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การรับรองรายงาน

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562



การรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที ่ 2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
  ตามท่ีสหกรณ์ฯ  ไดจ้ดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562  เม่ือวนัท่ี  14  กุมภาพนัธ์  2563 
และไดส่้งรายงานการประชุมใหญ่ใหส้มาชิกตรวจสอบแลว้  ตั้งแต่วนัท่ี  1  มีนาคม  2563  ซ่ึงหากสมาชิก
ประสงคจ์ะแกไ้ข  ใหแ้จง้ภายในวนัท่ี  31  กรกฎาคม  2563  นั้น 
  ปรากฏวา่ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว  ดงันั้นจึงถือวา่สมาชิก
ไดรั้บรองรายงานการประชุมแลว้   เอกสารแนบหนา้   
  จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณารับรอง 

มติทีป่ระชุม 

78
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เรื่อง รับทราบรายงานแสดงผล
การด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ  

ประจ�าปี  2563



ระเบียบวาระที ่ 3 รับทราบรายงานแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2563 
   ในรอบปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 
ไดด้ าเนินงานดว้ยความมุ่งมัน่ปรับปรุงพฒันา ให้เกิดความกา้วหนา้ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก เพื่อความ
มัน่คง  ย ัง่ยนืของสหกรณ์ฯ  ตลอดไป 
    ขอเสนอผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  ดงัต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 

               รายละเอยีด         31 ธ.ค. 63        31  ธ.ค. 62       เพิม่/ลด   ร้อยละ 
1. จ านวนสมาชิกสามญั/ราย             13,732            13,956         (224)   (1.61) 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ/ราย             13,564            14,375         (811)   (5.64) 
3. ทุนเรือนหุ้น       5,319,436,760.00      5,151,029,670.00    168,407,090.00    3.27 
4. ทุนส ารอง       1,067,730,841.00         958,920,841.00    108,810,000.00   11.35 
5. ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั          258,502,465.96         232,838,273.70      25,664,192.26   11.02 
6. เงินรับฝาก     13,784,605,912.31    14,188,722,696.05 (404,116,783.74)   (2.85) 
7. เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก      7,380,456,636.08      7,916,213,326.00 (535,756,689.92)   (6.77) 
8. หุน้ทุน  หุ้นกู ้ พนัธบตัร     13,264,583,553.59    11,149,604,950.33 2,114,978,603.26   18.97 
9. เงินใหส้หกรณ์อ่ืนกู ้            48,230,000.00         179,860,000.00  (131,630,000.00) (73.18) 
10. สินทรัพยร์วม     24,389,007,843.16    23,927,652,820.82    461,355,022.34    1.93 
11. ก าไรสุทธิประจ าปี          527,876,822.04         558,000,203.26  (30,123,381.22)   (5.40) 

2. ทุนสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกทีจ่่ายในปี  2563 

                                   ประเภท 
              สมาชิกสามัญ          สมาชิกสมทบ 
  จ านวน 
   (ราย) 

   จ านวนเงิน 
       (บาท) 

 จ านวน 
   (ราย) 

จ านวนเงิน 
     (บาท) 

1. สวสัดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก      131       10,350,130       32       64,000 
2. สวสัดิการเก้ือกลูสมาชิกอาวุโส   4,946       16,321,800 - - 
3. สวสัดิการถึงแก่กรรมของบุคคลใน      246            492,000 - - 
4. สวสัดิการเงินบ าเหน็จสมาชิก      382 1,146,000 - - 
5. สวสัดิการเพื่อการรักษาพยาบาล      391            736,500 - - 
6. สวสัดิการรับขวญับุตรสมาชิก       66              66,000 - - 
7. สวสัดิการเพื่อการมงคลสมรส       28              28,000 - - 
8. สวสัดิการเพื่อสมาชิกผูเ้ป็นโสด       25              25,000 - - 
9. สวสัดิการสมาชิกส าเร็จการศึกษา        3                3,000 - - 
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                                ประเภท 
              สมาชิกสามัญ          สมาชิกสมทบ 
  จ านวน 
   (ราย) 

   จ านวนเงิน 
       (บาท) 

 จ านวน 
   (ราย) 

  จ านวนเงิน 
     (บาท) 

10.  สวสัดิการเพื่อการอุปสมบท/พิธีฮจัญ์ - - - - 
11.  สวสัดิการสงเคราะห์ภยัพิบติั         6              38,030 - - 
                                         รวม     6,224       29,206,460        32              64,000 

3. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทีจ่่ายในปี  2563 

                                               รายการ    จ านวน (ทุน)     จ านวนเงิน (บาท) 
ทุนรางวลัเรียนดี 978 2,877,900 
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสามญั 328 721,600 
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสมทบ   -  พนกังานราชการ 455 364,000 

-  ลูกจา้งชัว่คราว 605 484,000 
                                                        รวม 2,366 4,447,500 

4. ทุนสาธารณประโยชน์ทีจ่่ายในปี  2563 

                                                          รายการ      จ านวนเงิน (บาท) 
บริจาคสาธารณะกุศล                     44,000 
สนบัสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง                   423,000 
                                                                    รวม                           467,000 

5. กองทุนช่วยเหลอืผู้ค า้ประกนัหนีเ้งินกู้สามัญทีจ่่ายในปี  2563 

                                                          รายการ      จ านวนเงิน (บาท) 
                       จ่ายช่วยเหลือสมาชิก 644,185 

6. ประกนัชีวติกลุ่มทีจ่่ายในปี  2563 

                                                          รายการ      จ านวนเงิน (บาท) 
สมาชิกถึงแก่กรรม  132   ราย   บริษทัฯ จ่ายค่าสินไหม 53,003,535 
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7. อตัราดอกเบีย้เงินฝากและเงินกู้  ณ  31  ธันวาคม  2563 
 
 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

                                ประเภท                 อตัราดอกเบีย้ (%) 
ออมทรัพย ์ 1.25 
ออมทรัพยพ์ิเศษ 2.50 
ออมทรัพยพ์ิเศษเกษียณสุข 3.75 
ประจ า 3, 6, 12 เดือน* 2.75 
ประจ า  24  เดือน 3.45 

       เสียภาษีเงินฝาก 
 
         

 
  อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้(%) 

                                                ประเภท อตัราดอกเบ้ีย (%) 

กูส้ามญั 
มีเฉล่ียคืน           6.00 
ไม่มีเฉล่ียคืน           5.00 

กูส้ามญัเพื่อการศึกษา           5.50 
กูส้ามญัเพื่อทศันศึกษาและท่องเท่ียว                    5.25 

กูฉุ้กเฉิน 
มีเฉล่ียคืน           6.00 
ไม่มีเฉล่ียคืน           5.00 

กูฉุ้กเฉินเพื่อการศึกษา           5.05 

กูพ้ิเศษ 
มีเฉล่ียคืน           5.25 
ไม่มีเฉล่ียคืน           4.50 

กูพ้ิเศษดอกเบ้ียจูงใจ 2 ปีแรก            4.25 
กูทุ้นส่งเสริมและพฒันาอาชีพ                     5.05 

                      ไม่มีเฉล่ียคืน 
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รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2563
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

 
เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง   จ ากดั 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี  14 กุมภาพนัธ์ 2563ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ ากดั  ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563  นั้น ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ และตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดี 
 1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณในรอบปีท่ีผา่นมา 
 1.4 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์  
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้
 2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆของ
สหกรณ์ฯ 
  2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ รวมทั้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ 
 2.4 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายและการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง   
 2.5 ตรวจสอบการปฏิบติังานของคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นสหกรณ์ฯ 

3.  ผลการตรวจสอบ 
3.1  การบริหารงานทัว่ไป  

 3.1.1 สหกรณ์ฯมีการแบ่งส่วนงานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีในแต่ละต าแหน่ง
ไวอ้ย่างชัดเจน เหมาะสม   เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความสามารถและได้ปฏิบติังานตามท่ีได้มอบหมายได้อย่าง
ถูกตอ้งตามขั้นตอนของระบบงานท่ีก าหนด 
              3.1.2 สหกรณ์ฯมีการก าหนดขอ้บงัคบัและระเบียบเพื่อข้ึนถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่างๆ
ไวอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม 
     3.1.3 สหกรณ์ฯมีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นต่างๆให้คณะกรรมการรับผิดชอบไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลกั 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563 

