550.00 บาท ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ MFC จำนวน 2 เครื่องๆ 

ละ 450.00 บาท ต่อเดือน 

- เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 
450.00 บาท ต่อเดือน 

   7.6 การจัดอบรมพนักงานด้าน

ระบบ IT 

50,000.00 - - ส่งเสริมความรู้ทางด้านเทคโนโลยีให้ กับ เจ้าหน้าที่ สอ.กปน. 

(ปี  2565 ได้ไปตั้ งรวมกับข้อ 3.22 โครงการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่) 

   7.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ 

สอ.กปน. 

   7.8 ค่าลิขสิทธิ์ Software 115,000.00 100,000.00 100,000.00 เพื่ อความจำเป็น ในการซ้ือโปรแกรม นำมาช่ วยเพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ 

   7.9 ค่าตอบแทนผู้ เชี่ยวชาญ

ดูแลโปรแกรมระบบสหกรณ์ 

72,000.00 72,000.00 72,000.00 ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้

คำปรึกษาแนะนำ จำนวน 2 คนๆ ละ 3,000.00 บาท ต่อ

เดือน 

   7.10 WEB HOSTING 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ค่าเช่าบริการพื้นที่ (WEB HOSTING)  สำหรับใช้เกี่ยวกับ

เว็บไซต์ www.mwasaving.com และเตรียมพร้อมรองรับ

การทำงานผ่าน Mobile ( Android และ IOS ) ที่มีความ

ต้องมีปลอดภัยระดับสูง 

   7.11 ค่าบริการ KTB CO-OP 107,000.00 - -  

   7.12 ค่าระบบ ATM Offline 241,000.00 240,750.00  240,750.00  - สั ญ ญ า จ้ า งพั ฒ น า ร ะ บ บ  ATM Offline เชื่ อ ม ต่ อ 

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เนื่องจากปี  2564 

งบประมาณใช้ตามปี 2563 ซ่ึงปี 2563 งบประมาณไม่ได้ตั้ง

ไว้) 

1. งวดที่ 1 จำนวน 192,600.00 บาท (เมื่อได้ทำการส่งมอบ

โปรแกรมเพื่อทำการทดสอบระบบ) 

2. งวดที่ 2 จำนวน 48,150.00 บาท (เมื่อได้ทำการส่งมอบ

โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 

(ทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 

   7.13 ติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์และ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย ได้แก่ เครื่องเซิฟเวอร์ (Server) , 

อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายข้อมูล (Switch Hub) ,

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ,  
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    ตู้ Rack และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมและ

รองรับการทำงานของโปรแกรมสหกรณ์ (ที่ต้องทำงาน
ออนไลน์ 24 ชั่วโมง 7 วัน) 

รวมหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

(IT) 

 6,781,500.00   7,589,250.00 7,589,250.00  

8. หมวดครุภัณฑ์     

   8.1 เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 7,500.00 10,000.00 10,000.00 จำนวน 1 เครือ่ง / ฝ่ายธุรการ 

   8.2 เครื่องพิมพ์เอกสารหัวเข็ม 

แคร่ส้ัน 

- 15,000.00 15,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจำนวน 1 เครื่อง / ฝ่ายการเงิน 

   8.3 เครื่องโน๊ตบุ๊ค - 60,000.00 60,000.00 ทดแทนเครื่องเก่า ปี 2553 จำนวน 1 เครื่อง / เพิ่มเติม

จำนวน 1 เครื่อง 

   8.4 เครื่องสำรองไฟ (UPS) 6,000.00 69,000.00 69,000.00 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่เกิดปัญญาเกี่ยวกับ

ไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก ไฟกระชาก จำนวน 23 เครื่อง   

- ทดแทนปี 2556 , 2558 (ฝ่ายธุรการ 2 เครื่อง / ฝ่าย

สินเชื่อ 3 เครื่อง / ฝ่ายการเงิน 2 เครื่อง / ฝ่ายเงินลงทุน 1 

เครื่อง / ฝ่ายบัญชี 1 เครื่อง / ฝ่ายเร่งรัดหนี้ 2 เครื่อง / ฝ่าย

สำนัก ผจก. 2 เครื่อง / ฝ่าย IT 2 เครื่อง / ผู้จัดการและรอง

ผู้จัดการ 3 เครื่อง / ระบบกดบัตรคิว 3 เครื่อง / ห้อง

ประธาน 2 เครื่อง ) 

   8.5 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู - 5,000.00 5,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าจำนวน 1 เครื่อง / ฝ่ายธุรการ 

   8.6 เก้าอี้ทำงาน 12,000.00 - -  

 5,500.00 5,500.00 5,500.00 เก้าอี้ประธานที่ประชุม  1  ตัว  (ใช้ในห้องประชุม) 

   8.7 เครื่องคิดเลขไฟฟ้า 8,000.00 10,000.00 10,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด จำนวน 2 เครื่อง / ฝ่ายสินเชื่อ / 

ฝ่ายเร่งรัดหนี้ 

   8.8 เครื่องสแกนเอกสาร 30,000.00 35,000.00 35,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้าต่างๆ จำนวน 1 เครื่อง / ฝ่าย

สินเชื่อ 

   8.9 เครื่องกดบัตรคิว 80,000.00 100,000.00 100,000.00 ทดแทนระบบบัตรคิวเดิม ปี 2558 

   8.10 เครื่องตรวจลายเซ็นต์ - 3,000.00 3,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดจำนวน 1 เครื่อง / ฝ่ายการเงิน 

   8.11 กล้องวงจรปิด 175,694.00 203,000.00 203,000.00 ทดแทนระบบกล้องวงจรปิดเดิม ประกอบด้วย กล้องวงจร

ปิด จำนวน 24 ตัว พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

   8.12 ไฟแสงสว่าง 

(Emergency Ligth) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างในกรณีที่ไฟฟ้าดับ โดยเครื่อง

จะส่องสว่างอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง 

รวมหมวดครุภัณฑ์ 332,694.00  523,500.00  523,500.00   
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หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ เสนอ อนุมัติ เหตุผลและความจำเป็น 

ปี 2565 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2565 
รวมงบประมาณรายจ่าย  85,944,479.00   

84,891,750.00  

 

85,541,750.00  

 

งบประมาณสำรองกรณีจำเป็น

เร่งด่วน 

 1,500,000.00   1,500,000.00   1,500,000.00  สำหรับเป็นเงินสำรองกรณีเร่งด่วนซ่ึงไม่อาจกำหนดแผน

ล่วงหน้าได้ 

รวมทั้งสิ้น 87,444,479.00 86,391,750.00 87,041,750.00  

 หมายเหตุ :  รายจ่ายทุกหมวดให้ถัวจ่ายในหมวดเดียวกันได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 
                 รายจ่ายหมวด 3 ค่าใช้สอย ข้อ 3.6 ค่าพาหนะและอาหารในวันประชุมใหญ่ในส่วนที่เหลือ
สามารถให้โอนงบมาใช้จ่ายในข้อ 3.8 ค่าใช้จ่ายมาตรการป้องกันโควิดในวันประชุมใหญ่ได้  
 
  2. เห็นชอบให้เยียวยาสมาชิกที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีเนื่องจากมีความเสี่ยงให้
ถูกกักตัว คนละ 1,000 บาท โดยมีเอกสารหลักฐานยืนยันและเป็นอำนาจคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติ 
 

 5.6 ขออนุมัติวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 
 เลขานุการ เสนอว่า กำหนดวงเงินกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2565 ซึ่งปีที่ผ่านมาสหกรณ์ได้กำหนด
วงเงินกู้ยืมไว้ที่ 7,500.00 ล้านบาท ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นขอ
วงเงินการกู้ยืมเงิน หรือ ค้ำประกัน ของสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงิน
กู้ยืมเงิน หรือ การค้ำประกัน เป็นจำนวน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวม กับ ทุนสำรอง 
 ในปีนี้สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 4,884.48 ล้านบาท ทุนสำรอง 626.14 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวน 
5,510.62 ล้านบาท จึงขอกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำประกันในปี 2565 เป็นเงินจำนวน 8,200.00 ล้าน
บาท 
 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม หรือ ค้ำประกัน ประจำปี 2565 จำนวน 
8,200,000,000.00 บาท (แปดพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 5.7 ขออนุมัติการนำเงินไปฝาก หรือลงทุนในหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 10 (7) และมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่องข้อกำหนดการฝาก หรือ ลงทุนอย่างอ่ืนของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีข้อความสำคัญดังนี้ 

ฯลฯ 
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 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 

 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรืออาวัลหรือตั่วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 

 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 

 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 

 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็น

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับจาก

น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่

ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่าน

การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 

 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์

แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือ

ว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีทุนสำรอง จำนวน 626.14 ล้านบาท ดังนั้น เพ่ือให้การ

บริหารการลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ 

พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการ นำเงินไปฝากหรือลงทุนตาม ข้อ 3 (7) วงเงิน 500.00 ล้านบาท 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการนำเงินไปฝาก หรือ ลงทุนในหลักทรัพย์ ในวงเงินจำนวน 

500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
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(แกไ้ขตามหนงัสือ สอ.กปน. 265/2565 ลงวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565) 

 5.8 ขออนุมัติวงเงิน Private Fund (ไพรเวทฟันด์) 
 เลขานุการ รายงานว่า ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินลงทุน ตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
มาตรา 62 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ในวงเงินจำนวน 500.00 ล้านบาท โดยวิธีการจ้าง
บ ริ ษั ท จั ดการกองทุ น  บ ริ ษั ท จั ดการห ลั กท รัพ ย์  ผู้ จั ด การกองทุ น  เพ่ื อบ ริ ห ารกองทุ น ส่ วนบุ คคลของ  
สหกรณ์ฯ (Private Fund) ในการลงทุน หรือนำไปลงทุนอ่ืนเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ฯ ตามแผนการลงทุน 
ซึ่งจะได้นำเสนอในวาระต่อไป 
 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงิน Private Fund (ไพรเวท ฟันด์) ในวงเงินจำนวน 500,000,000.00 
บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
 
 5.9 การดำเนินการตามกฏกระทรวง การดำเนินงาน และกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
 5.9.1 กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฏกระทรวง ให้สหกรณ์ กำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ในภาพรวม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  
 สหกรณ์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ระยะเวลา 4 
ปี (พ.ศ.2564 – 2567 ) ดังนี้ 
 องค์กรได้มีการประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
ทั้งในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งภายในและภายนอก และขั้นตอนต่างๆ ดังนั้น สอ.กปน. ได้กำหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นการแสดงถึงทิศทาง ความมุ่งมั่นขององค์กรที่มุ่งจะให้ไปถึงผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์กรต้องการให้
เกิดข้ึนในระยะยาว เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิก ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มั่นคง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) กำหนดเป้าหมายภาระรับผิดชอบต่อผลงาน ที่องค์กรได้ประกาศเป็นเจตนารมย์
อย่างเป็นทางการเอาไว้ว่าจะรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในงานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยระบุไว้ในระยะเวลา 4 
ปี รองรับเป้าหมาย 5 ด้าน ได้แก่ 
 1) ส่งเสริมการออมของสมาชิก 
 2) ให้บริการสินเชื่อและจัดสวัสดิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สมาชิก 
 3) สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีความม่ันคง และเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 4) เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับสหกรณ์อ่ืนและพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของ

สังคมและชุมชน 
 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่มีปรสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจแก่

สมาชิก 
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ประเด็นยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ ประกอบด้วย 4 ประเด็นกลยุทธ์ ดังนี้ 

 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์การบริหารสหกรณ์ด้วยความมั่นคงและเติบโต ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ ในมิติด้านการเงินของ สอ.กปน. 

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการออมและพัฒนาการจัดสวัสดิการและการให้บริการแก่
สมาชิก ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองผลสัมฤทธิ์ ในมิติด้านลูกค้าของ สอ.กปน. 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ การพัฒนาระบบบริหารสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง 
และมีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ในมิติด้านกระบวนกสาร
ภายในของ สอ.กปน. 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเรียบรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกและบุคลากร ซึ่วเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองต่อผลสัมฤทธิ์ในมิติด้านการเรียบรู้และเติบโตของ สอ.กปน. 