 
เรียน ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง   จ ากดั 

ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี  14 กุมภาพนัธ์ 2563ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง  จ ากดั  ส าหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563  นั้น ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบตามวตัถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน จึงขอเสนอสรุปผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีก าหนดไว ้
 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ และตามหลกัการควบคุมภายในท่ีดี 
 1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนและการใชจ่้ายเงินตามงบประมาณในรอบปีท่ีผา่นมา 
 1.4 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์  
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีก าหนดไว ้
 2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจด้านต่างๆของ
สหกรณ์ฯ 
  2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ รวมทั้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการและมติท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ 
 2.4 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่ายและการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง   
 2.5 ตรวจสอบการปฏิบติังานของคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นสหกรณ์ฯ 

3.  ผลการตรวจสอบ 
3.1  การบริหารงานทัว่ไป  

 3.1.1 สหกรณ์ฯมีการแบ่งส่วนงานและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีในแต่ละต าแหน่ง
ไวอ้ย่างชัดเจน เหมาะสม   เจา้หน้าท่ีมีความรู้ความสามารถและได้ปฏิบติังานตามท่ีได้มอบหมายได้อย่าง
ถูกตอ้งตามขั้นตอนของระบบงานท่ีก าหนด 
              3.1.2 สหกรณ์ฯมีการก าหนดขอ้บงัคบัและระเบียบเพื่อข้ึนถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานต่างๆ
ไวอ้ยา่งครบถว้นและเหมาะสม 
     3.1.3 สหกรณ์ฯมีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นต่างๆให้คณะกรรมการรับผิดชอบไวอ้ย่าง
ชดัเจน เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลกั 
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3.2  การบริหารการเงิน และการบัญชี  
  3.2.1 การจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯจดัท าบญัชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ และเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีกฎหมายก าหนด โดยมี
ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ  
     3.2.2 สหกรณ์ฯได้จ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายท่ีท่ีประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ โดยรวม 
     3.2.3 สหกรณ์ฯบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีโดยรวม
ครบถว้นสมบูรณ์ซ่ึงเพียงพอและทนัต่อความตอ้งการในการบริหารงาน รวมทั้งมีการเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการอยา่งเป็นประจ าทุกเดือน 
     3.2.4 สหกรณ์ฯ มีนโยบายเร่งรัดติดตามลูกหน้ีท่ีคา้งนาน และมีการกนัส ารองส าหรับรายจ่ายท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนในอนาคตไวอ้ยา่งรัดกุมและเหมาะสมตามระเบียบฯท่ีนายทะเบียนก าหนดไว ้

 3.3  ด้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน 
    จากการตรวจสอบโดยรวมพบว่า สหกรณ์ฯ มีการก าหนดระเบียบดา้นการเงินและการบญัชีไวอ้ย่าง
เหมาะสม และได้ก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของงานแต่ละด้านไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึงมีการ
ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้งครบถว้นเช่น 
    3.3.1  การรับ – จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ  
    3.3.2  การคิดค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
          3.3.3  การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ฯเป็นไปตามประกาศท่ีนายทะเบียนก าหนดไวอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 3.4  ด้านการให้สินเช่ือ   
      จากการตรวจสอบการให้สินเช่ือของสหกรณ์ฯ พบวา่ เอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ายเงินให้กูย้ืม
แก่สหกรณ์อ่ืนและสมาชิก  เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  การ
ส่งช าระหน้ี การบนัทึกบญัชีด้านสินเช่ือ การพิสูจน์ยอดลูกหน้ีคงเหลือ การค านวณดอกเบ้ียรับ ครบถ้วน 
ถูกตอ้ง  
    3.5  ด้านการลงทุน     
          3.5.1  การลงทุนของสหกรณ์ฯ อยู่ภายใต ้มาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือการลงทุน
อยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  
  3.5.2  สหกรณ์มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ การค านวณผลตอบแทน ถูกตอ้ง ครบถว้น  
 3.5.3  ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯมีเงินลงทุนคงเหลือ จ านวน 13,264,583,553.59 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 18.97 และมีรายไดจ้ากการลงทุน จ านวน 433,777,285.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.33 ของรายได ้
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3.6   ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก   
  3.6.1  ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีการรับฝากเงินและถอนเงินทุกประเภท รวมทั้งการเปิดบญัชี และ 
ถอนปิดบญัชีเงินฝาก การลงลายมือช่ือการฝากเงิน – ถอนเงิน การเปรียบเทียบยอดเงินรับฝาก การค านวณ
ดอกเบ้ียเงินรับฝาก รวมถึงการบนัทึกบญัชีไปยงัสมุดรายวนัและทะเบียนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกตอ้ง ครบถว้น 
  3.6.2  ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯมีเงินรับฝากคงเหลือ จ านวน 13,784,675,912.31 บาท ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 2.85 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากเป็นเงิน 384,863,156.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.56 ของ
รายได ้การปฏิบติังานในดา้นรับฝากและถอนเงินอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของฝ่ายจดัการซ่ึงสหกรณ์ฯได้
ปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม   

3.7  ด้านทุนเรือนหุ้น   
 3.7.1  ณ วนัต้นปี  สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้นคงเหลือจ านวน 5,151,729,677.- บาท เพิ่มข้ึนระหว่างปีจ านวน 
168,477,797.-  บาท มียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปีจ านวนเงิน 5,319,436,767.-  บาท 
  3.7.2  การช าระค่าหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ สมาชิกเขา้ใหม่ และ
ลาออกมีการอนุมติัโดยคณะกรรมการฯ  การบนัทึกบญัชีทุนเรือนหุน้  การผา่นรายการในบญัชีแยกประเภท ถูกตอ้ง  ครบถว้น 

3.8  ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ๆ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯมีทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆคงเหลือจ านวน 
258,572,465.96 บาท การใชจ่้ายทุนสะสมต่างๆมีเอกสารหลกัฐานการขอรับสวสัดิการของสมาชิก ครบถว้น 
ถูกตอ้ง เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามระเบียบแห่งทุนนั้นๆ ตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 

3.9 ด้านรายได้ 
  รายได้ต่างๆเป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ฯการค านวณและการบนัทึกบญัชีรายได้ถูกต้องและ
ครบถว้น 

3.10 ด้านค่าใช้จ่าย   
  ค่าใชจ่้ายต่างๆเป็นรายการปกติของการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได ้การควบคุมภายในเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายโดยรวมมีความรัดกุมและปลอดภยั รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมใหญ่อยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว ้  
4.  การติดตามผลการตรวจสอบ 
   ในระหวา่งปีขา้พเจา้และทีมงาน ไดใ้ห้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการและ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ระหวา่งการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ซ่ึงสหกรณ์ฯได้
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ โดยมีข้อเสนอแนะทีส่ าคัญในเร่ืองดังต่อไปนี้  
   จากการตรวจสอบบญัชีในระหว่างปีพบวา่ สหกรณ์ฯมีบญัชีเงินรอจ่ายคืนซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ่าย
คืนสมาชิก อดีตสมาชิก ทายาทและ/หรือเจา้ของเงินท่ีแทจ้ริง และบญัชีเงินรอตรวจสอบซ่ึงเป็นเงินรับโอนจาก
สมาชิก หรือเป็นเงินโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตามหาสาเหตุ ซ่ึงเป็นบญัชีคา้งจ่ายอยูใ่น
บญัชีเป็นระยะเวลานาน 
   ทั้งน้ี ในปัจจุบนัสหกรณ์ฯ ได้จดัท าประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั เร่ือง เงินท่ี
สมาชิกโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั โดยผา่นธนาคารพาณิชยเ์พื่อช าระหน้ี ฝาก ซ้ือหุ้น 
และอ่ืนๆตั้งแต่ปีบญัชี 2554 – กนัยายน 2563 ซ่ึงประกาศ ณ วันที ่15 ตุลาคม 2563 และประกาศสหกรณ์ออม
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ทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั เร่ือง เงินรอจ่ายคืนสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออกซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 26 
ตุลาคม 2563  และในกรณีท่ีไม่มีเจา้ของเงินดงักล่าวมาขอรับเงิน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้ทุนส ารอง โดย
ลงประกาศผ่านทางหน้าเวบ็ไซด์ของสหกรณ์ฯและแจง้ผ่านทางหน่วยงานต่างๆของกรม เพื่อให้การบนัทึก
รายการทางบญัชีเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้     
       ส่วนขอ้สังเกตอ่ืนๆ ท่ีตรวจพบไดแ้จง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานของสหกรณ์ฯท่ีรับผดิชอบทราบเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ในระหวา่งการตรวจสอบ อน่ึงส าหรับการตรวจสอบในคร้ังน้ีไดรั้บความร่วมมือ
และอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการ และบุคลากรในสหกรณ์ฯทุกระดับ ทางคณะผู ้
ตรวจสอบกิจการจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย       
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

           
(นางนงลกัษณ์  ไชยยศ) 

  ผูต้รวจสอบกิจการ 

3.6   ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก   
  3.6.1  ตรวจสอบการบนัทึกบญัชีการรับฝากเงินและถอนเงินทุกประเภท รวมทั้งการเปิดบญัชี และ 
ถอนปิดบญัชีเงินฝาก การลงลายมือช่ือการฝากเงิน – ถอนเงิน การเปรียบเทียบยอดเงินรับฝาก การค านวณ
ดอกเบ้ียเงินรับฝาก รวมถึงการบนัทึกบญัชีไปยงัสมุดรายวนัและทะเบียนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ถูกตอ้ง ครบถว้น 
  3.6.2  ณ วนัส้ินปี สหกรณ์ฯมีเงินรับฝากคงเหลือ จ านวน 13,784,675,912.31 บาท ลดลงจากปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 2.85 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากเป็นเงิน 384,863,156.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.56 ของ
รายได ้การปฏิบติังานในดา้นรับฝากและถอนเงินอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลของฝ่ายจดัการซ่ึงสหกรณ์ฯได้
ปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม   

3.7  ด้านทุนเรือนหุ้น   
 3.7.1  ณ วนัต้นปี  สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้นคงเหลือจ านวน 5,151,729,677.- บาท เพิ่มข้ึนระหว่างปีจ านวน 
168,477,797.-  บาท มียอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปีจ านวนเงิน 5,319,436,767.-  บาท 
  3.7.2  การช าระค่าหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ สมาชิกเขา้ใหม่ และ
ลาออกมีการอนุมติัโดยคณะกรรมการฯ  การบนัทึกบญัชีทุนเรือนหุน้  การผา่นรายการในบญัชีแยกประเภท ถูกตอ้ง  ครบถว้น 

3.8  ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอืน่ๆ 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯมีทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆคงเหลือจ านวน 
258,572,465.96 บาท การใชจ่้ายทุนสะสมต่างๆมีเอกสารหลกัฐานการขอรับสวสัดิการของสมาชิก ครบถว้น 
ถูกตอ้ง เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามระเบียบแห่งทุนนั้นๆ ตามท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 

3.9 ด้านรายได้ 
  รายได้ต่างๆเป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ฯการค านวณและการบนัทึกบญัชีรายได้ถูกต้องและ
ครบถว้น 

3.10 ด้านค่าใช้จ่าย   
  ค่าใชจ่้ายต่างๆเป็นรายการปกติของการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได ้การควบคุมภายในเก่ียวกบั
ค่าใชจ่้ายโดยรวมมีความรัดกุมและปลอดภยั รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบและมติท่ีประชุมใหญ่อยูภ่ายในวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว ้  
4.  การติดตามผลการตรวจสอบ 
   ในระหวา่งปีขา้พเจา้และทีมงาน ไดใ้ห้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการด าเนินการและ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ ระหวา่งการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน ซ่ึงสหกรณ์ฯได้
ด าเนินการตามขอ้เสนอแนะเรียบร้อยแลว้ โดยมีข้อเสนอแนะทีส่ าคัญในเร่ืองดังต่อไปนี้  
   จากการตรวจสอบบญัชีในระหว่างปีพบวา่ สหกรณ์ฯมีบญัชีเงินรอจ่ายคืนซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการจ่าย
คืนสมาชิก อดีตสมาชิก ทายาทและ/หรือเจา้ของเงินท่ีแทจ้ริง และบญัชีเงินรอตรวจสอบซ่ึงเป็นเงินรับโอนจาก
สมาชิก หรือเป็นเงินโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการติดตามหาสาเหตุ ซ่ึงเป็นบญัชีคา้งจ่ายอยูใ่น
บญัชีเป็นระยะเวลานาน 
   ทั้งน้ี ในปัจจุบนัสหกรณ์ฯ ได้จดัท าประกาศ สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั เร่ือง เงินท่ี
สมาชิกโอนเขา้บญัชีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั โดยผา่นธนาคารพาณิชยเ์พื่อช าระหน้ี ฝาก ซ้ือหุ้น 
และอ่ืนๆตั้งแต่ปีบญัชี 2554 – กนัยายน 2563 ซ่ึงประกาศ ณ วันที ่15 ตุลาคม 2563 และประกาศสหกรณ์ออม



ระเบียบวาระที ่ 

5
พิจารณาคัดเลือก และก�าหนด

ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี  
ประจ�าปี  2564
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ระเบียบวาระที ่ 5 พจิารณาคัดเลอืกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้  76 การตรวจสอบบญัชี  บญัชีของสหกรณ์นั้นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังตามมาตรฐานการสอบบญัชีรับรองทัว่ไปและตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ก าหนด 
  กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูส้อบบญัชีไว ้  ดงัน้ึ 

1. ผูเ้สนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี  ตอ้งไม่อยูใ่นสังกดัเดียวกบัผูต้รวจสอบกิจการหรือรับงานตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ท่ีเดียวกนั 

2. ตอ้งเป็นผูส้อบท่ีข้ึนทะเบียนไวก้บักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
3. ไดรั้บการคดัเลือกจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
4. ท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคดัเลือกผูส้อบบญัชีไวเ้ป็นการส ารองดว้ยกรณีกรมตรวจบญัชี

สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบติับุคคลท่ีสหกรณ์เสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์พบวา่
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวถูกกล่าวหาและอยูร่ะหวา่งการพิจารณาการประพฤติผดิจรรยาบรรณ 

ส าหรับปีน้ีมีผูส้มคัรสอบบญัชีสหกรณ์ ประจ าปี  2564  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ ไดพ้ิจารณา
ขอ้มูลท่ีเสนอการสอบบญัชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีแลว้ เห็นสมควรให้น ารายช่ือผูส้มคัร
จ านวน  2  ราย เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาคดัเลือกเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

รายช่ือผู้เสนอสอบบัญชี ประจ าปี  2564 
บุคคล/สถานที่ ช่ือผู้เสนอสอบบัญชี ค่าธรรมเนียม (บาท) 

1. บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย  จ ากดั นายมนตรี  ช่วยชู                                 180,000.-บาท 
2. บริษทั เอส.เอม็.การบญัชีและการตรวจสอบบญัชี จ ากดั นายภาคภูมิ  งามพิทกัษก์ุล 180,000.-บาท 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
1. ใหท่ี้ประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิก  เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการนบัคะแนนจ านวน  3  คน 
2.  ท่ีประชุมใหญ่คดัเลือกผูส้อบบญัชีโดยพิจารณาจากขอ้เสนอบริการสอบบญัชี  ผูส้อบบญัชีราย

ใดไดค้ะแนนสูงสุดจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี  2564  และผูส้อบ
บญัชีส ารองจะเป็นผูส้อบบญัชี กรณีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

 ขอ้มูลรายละเอียดของผูเ้สนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชี ประกอบในการพิจารณา  หน้าถัดไป 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1. คดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์  ประจ าปี  2564 
2. ก าหนดค่าธรรมเนียมของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ประจ าปี  2564 

มติทีป่ระชุม 
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รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ล าดับที ่ 1 
 บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ ากดั 

ล าดับที ่ 2 
บ. เอส.อม็.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  จ ากดั  