 ค่านิยม  “มุ่งมั่น ยึดมั่น ถือมั่น” 
 มุ่งม่ัน  ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเป็นสหกรณ์ชั้นนำของประเทศ 
 ยึดมั่น  ในความซื่อสัตย์ สุจริต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส 
 ถือม่ัน  ในการบริการที่เป็นเลิศ 
 5.9.2 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการฝาก การลงทุนในสหกรณ์อ่ืน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินและการ

ค้ำประกัน 
 เลขานุการ รายงานว่า ตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2564 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การ
ลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน สถาบันการเงิน และการค้ำประกัน นั้น 
 จากยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จำกัด ระยะเวลา 4 ปี พ .ศ. 2564 -2567 
กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าในความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 2. วิเคราะห์การแข่งขันอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ต่างๆ ภายใต้สถานการณ์ของเศรษฐกิจ 
 3. วิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการนำเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน และสถาบันการเงิน 
 ทั้งนี้สหกรณ์ยังดำเนินการ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ซึ่งมีข้อความสำคัญดังนี้ 

ฯลฯ 
 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรืออาวัลหรือตั่วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
 (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิ เอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบีย้ 
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 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับจาก
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่
ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 ข้อ 4. การนำเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์ และต้องผ่าน
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ 
 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือ
ว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 
 โดยคณะอนุกรรมการลงทุน เสนอแนวทางการลงทุน ในปี 2565 ดังนี้ 
 1. หุ้นกู้และพันธบัตร วงเงิน 1,500.00 ล้านบาท 
 2. ลงทุนกองทุนส่วนบุคคล วงเงิน 500.00 ล้านบาท 
 3. ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ วงเงิน 3,000.00 ล้านบาท 
 รวม วงเงิน 5,000.00 ล้านบาท 

อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  
จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุนตามที่เสนอ 
 

 5.10 พิจารณาสมาชิกเกษียณอายุงาน ที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ครบ 84 งวด 
 เลขานุการ รายงานว่า ข้อมูลพนักงานการประปานครหลวงที่จะเกษียณอายุในเดือน กันยายน 2564 
จำนวน 59 ราย เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 57 ราย ไม่เป็นสมาชิก จำนวน 2 ราย 
 จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นปรากฏว่า มีสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 4 ราย ที่มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึง 84 
งวด ตามข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. สมาชิกเลขท่ี 12897 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 
  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 
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 2. สมาชิกเลขท่ี 12906 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 

  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 

 3. สมาชิกเลขท่ี 12958 นับถึงเดือน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 6 ปี  2 เดือน 

  (การส่งหุ้น ขาด 10 งวด) 

 4. สมาชิกเลขท่ี 13084 นับถงึเดอืน กันยายน 2564 อายุสมาชิก 5 ปี 10 เดือน   

  (การส่งหุ้น ขาด 14 งวด) 

 ตามข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 ข้อ 42 สมาชิกที่ออกจากงานประจำ โดยไม่มีความผิดทางวินัย ถ้า
มิได้ลาออกจากสหกรณ์ จะต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 เดือน ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ โดยมิต้องส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีก 

  คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแล้ว ไม่มีอำนาจในการอนุมัติ ให้คงสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ต่อไปได้เนื่องจากส่งหุ้นไม่ครบ 84 งวด จึงเสนอให้นำเข้าที่ประชุมใหญ่ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหข้าดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ สอ.กปน. พ.ศ. 2562 ข้อ 42 

 5.11 หลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ 

 เลขานุการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรา 60 การจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ 

 กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรเป็นทุกสำรองและค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทยที่
ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับ ดังต่อไปนี้ 

 1. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง สำหรับสหกรณ์แต่
ละประเภท 

 2. จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
 3. จ่ายเป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 
 4. จ่ายเป็นทุนสะสมไว้ เพ่ือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดของสหกรณ์ตามท่ีกำหนดในข้อบังคับ 
 ทั้งนี้หากมีการปรับลดยอดเงินจากการจัดสรรกำไรสุทธิในการประชุมใหญ่ ยอดปรับลดจะนำไปเพ่ิมใน
ทุนสำรองต่อไป 
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การจัดสรรกำไรสุทธิ สอ.กปน. ตั้งแต่ปี 2560 – 2563 
รายการ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น 4,590,615,070.00  4,669,067,880.00  4,770,762,080.00  4,827,009,150.00  

เงินรับฝาก 8,041,591,508.73  8,201,752,704.70  8,705,073,096.90  8,904,995,386.10  

จำนวนสมาชกิ 6,897.00  6,810.00  6,843.00  6,874.00  

อัตราดอกเบี้ย (05)       2.30  

อัตราเงินกู้สามัญ       5.80  

กำไรสุทธ ิ 243,930,784.08  336,023,547.88  279,913,195.57  243,043,555.14  

อัตราการจ่าย         

เงินปันผล/หุ้น 197,880,521.40 81.12 273,908,167.90 81.51 233,578,726.85 83.45 203,984,524.85 83.93 

เงินเฉลี่ยคืน 16,603,354.96 6.81 20,924,945.69 6.23 13,353,963.28 4.77 9,141,660.54 3.76 

เงินโบนัส         

คณะกรรมการ 600,000.00 0.25 1,500,000.00 0.45 1,053,150.69 0.37 1,050,000.00 0.43 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 4,400,271.67 1.80 3,501,020.00 1.04 3,828,100.00 1.37 3,319,659.58 1.37 

 

การจัดสรรกำไรสุทธิ ของ (สหกรณ์อื่น) 
รายการ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น 2,552,080,550.00  2,659,049,120.00  2,827,072,290.00  2,958,165,210.00  

จำนวนสมาชกิ 7,127.00  7,375.00  7,432.00  7,561.00  

อัตราดอกเบี้ย (05)       1.50  

อัตราเงินกู้สามัญ       4.75  

กำไรสุทธ ิ 167,625,428.24  175,766,940.33  175,793,236.05  183,408,870.21  

อัตราการจ่าย         

เงินปันผล/หุ้น 117,125,672.49 69.87 123,625,128.66 70.33 124,865,585.45 71.03 123,024,135.03 67.08 

เงินเฉลี่ยคืน 15,528,503.43 9.26 16,648,100.92 9.47 15,914,672.24 9.05 14,290,854.06 7.79 

เงินโบนัส         

คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที ่

3,084,300.00 1.84 3,085,000.00 1.76 3,085,000.00 1.75 3,208,000.00 1.75 

  

 จาก พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 การจัดสรรเงินโบนัสให้ กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  กำหนด

อยู่ในหัวข้อเดียวกัน ไม่ต้องแยกหัวข้อย่อย และกำหนดคิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ 

 จากการจัดสรรกำไรสุทธิของ สอ.กปน. ที่ผ่านมา เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่จะแยกเป็นหัวย่อย

และยอดรวมกันแล้วประมาณร้อยละ 1.70  แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ และทุกครั้งจะอภิปรายการจัดสรรกำไร

สุทธิกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้สมาชิกเสนอให้ คณะกรรมการดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรกำไรสุทธิ เพ่ือให้การ

พิจารณาใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 
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 จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1) การกำหนดหัวข้อการจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ เสนอขอให้แสดงเป็นยอดรวม โดยคณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนดจัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่ 4 เท่าของเงินเดือน 
2) การจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ คำนึงถึงผลกำไรสุทธิ ของ สอ.กปน.โดย  

กำไรสุทธิ 200 ล้านบาท จะจัดสรรโบนัสในอัตราร้อยละ 1.80 ของกำไรสุทธิ 
ทั้งนี้ หากกำไรสุทธิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดให้จัดสรรเพิ่มหรือลด โดยเปรียบเทียบตามอัตราส่วน 

  นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า อยากให้เพ่ิมเติมว่า หลักเกณฑ์น่าจะพิจารณาให้
เชื่อมโยงกับผลตอบแทนของสมาชิกในแต่ละปีด้วย จะเพ่ิมเติมได้ไหมครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าปีนี้จะได้เท่าไร และ
ขอให้กำหนดจัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่ เป็นไม่น้อยกว่า 3.5 เท่า แต่ไม่เกิน 4 เท่า 
  ประธาน กล่าวว่า การจ่ายโบนัสกรรมการกับเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.สหกรณ์ เป็นร้อยละ ผูกพันกับกำไรสุทธิ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ 

1) การกำหนดหัวข้อการจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ เสนอขอให้แสดงเป็นยอดรวม  
โดยคณะกรรมการดำเนินการกำหนดจัดสรรโบนัสให้เจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 3.5 เท่า แต่ไม่เกิน 4 เท่า 
ของเงินเดือน 

2) การจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ คำนึงถึงผลกำไรสุทธิ ของ สอ.กปน.โดยกำไรสุทธิ 200 ล้านบาท 
จะจัดสรรโบนัสในอัตราร้อยละ 1.80 ของกำไรสุทธิทั้งนี้ หากกำไรสุทธิสูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดให้จัดสรร
เพิ่มหรือลด โดยเปรียบเทียบตามอัตราส่วน 

 
5.12 การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 

  เลขานุการ รายงานว่า ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อ
เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในที่ประชุมใหญ่ ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และพิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีสำรอง โดยรายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 มีดังนี้ 

ลำดับ ชื่อบริษัท การปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ 
สหกรณ์ที่ตรวจ
อยู่ในปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนีย
มบริการ 
(บาท) 

ระยะเวล
าการ
ตรวจ
เสร็จ 

1 เอ็น.เอส.
เค.สอบ
บัญชีและ
กฎหมาย 

- เข้าตรวจสอบ ประมาณปี
ละ 5 ครั้ง (รวมการเข้า
ประชุมคณะกรรมการและ
ประชุมใหญ่) 
- เข้าตรวจสอบครั้งละไม่
น้อยกว่า 3 - 5 วัน 
- มีผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 4 – 6 คน 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบทุกครั้ง 
ภ าย ห ลั งก า ร เข้ า ต ร วจ ส อ บ
ประมาณ 1 สัปดาห์ 
2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี 
ตามระเบียบกรมตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์กำหนด 
3. หากเป็นความประสงค์ของ
สหกรณ์ในการรายงานงบการเงิน
ป ร ะ จ ำ ปี  ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ยิ น ดี
วิเคราะห์งบการเงิน 

1. สอ.จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
2. สอ.ครู
นครราชสมีา 
3. สอ.กทม. 

200,000.00 ภายใน 3 
วันทำการ
หลังจาก
ทำการปิด
บัญช ี
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ลำดับ ชื่อบริษัท การปฏิบัติงานตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ 
สหกรณ์ทีต่รวจอยู่

ในปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนีย
มบริการ 
(บาท) 

ระยะเวล
าการ
ตรวจ
เสร็จ 

   

โดยใช้อัตราส่วน CAMELS Analysis 
ที่กำหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เพื่อให้ท่านทราบถึงฐานะทางการเงิน
ของสหกรณ์ให้ดียิ่งข้ึน 

4. แผนการปฏิบัติงานในข้อ 5 ขึ้นอยู่
กับความพร้อมของสหกรณ์ ภายใต้
มาตราฐานการปฏิบัติงานที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

5. บริษั ท จะให้ คำแนะนำในการ
บ ริห ารก าร เงิน ก ารบั ญ ชีต าม ที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษ กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ
บัญ ชีที่ สำคัญที่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

6. บริษัทยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ 
หรือ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ตามที่ สหกรณ์ นั ดหมาย เป็ นการ
ล่วงหน้า เฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องอันผู้
ประกอบวิชาชีพต้ องปฏิ บั ติ  เพื่ อ
ประโยชน์ในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินหรือการตรวจสอบ และสงวน
สิทธิ์อาจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมกับ
สหกรณ์ในกรณีจำเป็นอย่างยิ่งอันมิ
อาจก้าวล่วงได้ 

   

2 สำนักงาน
สามสิบสี่ 
ออดิต 

- เข้าตรวจสอบ ปลีะ 8 
ครั้ง 
- เข้าตรวจสอบครั้งละไม่
น้อยกว่า 3 - 5 วัน 
- มีผู้ช่วยผู้สอบบญัชี ครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 3 – 5 คน 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชี
ระหว่างปีให้สหกรณฯ์ ทราบ 
2. รายงานการสอบบญัชีประจำปี 
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชสีหกรณ์
กำหนด 
 

1. สอ.ท่าอากาศ
ยานไทย 
2. สอ.
กระทรวงมหาดไทย 
3. สอ.การสื่อสาร
แห่งประ 
เทศไทย 

200,000.00 ภายใน 5 
วันทำ
การ
หลังจาก
ทำการ
ปิดบัญชี 
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ลำดับ ชื่อบริษัท 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบ 

สหกรณ์ที่ตรวจ
อยู่ในปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนียม
บริการ 
(บาท) 

ระยะเวลา
การตรวจ

เสร็จ 

   

3. ผู้สอบบัญชีจะให้ข้อเสนอแนะหรือ
คำแนะนำในเรื่องกฎหมายสหกรณ์ 
กฎหมายการเงิน ภาษีอากร การ
บ ริ ห ารก าร เงิน ก ารบั ญ ชีต าม ที่
เห็นสมควรรวมทั้งจัดทำบทวิเคราะห์
งบการเงินตามแนวทางของ COSO 
และ CAMEL เพื่อเป็นแนวทางการ
บ ริห ารงาน มี ป ระสิ ท ธิภ าพ แ ละ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสนอ
ผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน 
การแนะนำ โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษ กรณีมีข้อสังเกต หรือพบปัญหา
ทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบใน
ระหว่างการตรวจสอบจะรีบแจ้งให้
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบโดยเร็ว 
4. ผู้สอบบัญชียินดีจะพิจารณาเข้า
ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ให ญ่ ห รื อ ป ร ะ ชุ ม
คณ ะกรรมการดำเนิ นการตามที่
สหกรณ์ ฯ ร้องขออย่างเหมาะสม
ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน 
 

   