ราคาต่อปี 180,000.-บาท 180,000.-บาท 
ช่ือผู้สอบบัญชี นายมนตรี  ช่วยชู 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3214 
นายภาคภูมิ  งามพิทกัษก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  11272 

ช่ือผู้สอบบัญชีส ารอง นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10365 

นายพงษส์ันต ์ วานิชพงษพ์นัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5555 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ี
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด  
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 

ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  
ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 
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4. สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และจาก
หลักฐานการบัญชี ท่ีได้รับว่า มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
5. ประเมินการน า เสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่

4. สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และจาก
หลักฐานการบัญชี ท่ีได้รับว่า มีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ 
5. ประเมินการน า เสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม ่

จ านวนผู้เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบดว้ยตนเองและทีมงานผูช่้วยสอบ
บญัชี  4-8  คน 

ตรวจสอบด้วยตนเองและผูช่้วยจ านวนไม่
นอ้ยกวา่  4  คน 

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ ปีละ 6 คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกวา่  2-4  วนัท าการ อยา่งนอ้ยปีละ  4  คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 
3-5 วนัท าการ 

การรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี 

1.  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีทุก 
ไตรมาส (3 เดือน/คร้ัง) ใหส้หกรณ์ทราบ 
 
 
 
 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 
3.  ระยะเวลาการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินและส่งมอบรายงานการสอบบญัชี
หลังจากสหกรณ์ได้จัดท างบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ภายใน  3  วนั 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี
พร้อมวิเคราะห์งบการเงินในเชิงการบริหาร
ใหส้หกรณ์ทราบทั้งน้ีเพื่อเป็นประโยชน์แก่
สหกรณ์ พร้อมใหค้ าปรึกษาแนะน าระบบ
การควบคุมภายในท่ีดี ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้
สหกรณ์ถูกหน่วยงานก ากบัดูแลทกัทว้งได ้
2. รายงานการสอบบญัชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
3. ด า เ นินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์   
หลังจากท่ีสหกรณ์ส่งงบการเ งินพร้อม
รายละเอียดประกอบงบการเงินโดยสามารถ
แสดงความเห็นภายใน  15  วนัท าการ 

บริการอืน่ๆ 1.  ให้ค  าแนะน าในด้านการบริหารการเงิน
การบัญชีตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด  กรณีมีขอ้สังเกต
ทางการ เ งินการบัญชี ท่ีส าคัญ ท่ีพบใน
ระหว่างการตรวจสอบจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษร 

1. ให้ค  าแนะน าในด้านการบริหารการเงิน
การบญัชีตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด   กรณีมีขอ้สังเกต
ทางการ เ งินการบัญชี ท่ีส าคัญ ท่ีพบใน
ระหว่างการตรวจสอบจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น      
ลายลกัษณ์อกัษร 

รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี  2564 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ล าดับที ่ 1 
 บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ ากดั 

ล าดับที ่ 2 
บ. เอส.อม็.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  จ ากดั  

ราคาต่อปี 180,000.-บาท 180,000.-บาท 
ช่ือผู้สอบบัญชี นายมนตรี  ช่วยชู 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3214 
นายภาคภูมิ  งามพิทกัษก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  11272 

ช่ือผู้สอบบัญชีส ารอง นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10365 

นายพงษส์ันต ์ วานิชพงษพ์นัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5555 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ี
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด  
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 

ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  
ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 



19รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด

2.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังตามท่ี
สหกรณ์ร้องขอ 

2.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังตามท่ี
สหกรณ์ร้องขอ 

ประสบการณ์ รับงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  ดงัน้ี 
- สอ.ขา้ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.     
- สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 
- สอ. ส านกังาน ก.พ. จ ากดั 
- สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ ากดั 
- สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั 
- สอ.กรมการขนส่งทางบก  จ ากดั 
- สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร  จ ากดั 
- สอ.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จก. 
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   
- สอ.ครูลพบุรี  จ ากดั 
                           ฯลฯ 

รับงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  ดงัน้ี 
-  สอ.กรมศุลกากร  จ ากดั 
-  สอ.กรมบญัชีกลาง  จ ากดั 
- สอ.แทก๊ซ่ีสยาม จ ากดั 
- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
- สอ .ผู ้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จ ากดั 

- สอ.พนกังานแอมเวย ์จ ากดั 
- สอ.โรง เ รียนนาย เ รืออากาศนวมินท      
กษตัริยาธิราช จ ากดั 

- สอ.พนกังานกลุ่มบริษทั พรีไซซ จ ากดั 
ฯลฯ 
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รายละเอยีดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ล าดับที ่ 1 
 บ. มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ ากดั 

ล าดับที ่ 2 
บ. เอส.อม็.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี  จ ากดั  

ราคาต่อปี 180,000.-บาท 180,000.-บาท 
ช่ือผู้สอบบัญชี นายมนตรี  ช่วยชู 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3214 
นายภาคภูมิ  งามพิทกัษก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน  11272 

ช่ือผู้สอบบัญชีส ารอง นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10365 

นายพงษส์ันต ์ วานิชพงษพ์นัธ์ุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5555 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรมตรวจ
บญัชีสหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของ
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไป
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบท่ี
อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด  
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 

ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
สอบบญัชีและระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด  ซ่ึงก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดในจรรยาบรรณของผูส้อบ
บญัชีสหกรณ์  การตรวจสอบเป็นไปตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ  รวมถึงการใชว้ธีิการ  
ดงัต่อไปน้ี 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิผลาด 
2. ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายใน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบ
วธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใ ช่ เพื่อว ัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึง
จัดท า ข้ึนโดยคณะกรรมการด า เ นินการ
สหกรณ์ 
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ระเบียบวาระที ่ 6   พจิารณาเลอืกตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ ประจ าปี 2564 
ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  65.  ผู้ ตรวจสอบกิจการ   ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  
เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์  และมีคุณสมบติัเป็นผูผ้า่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามของผูต้รวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ านวน
หน่ึงคนหรือหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน  หรือหน่ึงนิติบุคคล  หรือเป็นคณะผูต้รวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีเป็นปี ๆ ไป 

กรณีเลือกคณะผูต้รวจสอบกิจการตอ้งมีหัวหน้าคณะหน่ึงคน ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้วุฒิการศึกษาไม่ต ่า
กว่าปริญญาตรีดา้นการเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร์  มีหน้าท่ีควบคุมการปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นการตรวจสอบกิจการ  และใหป้ระกาศช่ือหวัหนา้คณะผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบดว้ย 
               ข้อ  65/2   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาหน่ึงปี  ถา้เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปพลางก่อน   ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้นอาจไดรั้บเลือกตั้งซ ้ าอีกได ้
  ส าหรับปีหน้ีมีผู ้สมัครเป็นผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564  ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดและจากขอ้มูลท่ีเสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรน าเสนอรายช่ือ
ผูส้มคัรจ านวน  2  ราย  เพื่อใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

      รายช่ือผู้เสนอตรวจสอบกจิการ ประจ าปี  2564 
บุคคล/นิติบุคคล  ช่ือผู้เสนอตรวจสอบกจิการ ค่าตอบแทน (บาท) สถานภาพของผู้สมัคร 

1.  นางนงลกัษณ์  ไชยยศ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ 150,000.- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
2.  นายบณัฑูร  ชุนสิทธ์ิ นายบณัฑูร  ชุนสิทธ์ิ 150,000.- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลอืกผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
1. ใหท่ี้ประชุมเสนอช่ือสมาชิก  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนจ านวน  3  คน 
2. ผูต้รวจสอบกิจการรายใดไดค้ะแนนสูงสุดก็จะไดเ้ป็นผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการประจ าปี  2564  และผูท่ี้ไดค้ะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการส ารอง 
 ขอ้มูลรายละเอียดของผูเ้สนอช่ือเป็นผูต้รวจสอบกิจการ ประกอบในการพิจารณา  หน้าถัดไป 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา  ดงัน้ี 

1. เลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์  ประจ าปี  2564 
2. ก าหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี  2564 

มติทีป่ระชุม 
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รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2564 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการตรวจสอบกจิการ 

ล าดับที ่ 2 
นางนงลกัษณ์  ไชยยศ 

ล าดับที ่ 3 
นายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ  นายบณัฑูร  ชุนสิทธ์ิ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี) 
ม.เกริก 

ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต  
ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

คุณสมบัติของผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
4109 

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
-  รับจา้งอิสระ 
-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
02309 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

หลกัสูตร  “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย”์  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์วา่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมิน
ความเส่ียง แลว้พิจารณาก าหนดขอบเขตและ
วธีิการปฏิบติังานตรวจสอบใหเ้หมาะสมรัดกุม 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นและ
การใชท้รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
เอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบญัชี 
2.  ตรวจสอบการบนัทึกรายการบญัชีทั้ง
บญัชีคุมยอด บญัชียอ่ยและรายละเอียด
ประกอบตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสินทั้ง
ปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
3.  ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงิน
การบญัชีตามกฎหมายสหกรณ์ขอ้บงัคบั
และระเบียบสหกรณ์ 
4.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ 
ของสหกรณ์ได้แก่ด้านการบริหารและ
การจดัการการด าเนินธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามแผนงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การปฏิบติังานใหเ้ป็น 
ไปตามกฎหมายข้อบงัคบั ระเบียบและ
มติของท่ีประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ 
5. ติดตามผลด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อ
เสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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4. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารการงาน 
5. จดัท ารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุมเร่ืองท่ีตรวจสอบตาม 1- 4 
6. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน และเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบ
กิจการ ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 

การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
กจิการ 
 

1. เขา้ตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
2 .    เข้ า ร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
ด าเนินการและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ี
เขา้ตรวจสอบกิจการ 
3.  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ
สหกรณ์รวมทั้งจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

1. เขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์อยา่ง
น้อยเดือนละ  1  คร้ังโดยคณะท างานอย่าง
นอ้ย 2-3 คน 
2.  ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบกิจการและ
คณะซ่ึงเป็นทีมงานท่ีมีประสบการณ์จาก
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเป็นผู ้
ท่ีผ่านการอบรมและข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
3.  ให้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายในระบบบญัชี ฯลฯ 
4.  ท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือนและ
เสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี 
5. วเิคราะห์รายงานทางการเงินและบญัชี 
เสนอผลการด าเนินงานและสถานะการเงิน
การแนะน าแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ 

การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตามค าแนะน า 
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน / ประจ าปี เป็นไปตาม
ค าแนะน าท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การให้บริการอืน่ ใหค้  าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบการควบคุม
ภายในระบบบญัชี ฯลฯ   

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
กจิการ 

จ านวน 150,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใช ้(รวมค่า
เบ้ียเล้ียง และค่าพาหนะ)  

จ านวน  150,000.- บาท  
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใช ้(รวม
ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าพาหนะ) โดยขอรับ
ค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 12,500.-บาท 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
กจิการ 

1. นางสาววารุณี  วุฒิสาร 
2. นางสาวเจริญจิตต ์ ยงคพ์นัธ์ุชยั 

1. นายสมบติั  มีเวช 
2. นางเนตรนภางค ์ น าจิตรไทย 

รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2564 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการตรวจสอบกจิการ 

ล าดับที ่ 2 
นางนงลกัษณ์  ไชยยศ 

ล าดับที ่ 3 
นายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ  นายบณัฑูร  ชุนสิทธ์ิ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี) 
ม.เกริก 

ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต  
ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

คุณสมบัติของผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
4109 

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
-  รับจา้งอิสระ 
-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
02309 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

หลกัสูตร  “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย”์  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์วา่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมิน
ความเส่ียง แลว้พิจารณาก าหนดขอบเขตและ
วธีิการปฏิบติังานตรวจสอบใหเ้หมาะสมรัดกุม 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นและ
การใชท้รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
เอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบญัชี 
2.  ตรวจสอบการบนัทึกรายการบญัชีทั้ง
บญัชีคุมยอด บญัชียอ่ยและรายละเอียด
ประกอบตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสินทั้ง
ปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
3.  ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงิน
การบญัชีตามกฎหมายสหกรณ์ขอ้บงัคบั
และระเบียบสหกรณ์ 
4.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ 
ของสหกรณ์ได้แก่ด้านการบริหารและ
การจดัการการด าเนินธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามแผนงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การปฏิบติังานใหเ้ป็น 
ไปตามกฎหมายข้อบงัคบั ระเบียบและ
มติของท่ีประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ 
5. ติดตามผลด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อ
เสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 



ประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบกจิการ 

สอ.กรมทางหลวง จ ากดั  ปี 2558-2563 
สอ.เอไอเอส จ ากดั ปี 2561-2563 
สอ.ไทยน ้าทิพย ์ จ ากดั ปี 2563 

ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการ
ในปีทางบญัชี 2555- 2563 ดงัน้ี 
สอ.การส่ือสารแห่งประเทศไทย จ ากดั 
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ ากดั 
สอ.องคก์ารเภสัชกรรม จ ากดั 
สอ.กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
สอ.ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
ปทุมธานี จ ากดั 

แนวคิดในการตรวจสอบ
กจิการ 

เพื่ อ ส่ง เส ริมและสนับสนุนให้สหกรณ์
สามารถบรรลุเป้าหมายไดต้ามวตัถุประสงค์
ท่ีก าหนดเป็นองคก์รท่ีมีความโปร่งใส  มีการ
บริหารจดัการท่ีดี สามารถพฒันาองค์กรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ดว้ยคณะท างาน
ดา้นต่างๆ ดว้ยทีมงานมืออาชีพเพื่อให้
เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

 

รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2564 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการตรวจสอบกจิการ 

ล าดับที ่ 2 
นางนงลกัษณ์  ไชยยศ 

ล าดับที ่ 3 
นายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ  นายบณัฑูร  ชุนสิทธ์ิ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี) 
ม.เกริก 

ปริญญาตรี  สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต  
ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 

คุณสมบัติของผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
4109 

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
-  รับจา้งอิสระ 
-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  
02309 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

หลกัสูตร  “ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ออมทรัพย”์  (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์) 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบ
การควบคุมภายในของสหกรณ์วา่เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน และการ
บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อประเมิน
ความเส่ียง แลว้พิจารณาก าหนดขอบเขตและ
วธีิการปฏิบติังานตรวจสอบใหเ้หมาะสมรัดกุม 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสั่งของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นและ
การใชท้รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 

1.  ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของ
เอกสารหลกัฐานทางการเงิน การบญัชี 
2.  ตรวจสอบการบนัทึกรายการบญัชีทั้ง
บญัชีคุมยอด บญัชียอ่ยและรายละเอียด
ประกอบตลอดจนทรัพยสิ์น หน้ีสินทั้ง
ปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและ
ขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยูจ่ริง 
3.  ตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการเงิน
การบญัชีตามกฎหมายสหกรณ์ขอ้บงัคบั
และระเบียบสหกรณ์ 
4.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆ 
ของสหกรณ์ได้แก่ด้านการบริหารและ
การจดัการการด าเนินธุรกิจ การปฏิบัติ
ตามแผนงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การปฏิบติังานใหเ้ป็น 
ไปตามกฎหมายข้อบงัคบั ระเบียบและ
มติของท่ีประชุมต่างๆ ของสหกรณ์ 
5. ติดตามผลด าเนินงานของสหกรณ์เพื่อ
เสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน 

24 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด

4. ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ
ด าเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอ
ปรับปรุงแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ตลอดจนประสิทธิภาพในการบริหารการงาน 
5. จดัท ารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุมเร่ืองท่ีตรวจสอบตาม 1- 4 
6. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน และเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบ
กิจการ ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 

การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
กจิการ 
 

1. เขา้ตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
2 .    เข้ า ร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
ด าเนินการและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ี
เขา้ตรวจสอบกิจการ 
3.  เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ
สหกรณ์รวมทั้งจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

1. เขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์อยา่ง
น้อยเดือนละ  1  คร้ังโดยคณะท างานอย่าง
นอ้ย 2-3 คน 
2.  ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบกิจการและ
คณะซ่ึงเป็นทีมงานท่ีมีประสบการณ์จาก
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และเป็นผู ้
ท่ีผ่านการอบรมและข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการกบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
3.  ให้ค  าแนะน าให้ค  าปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบควบคุมภายในระบบบญัชี ฯลฯ 
4.  ท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอต่อคณะกรรมการทุกเดือนและ
เสนอรายงานต่อท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี 
5. วเิคราะห์รายงานทางการเงินและบญัชี 
เสนอผลการด าเนินงานและสถานะการเงิน
การแนะน าแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สหกรณ์ 

การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตามค าแนะน า 
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน / ประจ าปี เป็นไปตาม
ค าแนะน าท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การให้บริการอืน่ ใหค้  าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัระบบการควบคุม
ภายในระบบบญัชี ฯลฯ   

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
กจิการ 

จ านวน 150,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใช ้(รวมค่า
เบ้ียเล้ียง และค่าพาหนะ)  

จ านวน  150,000.- บาท  
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใช ้(รวม
ค่าเบ้ียเล้ียง และค่าพาหนะ) โดยขอรับ
ค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 12,500.-บาท 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ
กจิการ 

1. นางสาววารุณี  วุฒิสาร 
2. นางสาวเจริญจิตต ์ ยงคพ์นัธ์ุชยั 

1. นายสมบติั  มีเวช 
2. นางเนตรนภางค ์ น าจิตรไทย 
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พจิารณาอนุมติั งบแสดงฐานะการเงนิ 

และงบก�าไรขาดทุน 
ประจ�าปี 2563



ระเบียบวาระที ่ 7  พจิารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงนิ และ งบก�าไรขาดทุน   ประจ�าปี 2563

	 																	คณะกรรมการด�าเนินการขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี	2563 

ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรับรองแลว้ต่อท่ีประชุมใหญ่ตามรายละเอียดในหนา้ถดัไป

มติท่ีประชุม

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………



พนัต�ารวจเอกหญิง	สมหมาย		ล้ิมวฒันาภรณ์

27รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



28 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



29รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



30 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



31รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



32 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



33รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



34 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



35รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



36 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



37รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



38 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



39รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



40 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



41รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



42 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



43รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



44 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



45รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



46 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



47รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



48 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



49รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



50 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



51รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



52 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



53รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



54 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



55รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



56 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



57รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



58 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



59รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



60 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด
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พจิารณา อนมัุต ิการจดัสรรก�าไรสุทธิ  

ประจ�าปี 2563



เห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิ ตำมรำยกำรในตำรำง ดงัน้ี

บาท % บาท %
1  ทุนส ำรอง 105,576,000.00     20.00        108,810,000.00     19.50
2  ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ฯ 30,000.00              0.01          30,000.00              0.01
3  เงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแลว้ตำมระยะเวลำ  304,098,500.00     57.61        313,799,482.00     56.24
ในปี 2563 ร้อยละ 5.90(ในปี 2562 ร้อยละ 6.30)
4  เงินเฉล่ียคืนร้อยละ 18.00  ของดอกเบ้ียเงินกู้ 55,170,683.00       10.45        68,810,138.00       12.33
ท่ีช ำระในระหว่ำงปี 2563(ในปี 2562 ร้อยละ 18)
5  เงินโบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ  
    5.1  โบนสักรรมกำร 2,322,800.00         0.44          2,454,500.00         0.44
    5.2  โบนสัเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์   7,740,780.00         1.47          8,178,325.00         1.47
6  ทุนสวสัดิกำรหรือสงเครำะห์ฯ 37,000,000.00       7.01          37,000,000.00       6.63
7  ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 7,000,000.00         1.32          7,000,000.00         1.25
    ไม่เกินร้อยละ  5  ของก ำไรสุทธิ
8   ทุนสำธำรณประโยชน์ 1,500,000.00         0.28          1,500,000.00         0.27
9   กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้ำฯ 6,000,000.00         1.14          6,000,000.00         1.07
10  ทุนส่งเสริมและพฒันำอำชีพ 500,000.00            0.09          500,000.00            0.09
11  ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผล       938,059.04            0.18          3,917,758.26         0.70

ก ำไรสุทธิ 527,876,822.04     100.00      558,000,203.26     100.00
หมายเหตุ     ข้อบังคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด  ข้อ  71  วรรค  3
   ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ฯซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จดัสรรตำมขอ้ 70
   หำกท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำแลว้เห็นวำ่รำยกำรใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ ำนวนให้นอ้ยลงก็ดี ยอดเงินจ ำนวนดงักล่ำวให้จดัสรรเป็นทุนส ำรองทั้งส้ิน
                        จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจำรณำ
มติท่ีประชุม

   ระเบียบวาระที ่8        พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563
        กำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เป็นไปตำม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542,แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2563 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์

ตารางการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563
ปี  2563 ปี  2562

ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ในปี 2563 สหกรณ์ฯมีก ำไรสุทธิ 527,876,822.04 บำท คณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ไดพิ้จำรณำแลว้

62 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



แผนภูมิการจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2563

                   %
เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืน
ทุนสำรอง
ทุนสะสม
กรรมการและจทน.    
รวมทั้งสิ้น  

57.61
10.45
20.00
10.03
1.91
100

57.61
10.45
20.00
10.03
1.91
100

10.03%

20.00%

57.61%

10.45%

1.91%

63รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณรายรับ  -  รายจ่าย  

ประจ�าปี  2564
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พิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณรายรับ  -  รายจ่าย  

ประจ�าปี  2564

ระเบียบวาระที ่9 พจิารณาอนุมตั ิประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ�าปี  2564

(หน่วย :  ลา้นบาท)

ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 สูงกวา่/(ต ่ากวา่) ปี 2564

ประมาณการ

1 ดอกเบ้ียรับเงินให้สมาชิกกู้             466.59 437.24 (29.35)              412.32   เงินให้กู้แก่สมาชิก  ณ  31  ธ.ค.  63

  เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน       7,115.51   ลบ.

  เงินกู้พิเศษ                  247.30   ลบ.

  อัตราดอกเบีย้

  เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน    5.00 % - 6.00 %

  เงินกู้พิเศษ          3.50 %  - 5.25  %

2 ดอกเบ้ียรับเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 6.04               2.68              (3.36) 1.40                  เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้    ณ 31  ธ.ค.63

  จ านวน                 48.23   ลบ.

  อัตราดอกเบีย้            3.60 %

3 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 18.00              18.00            0.00 17.41                ณ 31 ธ.ค. 63   จ านวน     500.00  ลบ.

สอ. ต ารวจแห่งชาติ จ ากดั   ครบก าหนดปี 64 =         200.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.60 %

4 เงินปันผลหุ้นชุมนุมสหกรณ์ 11.13              11.16            0.03 11.13                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      210.00  ลบ.

  อัตราเงินปันผล      5.30 %

5 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  ชสอ. 131.28            133.40          2.12 63.30                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     2,750.00  ลบ.

  ฝากเพ่ิมปี  63       =      870.00  ลบ. 

 ถอนก่อนก าหนด 63 =  600.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =    1,750.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้     2.40 % - 4.15 %

6 ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9.96               10.00            0.04 9.92                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน  252.28  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้    3.75 % - 5.125 %

7 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บริษทั ปตท. จก. 6.55               6.57              0.02 2.10                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     60.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =         60.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.00 %

ระเบียบวาระที ่ 11       พิจารณาอนุมัติ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย  ประจ าปี  2563
                             ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา  ประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ปี 2564   ตามรายละเอียดดงัน้ี

ประมาณการรายรับ ประจ าปี  2564

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

65รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 สูงกวา่/(ต ่ากวา่) ปี 2564

ประมาณการ

8 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. เจริญโภคภณัฑฯ์จก. 39.65              39.76            0.11 38.34                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     945.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =         65.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.05 % - 5.00 %

9 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. ปูนซิเมนตไ์ทย จก. 4.20               4.99              0.79 3.53                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน    168.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิมปี  63       =     68.00  ลบ. 

  ครบก าหนดปี 64 =       100.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  2.80 % - 3.25 %

10 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. ไทยออยส์ จก. 4.77               4.78              0.01                      3.66                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        100.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 64                 30.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.61 % - 4.84 %

11 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บา้นปู จก. 44.06              44.18            0.12                      35.37                ณ 31 ธ.ค. 63 จ านวน       895.00 ลบ.