3 วรกรและ
สุชาดา
สอบบัญช ี

- เข้าตรวจสอบและเข้า
ร่วมประชุม ปีละ 6 ครั้ง 
- เข้าตรวจสอบครั้งละไม่
น้อยกว่า 2 - 4 วัน 
- มีผู้ช่วยผู้สอบบญัชี 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 4 – 6 
คน 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทุก
ไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์
ทราบ 
2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี  
ตามระเบียบกรมตรวจสอบบัญ ชี
สหกรณ์กำหนด 
3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการ
บ ริ ห ารก าร เงิน ก ารบั ญ ชีต าม ที่
เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ
พิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทาง
การเงินการบัญ ชีที่ สำคัญที่ พบใน
ระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมื่อได้ 

1. สอ.
โรงพยาบาล
ตำรวจ 
2. สอ.รพช 
3. สอ.กรม
พัฒนาท่ีดิน 

200,000.00 ภายใน 3 
วันทำการ
หลังจากทำ
การปิด
บัญช ี
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ลำดับ ชื่อบริษัท 
การปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
รายงานผลการตรวจสอบ 

สหกรณ์ที่ตรวจ
อยู่ในปัจจุบนั 

ค่าธรรมเนีย
มบริการ 
(บาท) 

ระยะเวลา
การตรวจ

เสร็จ 

   

รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการบัญชี
จากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้ง
ผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

4. ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุม
ใหญ่ หรือประชุมคณ ะกรรมการ
ดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้อง
ขอ 

   

 
มติที่ประชุม สหกรณ์ ออมทรัพ ย์พนั กงานการประปานครหลวง จำกั ด  มีสิ นทรัพ ย์ทั้ งสิ้ น  จำนวน 

14,912,977,821.17 บาท และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สหกรณ์”  

 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก  
 1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด โดย นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชี
ของสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน 200,000 บาท  
  2. สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดย นางสาวกมลทิพย์ สุทธิพินิจธรรม เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

ของสหกรณ์ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง เพื่อทราบ 
 6.1 สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เสียชีวิต และถูกให้ออกจากสมาชิก 

สมาชกิต้นป ี

ณ 1 ม.ค 2564 

เข้าใหม ่

ระหว่างปี 

ลดลงระหว่างป ี คงเหลือสิ้นป ี

31 ธ.ค. 2564 ลาออก เสียชีวติ ถกูให้ออก 

สมาชกิสามัญ 6,874 9 24 63 4 6,792 

สมาชกิสมทบ 733 22 2 2 0 751 

รวม 7,607 31 26 65 4 7,543 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 6.2.1 ฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 ในปีงบประมาณ 2564 ในส่วนสมาชิก เนื่องด้วยเวลาอันจำกัดในการบริหารงานของชุดที่ 49 (ประมาณ 3 
เดือน) ประกอบกับ สถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่ระบาดระลอกใหม่ สอ.กปน. จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่ง 
ศคบ. และเพ่ือความปลอดภัยของสมาชิกฯ จึงไม่ได้จัดสัมมนา อีกทั้งงบประมาณยังไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ 
ในปีที่ผ่านมา 

1. สัมมนากรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ อนุกรรมการ 
 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  1  รุ่น  จำนวน  40 คน 
 รวมทั้งสิ้น 1  รุ่น  จำนวน  40 คน 

 การสัมมนา กรรมการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที ่สหกรณ์  “นำเสนอร่าง
งบประมาณ ปี 2565 และประเมินผลการดำเนินงาน ปี 2564” รวมถึงการให้กรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ อนุกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์เพ่ือที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปในทิศทางที่ม่ันคง 
 สรุป งบประมาณที่คณะกรรมกรการศึกษา ในปี 2564 จำนวน 2,055,000.00 บาท ใช้ไป 75,743.00 
บาท คงเหลืองบประมาณ 1,979,257.00 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 6.2.2 สรุปผลงานโดยรวมของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีสินทรัพย์รวม 14,912.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ประมาณ 
273.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินทุนในส่วนของสหกรณ์ท่ีมาจากเงินรับฝากเงินของสมาชิก 9,107.47 ล้านบาท ทุนเรือน
หุ้นของสมาชิก 4,884.48 ล้านบาท เงินทุนสำรอง เงินกองทุนอ่ืนๆ และหนี้สินอ่ืนๆ 684.05 ล้านบาท กำไรสุทธิ 236.97 
ล้านบาท 
 ส่วน การลงทุนประกอบด้วย การให้สมาชิกกู้ เป็นเงิน 5,183.92 ล้านบาท ลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ 
เป็นเงิน 5,330.21 ล้านบาท เงินฝากสหกรณ์อ่ืน เป็นเงิน 1,321.60 ล้านบาท ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ เป็นเงิน 2,860.28 ล้านบาท 
เงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 129.12 ล้านบาท และอ่ืน ๆ เป็นเงิน 87.85 ล้านบาท 
 ทำให้สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุน เป็นเงินรวม 598.87 ล้านบาท และรายได้อ่ืน ๆ เป็นจำนวน 3.90 
ล้านบาท มีรายจ่ายจากการลงทุน เป็นเงินรวม 262.38 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นเงิน 103.42 ล้านบาท 
 การใช้จ่ายงบประมาณจ่ายจริงสูงกว่างบประมาณซึ่งที่ประชุมใหญ่ อนุมัติงบประมาณ 87,665,416.43 
บาท มีบางรายการที่ใช้จ่ายสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ อาทิ ข้อ 3.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ จำนวน 488 ,065.20 บาท, ข้อ 
3.7 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ จำนวน 20,804.64 บาท, ข้อ 3.17 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด จำนวน 3,484.75 บาท, ข้อ 3.20 
ค่าฝากเอกสาร จำนวน 5,688.90 บาท, ข้อ 3.25 เงินสมทบกองทุนทดแทน จำนวน 4,623.00 บาท 
ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด ดังนี้ 
 1. ระเบียบ ว่าด้วย สมาชิกสมทบและการให้บริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
 2. ระเบียบ ว่าด้วย ลูกจ้างสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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นางวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวว่า  มีคำถามหรือไม่ 
นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า ผมได้อ่านรายงานผู้ตรวจสอบว่าค่าจ้างทนายความ 

เป็นจำนวน 2.5 ล้านบาทโดยจะทำทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับคดี 250 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดเงินเพ่ิม อันนี้ถูกต้องหรือไม่ 
ข้อเท็จจริงนี้ถูกต้องหรือไม่ 

นางวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวว่า เป็นข้อมูลที่ตรวจพบจริง 
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นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า และค่าใช้จ่ายที่เดินทางไปเกาะสมุยนี้ร่วมอยู่ใน 2.3 
ล้านบาทหรือไม่ อันนี้เป็นปัญหา 

นางวิภา อยู่ทรัพย์ ผู้ตรวจสอบกิจการ กล่าวว่า กรณีนี้เคยสอบถามคณะกรรมการแล้ว ก็หากดำเนินคดีเพ่ิมเติม
จะต้องเสียเพ่ิมไหม คณะกรรมการก็ตอบว่าไม่ต้องเสียเพ่ิมเพราะค่าทนายความเท่านี้ แต่หากมีขั้นตอนการดำเนินการ
ต่อไปอาจจะมีค่าใช้จ่าย 

ประธาน กล่าวว่า ตัวนี้จริงๆจะเป็นค่าทนายความแต่เนื่องจากเราไปถึงชั้นฎีกาแล้วกลับมาชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์อีก
โดยไม่คิดเงินเพ่ิม ซึ่งรวมถึง 6 ศาล  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า การบังคับคดีเกาะสมุยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมขึ้น
อีกมากมาย เช่น ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม เราต้องจ่ายเพิ่มหรือไม่ 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมขอย่อให้ท่านเรามีคณะทำงานสรรหา ประกาศรับ 
และคณะต่อรองราคา ซึ่งต่อรองลงมาได้ราคานี้รวมทั้งหมดทุกชั้นศาล ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์ชั้นฎีกาและยังกลับมาเป็นศาล
ชั้นต้นอีกและสืบทรัพย์แม้กระทั่งเรื่องที่ดินเกาะสมุยที่ผมเคยเรียนกับท่านไปแล้วว่าแผนที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งแผน
ที่ของจริงติดถนนเกือบ 80 เมตร ตรงนี้ค่าใช้จ่ายทนายรวมอยู่ใน 2.3 ล้านบาทเกี่ยวกับเรื่อง 250 ล้านบาททั้งหมด 
แม้กระท่ังคดีอาญา 

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า ยกตัวอย่างเรื่องที่ผ่านมาค่าเดินทางไปเกาะสมุยของ
ทนายรวมอยู่ด้วยหรือไม่ 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า รวมทั้งหมดครับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดี250ล้าน ไม่ว่าคดี
แพ่งหรือคดีอาญา ค่าสืบทรัพย ์

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า เรื่องที่เราไปเกาะสมุยมีค่าใช้จ่าย 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมและคุณขจรวัชร์ก็ไปที่เกาะสมุยเราเบิกค่าใช้จ่ายตาม

ระเบียบหากผมเบิกผิดระเบียบผู้ตรวจสอบกิจการคงเรียกเงินคืนแล้ว 

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า ผมกำลังจะถามว่าเกี่ยวกับ 250 ล้านบาทหรือไม่ 
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ไม่เก่ียวกันครับอันนี้ผมไปกับคุณขจรวัชร์ ส่วนของทนาย

อยู่กับทนายทั้งหมด อยู่ในตัวเลข 2 ล้านกว่า หากท่านรู้ว่าจำเลยท่านใดมีทรัพย์อยู่ตรงไหนรบกวนแจ้งด้วย 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า ขอเพ่ิมเติมให้กระจ่างในเรื่องของการดำเนินการคดีส่วนของทนาย

รวมอยู่ใน 2.5 ล้านบาทแล้วยกเว้นในเรื่องของค่าเดินทางซึ่งกรณีมีการไปสืบทรัพย์นอกพ้ืนที่กรุงเทพฯเขาไม่สามารถบอก

ได้ตั้งแต่แรกก็จะมีค่าเดินทางเพ่ิมขึ้นมาบ้างเล็กน้อย ในส่วนของกรรมการก็เบิกตามระเบียบ หากถามว่ากรรมการทำไม

ต้องไปเราต้องไปดูว่ารูปของทรัพย์เป็นอย่างไร ไปครั้งที่ 1 ครั้ง 2 และไปแต่ละครั้งเราจะถือโอกาสไปพร้อมกับการขาย

ทอดตลาด สุดท้ายเราก็ได้ทราบว่ารูปที่ดินที่เราฟ้องกันไม่เป็นไปตามโฉนดเพราะเราได้ข้อมูลจากชาวบ้าน และคนที่รู้

ลักษณะที่ดินพอเราได้ข้อมูลมาเราก็ไปตรวจสอบใหม่ที่ดินนั้นเรามีหน้ากว้างมากกว่าเดิม จาก 6 – 8 เมตร เป็น 80 เมตร 

ซ่ึงเราต้องไปดำเนินการในเรื่องการรังวัดสอบเขตขอร้องศาล เพ่ือเป็นการเพ่ือมูลค่าของทรัพย์ และเหตุจูงใจการซื้อ 
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นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียไป กับผลลัพธ์ที่ได้มา
ผมว่าสมาชิกก็คงไม่พอใจแล้ว จริงๆค่าจ้างทนายไม่ควรจะจ่ายไปทั้งหมดควรจะค่อยๆทยอยจ่าย คนทำงานเขาก็ไม่มี
แรงจูงใจต่อ คุณควรจะจ่ายเป็นงวด ๆ ข้อที่ 1 คุณจ่ายไปหมดแล้ว 2. ศาลต้องมีการอุทธรณ์ มีการฎีกาอีก ผลประโยชน์ที่
สหกรณ์จะได้กลับมาจะได้เท่าไหร่อีก บ้างเรื่องเป็นหน้าที่ของทนายทางเราก็ไม่ควรจะไปอีกแล้วเป็นหน้าที่ของทนาย การ
ขายทอดตลาดก็ไม่ต้องไปเพียงโทรหากัน หรืออาจจะตั้งทนายที่เกาะสมุยไปเลย อันนี้เป็นปัญหาของสมาชิก  

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า ผมเองในฐานะเหรัญญิกและดูแลอยู่ การจ่ายค่าทนายเราจ่ายทั้งหมด 
6 งวด ก็จ่ายตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาความรับผิดชอบของทนายที่ทำอยู่ปัจจุบันไม่เคยปฏิเสธการดำเนินการ และ
ทำควบคู่กับผู้แทนที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งการเดินทางไปเกาะสมุยเราเคยทำ หากไม่ต้องการดูแล หรือไม่ตรวจสอบเราก็ใ ช้
วิธีที่ท่านแนะนำเหมือนกัน เช่น โทรศัพท์ แต่หากต้องไปเช่าไปถ่ายรูปที่ดิน เราก็ต้องไปแต่ เราก็ไปพร้อมกับการขาย
ทอดตลาด การยึดค่าหุ้นสลิลที่ผิดพลาด สุดท้ายเราต้องไปถอนออกมาหากเรายังปล่อยให้มีการขายหุ้นนี้ต่อไป มูลค่า 250 
ล้านบาทยังถูกตัดไป 94 ล้านบาทออกไป ตอนนี้เงิน 94 ล้านบาทเด้งเข้าไปอยู่แล้ว  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กลา่วว่า เราต้องจ่ายค่าถอนหุ้นหรือไม่ เท่าไหร่ 
นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า จ่ายไป 1.8 ล้านบาท จะให้ทำอย่างไร 