  ครบก าหนดปี 64   =         70.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.00 % - 5.40 %

12 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. การบินไทย จก. 79.00              14.11            (64.89)  0.00   ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      1,950.00  ลบ.

เขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟกิูจการศาลลม้ละลายกลาง

13 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.บางจากคอร์ปอเรชัน่ จก. 8.49               10.73            2.24 10.15                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน       275.00 ลบ.

 ลงทุนเพ่ิมปี  63       =        100.00  ลบ. 

  ครบก าหนดปี 64   =         50.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.40% - 5.35 %

14 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ไออาร์พีซี จก. 3.97               3.97              0.00 1.40                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน         80.00 ลบ.

  ครบก าหนดปี 64   =          80.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.96 %

15 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.น ้าตาลมิตรผล จก. 14.42              14.46            0.04                      14.42                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน       340.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.99 % -  4.80 %

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ
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ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 สูงกวา่/(ต ่ากวา่) ปี 2564

ประมาณการ

16 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ซีพีออลส์ จก. 56.08              58.54            2.46                      53.71                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน       1,290.00 ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =         100.00 ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =         100.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.50 % -  5.35 %

17 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.พีทีทีโกลฯ จก. 3.60               30.29            26.69 38.51               ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      1,180.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =        1, 100.00 ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =            80.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  2.99% - 4.50 %

18 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ไทคอนฯ จก. 1.67               1.68              0.01 1.68                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     50.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.35 %

19 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ศรีตรังฯ จก. 1.55               1.55              0.00 0.59                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      50.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 64 =          50.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.10% 

20 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ จก. 19.47              21.09            1.62                      21.42                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     595.00 ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =          80..00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้ 2.43 % - 4.40 %

21 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. อินโดราม่า จก. 34.87              35.00            0.13                      34.91                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     825.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้ 3.75% - 4.39 %

22 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ทางด่วน 2.37               2.37              0.00 2.37                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      60.00 ลบ.

และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จก.   อัตราดอกเบีย้  3.95 %

23 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ.ระบบขนส่งมวลชน 6.97               6.98              0.01                      6.97                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        180.00 ลบ.

กรุงเทพ จก.   อัตราดอกเบีย้  3.87 %

24 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป จก. 1.18               1.18              0.00 1.18                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     30.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.94 %

25 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. อมตะบีกริมเพาเวอร์ 12.33              12.36            0.03                      12.33                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        290.00 ลบ.

(ระยอง) จ ากดั   อัตราดอกเบีย้  4.01% - 4.79 %

26 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. ปูนซิเมนตน์ครหลวง จก. 11.52              11.55            0.03                      11.52                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน         280.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.65 % - 4.26 %

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ
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ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 สูงกวา่/(ต ่ากวา่) ปี 2564

ประมาณการ

27 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. ช. การช่าง จ ากดั 14.94              16.91                                  1.97 19.96                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        565.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63  =         150.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.12 % - 3.80 %

28 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้ บ. เบทาโกร  จ ากดั 2.02               4.23              2.21                      7.64                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      235 .00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =        175.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.00 - 3.37 %

29 ดอกเบ้ียหุน้กู ้ บ.อมตะ คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั 2.28               2.28              0.00 2.28                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        75.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.04 %

30 ดอกเบ้ียหุ้นกูด้อ้ยสิทธิ ธ. กรุงไทย จ ากดั 10.80              10.83            0.03                      10.80                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน    300.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.40 % -3.70%

31 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้.บีกริมบีไอพีเพาเวอร์1 จ ากดั 3.77               3.64              (0.13) 3.40                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     89.55  ลบ.

  ครบก าหนดปี 63 =          5.97  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.95 %

32 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้.บีกริมบีไอพีเพาเวอร์2 จ ากดั 3.77               3.64              (0.13) 3.40                  ณ 31 ธ.ค. 63 จ านวน      89.55  ลบ.

  ครบก าหนดปี 63 =           5.97  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.95 %

33 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 7.78               7.80              0.02                      7.78                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      200.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.62 % - 4.16 %

34 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. ไมเนอร์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 10.03              10.50            0.47                      10.03                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน     225.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.17 % - 4.62 %

35 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. บีทีเอส โฮลด้ิง จ ากดั 2.51               3.96              1.45                      11.93                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน         365.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =             300.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.11 - 3.86%

36 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. ซีพีเอฟ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 11.14              12.68            1.54                      15.25                ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        370.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 63   =             100.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   4.00% - 4.18%

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ
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ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 สูงกวา่/(ต ่ากวา่) ปี 2564

ประมาณการ

37 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. โกลบอลเพาเวอร์ฯ จ ากดั 6.18               6.19              0.01                      6.18                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน        190.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.25%

38 ดอกเบ้ียหุ้นกู ้บ. กลัฟ์ เอน็เนอร์จีฯ  จก. 0.00 2.40              2.40 6.49                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน         190.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.34 % - 3.46 %

39 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. ราชกุ๊ป จ ากดั 0.00 0.28              0.28                      1.73                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน         60.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.61 - 2.94%

40 ดอกเบ้ียหุ้นกูบ้. เอช็เอม็ซี โปลีเมอส์ จ ากดั 0.00 1.00              1.00                      1.02                  ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน       205.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.88 - 4.20%

41 รายไดอ่ื้น ๆ 1.00               0.80              (0.20) 0.80                   -รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้

   -รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยธ์นาคาร/สหกรณ์ฯ

  - รายไดค้่าธรรมเนียมเงินฝาก/ค่าธรรมเนียมบตัร

   -รายได้ค่าประกันภัย /รายได้อ่ืน ๆ

รวม 1,075.94         1,025.76       (50.18)              918.33

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ
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(หน่วย :  ล้านบาท)

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 คงเหลอื ปี 2564

1 หมวดเงนิเดอืน              22.67           20.67                 2.00               21.18

   1.1  เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี

   1.2  สมทบประกนัสงัคม

   1.3  กองทุนเงินทดแทน

2 หมวดค่าตอบแทน                7.70             5.64                 2.06                 7.76

   2.1  ค่าผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์    2.1  ค่าผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์

   2.2  ค่าจดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี    2.2  ค่าจดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี

   2.3  ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่    2.3  ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่

   2.4  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ    2.4  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

   2.5  ค่าผูส้อบบญัชี    2.5  ค่าผูส้อบบญัชี

   2.6  ค่าผูต้รวจสอบกิจการ    2.6  ค่าผูต้รวจสอบกิจการ

   2.7  ค่าเจา้หนา้ท่ีท  างานล่วงเวลา    2.7  ค่าเจา้หนา้ท่ีท  างานล่วงเวลา

3 หมวดค่าใช้สอย              10.85 4.91                 5.94               10.85
    3.1   ค่าฝึกอบรมสมัมนากรรมการและเจา้หนา้ท่ี

   3.2   ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองครุภณัฑ์

   3.3   ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

   3.4   ค่าประกนัชีวิตเจา้หนา้ท่ีรับ-ส่งเงิน

   3.5   ค่าบ ารุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์

   3.6   ค่าท าความสะอาดส านกังาน

   3.7   ค่าไฟฟ้า

   3.8   ค่าบริการโทรศพัท์

   3.9   ค่าส่ือสาร

   3.10 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

   3.11 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

   3.12 ค่าใชจ่้ายพบสมาชิก

   3.13 ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี

   3.14 ค่ารับรอง

   3.15 ค่าน ้ามนัรถและค่าซ่อมบ ารุง

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2564
(ไม่รวมดอกเบีย้จ่าย)

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

70 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



(หน่วย :  ล้านบาท)

ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2563 ปี  2563 คงเหลอื ปี 2564

   3.17 ค่าเบ้ียประกนัภยัยานพาหนะ(รถตู)้

   3.18 ค่าธรรมเนียมรายปี ATM

   3.19 ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี

   3.20 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด
4 หมวดค่าวสัดุส านักงาน                1.20 0.79                 0.41                 1.20

   -   ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์ค่าวสัดุใช้
  งานซ่ึงมีราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท