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า นี้คือการดำเนินการที่ผิดพลาด ซึ่งเป็นปัญหาการ
ทำงานคดีที่ไม่ถูกต้อง 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า เดี๋ยวท่านสมาชิกจะเข้าใจผิดว่ากรรมการปัจจุบันเป็นคนทำให้เสียหาย 
ว่าเดิมมีการไปยึดมา แต่กรรมการชุดก่อนหน้านี้พิจารณาว่าจะถอนหุ้น 

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า สมาชิกต้องทราบนะว่าสหกรณ์ของเราจ่ายไป ล้าน
กว่าบาทให้กับกรมบังคับคดีโดยไม่ได้อะไรเลย ซึ่งคนทั่วไปเขาเห็นว่าไม่ควรทำ กรรมการชุดใดทำผมก็ไม่รู้ 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า เราดำเนินการตามมติที่ประชุมใหญ่ กรรมการชุดนี้ได้ตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้และผลออกมาแล้วเดี๋ยวกรรมการจะดำเนินการเรียกเงินคืนจากกรรมการที่ทำให้ต้อง
จ่าย 

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า ต่อมาประเด็นต่อไป การจ่ายค่าทนายเป็นงวดอยากรู้
ว่าสัญญาเป็นอย่างไร แต่ที่เรารู้คือต้องมีคดีอีก 2 ศาล สัญญาต้องเอามาดูกันว่าสมาชิกตกลงไหม ยังมีอีก 2 ศาล  

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า คดีปกติจะมีเพียง 3 ศาล ชั้นต้น อุทธรณ์ฎีกา แต่ท่าน
ทราบไหมคดี 250 ล้านบาท ย้อนกลับมาชั้นต้นเป็นรอบที่ 2 เคยเจอคดีแบบนี้หรือไม่ เกิดอะไรขึ้น คณะกรรมการที่จ่าย
ค่าทนายเราจ่ายตามสัญญา และที่บอกว่าเราเสียค่าโง่  หากทนายทิ้งคดีเราสามารถฟ้องได้นะ เราไม่ได้เถียงท่านนะ แต่
ต้องการชี้แจงให้สมาชิกฟังว่ากรรมการบนนี้ไม่ดูแล แต่เราดูแลเรื่องหุ้นสลิลต้องมีผู้รับผิดชอบ ข้อเท็จจริงสอบแล้ว 

นางสิริลักษณ์  นันทนาปราโมทย์ สมาชิกเลขที่ 7271 กล่าวว่า เรื่องถอนหุ้นสลิลเห็นด้วยว่าควรถอนเพราะ
ยังไงก็ไม่ได้ ที่ติดใจคือหน้า 114 การจ่ายค่าทนาย 250 ล้านบาท เราเคยทำสัญญาไว้ 2.3 ล้านบาท ซึ่งบอกว่าจะทำทุกคดี
ที่เกี่ยวข้องกับคดี 250 ล้านบาท มีการเบิกเงินทั้งหมด 5 งวด ซึ่งเบิกครบแล้ว 2.3 ล้านบาท รบกวนดูด้วยว่ามีการจ่ายอะไร 
3.5 แสนบาท ฝากคุณสมชายช่วยดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น 
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นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมตอบให้ 5 แสน และ 3 แสน ทนายสมศักดิ์ซ่ึงเป็นคน
ทำคดีกับ 250 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายคดีฟ้องสมาชิกที่ผิดสัญญาฝากผู้ตรวจสอบช่วยดูหน่อยครับ เป็นคนละคดีกัน ฟ้อง
สมาชิกพร้อมกับผู้ค้ำ สัญญาปีต่อปี ก็มีการเปิดซองอีกท่านเกรียงชัยก็ยืนมาหากจำไม่ผิด  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า สรุปกรรมการก็แจ้งว่าเป็นไปตามสัญญาอยากทราบ
ว่าสัญญานี้คืออะไร ต้องเอามาตรวจสอบ เพราะเราจ่ายไปแล้ว เราต้องดูว่าเราทำถูกไหม ตรงไหม เมื่อไหร่ มันจะจบ ทำ
ถูกกฎ ระเบียบมันได้อะไร สัญญาคืออะไร 2.5 ล้านบาทจ่ายไปหมดแล้ว แต่ได้อะไรมาสมาชิกพอใจหรือไม่ ผมว่าต้อง
ทบทวนกรรมการ 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมเป็นกรรมการอยู่บนนี้ ท่านจะให้เราดำเนินการ
อย่างไร 

นายขจรวัชร์ สุวรรณละเอียด กรรมการ กล่าวว่า  เมื่อเช้าท่านเกรียงชัยไม่มา ตอนนี้อยู่ชั้นบังคับคดีแล้วแต่มี
การอุทธรณ์การบังคับคดีอยู่เงินผมก็เก็บเงินฝากไปแล้วกับ 2.5 ยังไม่ถูกถึง เรื่องค่าหุ้นเรายังไม่พูดถึงว่าไม่ยึดมาได้อย่างไร
สำนักงานปิดแล้วยังไม่ยึดมา พูดกันแบบตรงไปตรงมา  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า เราพูดถึงตัวเนื้อหาว่ามีปัญหาอย่างไร ผมไม่ได้สนใจ
ตัวบุคคล 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า หากท่านสงสัยเรื่องสัญญาท่านสามารถทำหนังสือถึงผู้ตรวจสอบ
กิจการให้ตรวจสอบสัญญาได้ และการจ่ายเงิน หากผู้ตรวจไม่ทำท่านก็ทำหนังสือถึงนายทะเบียน หากท่านสงสัยท่านทำ
เลย  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า ผมไม่รู้ว่ามีใครมาทำอะไรเรามาประชุมเรื่องอ่านว่า
จะทำอะไรให้ดีผมไม่รู้เรื่อง เราไม่ควรใช้อารมณ์ เวทีนี้เราต้องการงานข้อเท็จจริงคืออะไร ในเมื่อสมาชิกสงสัยข้ อเท็จจริง
หากเป็นที่สัญญาเราก็ต้องตรวจสอบ 

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า ผมขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงผมกลัวว่าสมาชิกจะเข้าใจผิด เพราะท่าน
ไม่ได้ไปพูดถึงอดีต ท่านพูดถึงตอนนี้ผมไม่อยากให้สมาชิกเข้าใจผิดว่ากรรมการชุดนี้ปล่อย  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขที่ 5391 กล่าวว่า กรรมการก็ชี้แจงไปเลยว่าเป็นกรรมการชุดเก่า คุณชี้
ช่องว่าต้องไปเอาจากผู้ตรวจสอบกิจการก็ขอบคุณครับ  

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า หากผู้ตรวจสอบไม่ตรวจท่านไปที่นายทะเบียนไปเลย แต่ถ้ามีโอกาส
ชี้แจงในที่ประชุมเราก็จะได้แก้ไขกัน  

นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า หน้า 115 มีการจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้ทนายความไป
ดำเนินการต่างจังหวัดทางคณะผู้ตรวจสอบเห็นว่าทนายความได้รับค่าจ้างแล้วไม่สมควรได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงอีก ดังนั้นขอให้
คณะกรรมการดำเนินการปรับปรุง ขอให้คณะกรรมการชี้แจงครบั  

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า ที่เรียนไปเบื้องต้นเราไม่ได้กำหนดการเดินทางไปนอกพ้ืนที่เราก็ใช้
ระเบียบของสหกรณ์ในการที่มีค่าต่างในบางส่วน แต่ที่ผู้ตรวจสอบติมาเราก็มีการทำร่างสัญญาใหม่แล้ว กรณีที่จะไป
ดำเนินการนอกพ้ืนที่ก็จะให้คิดค่าใช้จ่ายมาเลย เพราะคดีของเราเก่าๆก็ยังมีอยู่เรารับข้อสังเกตจากผู้ตรวจสอบมาแล้ว 
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นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า อันนี้ตามสัญญาระบุแบบที่ผู้ตรวจสอบแจ้งใช่หรือไม่ 
หากระบุแล้ว กรรมการมาเปลี่ยนสัญญาเพ่ือให้รองรับกับค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างผมว่าไม่ถูกประเด็นคือมีการจ่ายไปไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและจ่ายไปได้อย่างไร 

นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ผมหารือท่านเกรียงชัยท่านรับว่าความไว้และบังเอิญ
ท่านว่าความท่ีกรุงเทพแต่ท่านต้องเดินทางไปที่สุรินทร์ท่านคิดค่าใช้จ่ายค่าเดินทางกับใคร  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า ผมพูดตามที่พอมีความรู้คือวิธีการว่าจ้างทนายความ
ก็มีหลายวิธี ซึ่งวิธีที่เราทำกันต้องกำหนดขึ้นมาก่อนว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สอบถามเรื่องค่ารถเรื่องนี้ทนายต้องวางแผนตั้งแต่
ต้น ทนายต้องแจ้งให้ชัดเจนว่าค่าดำเนินการเท่าไหร่ เรื่องค่ารถทนายต้องแจ้งให้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่แรกเพราะเป็น
ความรับผิดชอบของทนาย  

นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า คดีที่ท่านรับ 1 คดี หากท่านรู้หรือว่าต้องดำเนินการที่ไหนท่านก็
ประเมินได้ แต่เรื่องคดีความของสหกรณ์ไม่มีข้อมูลละเอียดถึงขนาดนี้ในแต่ละคดีเรายังไม่รูเ้ลยจะต้องไปฟ้องที่ไหน  

นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของทนาย  
นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว เหรัญญิก กล่าวว่า เพราะเรายังไม่ทราบว่าสมาชิกหรือผู้ค้ำที่เราจะฟ้องมีภูมิลำเนาที่ไหน 

เราจึงต้องใช้ระเบียบสหกรณ์เป็นหลังพิงไว้ 
นายเกรียงชัย  ตันติพิสิฐกุล สมาชิกเลขท่ี 5391 กล่าวว่า ผมไม่ได้ว่าอะไร แต่ต้องแก้ไขระเบียบ  
นายสุรศักดิ์ สัจจะหฤทัย รองประธาน(เงินกู้) กล่าวว่า ก็สรุปว่าหากเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงต้องมี เราก็จะนำไป

ปรับปรุงสรุปเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงทนายก็ไม่ต้องจ่าย และค่าที่พักต้องเรียกเก็บกับโจทก ์

นายณัฐพัชร์  รุจิพรพงษ์ สมาชิกเลขที่ 10629 กล่าวว่า จริงๆประเด็นนี้ผู้ตรวจสอบกิจการเขียนว่าอาจจะไม่
เป็นไปตามเง่ือนไข  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.4 กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ 
 ประธาน นำเสนอนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 - ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ โดยการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 - ให้มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร 
 - ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
 - ให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี 
 - ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ 
วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
 - เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นที่จะทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และภารกิจขององค์กร 
 - เพ่ือให้มีแผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 - เพ่ือให้องค์กรมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการพิจารณาผลตอบแทน และ/หรือ ระบบความ

ดีความชอบของหน่วยงาน ที่นำระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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6.5 ข้อมูลผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 6.6 จัดทำข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ดำเนินคดี การถูกร้องเรียน 
 นายสามารถ ใจสมุทร คดีหมายเลขดำที่ ผบ.1175/2564 ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
นายสามารถ ใจสมุทร โจทก์ ได้ยื่นคำฟ้องต่อ สอ.กปน. จำเลย ทั้งนี้ สอ.กปน. ได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องเรียบร้อยแล้ว และ
ศาลนัดพิจารณาเพ่ือไกล่เกลี่ย แต่คู่ความไม่สามารถตกลงกันได้  ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 14 มิถุนายน 
2565  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 6.7 รายงานข้อมูล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ซึ่ง สอ.กปน. เป็นสมาชิก 
 เลขานุการ รายงานว่า สอ.กปน. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) 
หมายเลขสมาชิก 662 และรายงานข้อมูลเงินฝาก หุ้น และอ่ืน ๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 1. เงินฝาก 1,000,000,000.00 บาท 
 2. ผลตอบแทน – เงินฝาก 24,000,000.00 บาท 
 3. หุ้น 1,000,000,000.00 บาท 
 4. ผลตอบแทน – หุ้น 54,500,000.00 บาท 
 5. ผลตอบแทนอ่ืน ๆ เช่น ตั่วสัญญาใช้เงิน ชสอ. - บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง อ่ืนๆ (ไม่มี) 
 
 

ปิดประชุม 18.30 น. 
 
 
 ลงชื่อ ………………………......……........ กรรมการและเลขานุการ 
          (นางสาวสุทธิลักษณ์  ยอดพยุง) ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 

 ลงชื่อ ………………………......……....... ประธานกรรมการ  
 (นายกิตติพงษ์ อภิชัยชาญกิจ)   
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