5 หมวดค่าครุภณัฑ์              12.20             5.15                 7.05                 8.20
   5.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10 เคร่ือง
   5.2   เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร 2  เคร่ือง
   5.3   เคร่ืองพร้ินเตอร์ , แฟกซ,์ สแกนเนอร์
   5.4   ค่าเคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอตัโนมติั
   5.5   ค่าพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์
   5.6   ค่าเคร่ืองส ารองไฟ/Hard Disk/อ่ืน ๆ

6  หมวดค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน                4.00 0.00                 4.00                 4.00

7  หมวดค่าใช้จ่ายที่มิอาจคาดหมาย                0.50 0.00                 0.50                 0.50  - ค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดหมายล่วงหน้า
   ไม่อยู่ในหมวดใดๆ เป็นรายจ่ายที่
   ตั้งไว้หรือมีเหตุจ าเป็นโดยเร่งด่วน

8  งบกลาง                1.20 0.63                 0.57                 1.20
   -   ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี ฯลฯ

รวม              60.32 37.79               22.53               54.89

                             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
มติที่ประชุม

หมายเหตุ     1.   ทุกหมวดรายจ่ายถวัจ่ายได ้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑใ์ห้ถวัจ่ายไดใ้นหมวดครุภณัฑ์
                   2.   กรณีข้ึนปีงบประมาณใหม่  ขออนุมติัใชจ่้ายงบด าเนินการปีงบประมาณท่ีผา่นมา เพ่ือให้งานประจ าด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
                         จนกวา่จะไดรั้บอนุมติังบประมาณใหม่ ปีถดัไป

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ



ระเบียบวาระที ่ 

10
พจิารณาอนุมติัการน�าเงนิไปฝากหรอื
ลงทุนในหลกัทรพัย์ท่ีคณะกรรมการ

พฒันาการ สหกรณ์แห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ 



พจิารณาอนุมติัการน�าเงนิไปฝากหรอื
ลงทนุในหลกัทรพัย์ท่ีคณะกรรมการ

พฒันาการ สหกรณ์แห่งชาติ
ให้ความเห็นชอบ 

ระเบียบวาระที ่10 พจิารณาการน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพย์ทีค่ณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์ แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ประจ าปี 2564 

 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(7) บญัญติัวา่ “ใหส้หกรณ์ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนได้
ตามคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” 
 ตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  ลงวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 

ขอ้ 2  ในประกาศน้ี   
“ธนาคาร” หมายความวา่ ธนาคารพาณิชย ์และธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน  ซ่ึง

ประกอบกิจการภายในราชอาณาจกัรไทย 
“ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี”  หมายความวา่  ตัว๋แลกเงิน  ตัว๋สัญญาใชเ้งิน  หุน้กู ้
“หุน้กู”้  หมายความวา่  หุ้นกูท่ี้มีหลกัประกนัหรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงหุน้กูท่ี้มี

อนุพนัธ์แฝง และหุน้กูไ้ม่ก าหนดอายไุถ่ถอน 
ขอ้ 3  เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ ดงัต่อไปน้ี 
(1) บตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 
(2) ตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงัหรือรับอาวลัหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีธนาคาร

เป็นผูส้ลกัหลงัหรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จ ากดัความรับผดิ 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารซ่ึงมิใช่รัฐวสิาหกิจเป็นผูอ้อก 
(4) บตัรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินท่ีออกโดยบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์  ซ่ึง

สถาบนัคุม้ครองเงินฝากประกนัการช าระคืนตน้เงินและดอกเบ้ีย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผูอ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินทรัพยเ์ป็น

หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลกัทรัพย ์พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรั้บการจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(6) หุน้กู ้ท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตั้งแต่ระดบั A- ข้ึนไป จากบริษทัจดัอนัดบัความ
น่าเช่ือถือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวสิาหกิจจดัตั้งข้ึนโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และอยูใ่นการก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนตามมาตร 62 แห่ง
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

ขอ้ 4  การน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 3 (7) รวมกนัตอ้งไม่เกินทุนส ารองของ
สหกรณ์และตอ้งผา่นการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด าเนินการได(้ณ 31 ธ.ค.63  
สหกรณ์มีทุนส ารอง 1,067.73  ลา้นบาท) 
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ขอ้ 5  การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ท่ีไดด้ าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 อยูก่่อนวนัท่ี
ประกาศฉบบัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบบัน้ีต่อไป 

ดงันั้น เพื่อใหก้ารบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติดงักล่าวขา้งตน้ และเกิดผลตอบแทนการลงทุนท่ีดี  
คณะกรรมการด าเนินการ  จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมติัใหค้ณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 
สามารถน าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลกัทรัพยต์ามขอ้ 4ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 

จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 

มติทีป่ระชุม   
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ระเบียบวาระที ่ 

11
พิจารณาก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ 

 อาจกู้ยืม ประจ�าปี 2564



76 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด

ระเบียบวาระที ่11 พจิารณาอนุมตัิก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์ฯอาจกู้ยมื  ประจ าปี    2564 
ตามนยัขอ้ 28 แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ก าหนดวา่ “ท่ีประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินกูย้มืส าหรับปี

หน่ึง ๆ ไวต้ามความจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน   วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์      ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้ าหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้
เห็นชอบวงเงินกูย้มืส าหรับปีใด   ก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มืส าหรับปีก่อนไปพลาง” 

ส าหรับในปีงบประมาณ  2564    คณะกรรมการด าเนินการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมใหญ่ขอก าหนดวงเงินซ่ึงสหกรณ์อาจกูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปีในวงเงินไม่เกิน 9,500 ลา้นบาท 

ทั้งน้ีเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจไดต้ามแผนงาน  และสามารถรองรับการ
ขยายขอบเขตของการใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกใหก้วา้งขวางมากยิง่ข้ึน 

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติทีป่ระชุม     
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ระเบียบวาระที ่ 

12
เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)



เอกสารแนบ
ระเบียบวาระที ่ 2



1 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2562 
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด 

      วันศุกร์ที ่ 14  กุมภาพันธ์  2563 
       ณ  ห้องสัมมนาเทิดศักด์ิ  เศรษฐมานพ กรมทางหลวง 

สมาชิกสามัญทั้งหมด            จํานวน  13,990  คน 
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม  จํานวน   4,762  คน 

กรรมการท่ีมาประชุม 

1.  นายชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล  ประธานกรรมการ 
2.  นายสทิธิชัย  บุญสะอาด  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 1 
3. นายคงฤทธ์ิ  ปัญญาแก้ว  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 2 
4. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 3 
5.  นายวันชัย  ประสิทธ์ิพร  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 4 
6.  นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย  กรรมการและเหรัญญกิ 
7.  นายบุญเกื้อ  มาเสนาะ  กรรมการ 
8.  นายนิธิ  หอมสุวรรณ  กรรมการ 
9.  ว่าที่ ร.อ.ระวี  บุญญพาพงศ์   กรรมการ 
10. นางธนันยภัทร นิธิอารยภาคย์  กรรมการ 
11. นางสาวเขมรัศมิ ์ ธีระโกมลศิลป์  กรรมการ 
12. นายสถาพร  รุจิชีพ   กรรมการ 
13. นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการท่ีไม่มาประชุม 

1. นายโกมล  เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
2. นายจอมปวีร์  จันทร์หิรญั  กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1.  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์    
2.  นางสาววิมลสิร ิ พัชราพงศ์  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3.  พ.ต.ท.หญงิสมหมาย   ลิม้วัฒนาภรณ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
4.  นางนงลักษณ์  ไชยยศ   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
5.  นางนิตยา   ช้อนทอง  ที่ปรึกษากฎหมาย 
6.  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการ 

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 
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เมื่อสมาชิกสามัญมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล  ประธานกรรมการ
ดําเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   ประธานกรรมการกล่าวทักที่ประชุมและนําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทาง
หลวง  จํากัด ในภาพรวมของปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2558 โดยจํานวนสินทรัพย์ เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง 
เงินลงทุน ของสหกรณ์เพ่ิมขึ้นมากประมาณ 42% ในขณะที่เงินให้สมาชิกกู้ลดลงโดยในปี 2558 ที่มีเงินให้สมาชิกกู้
ประมาณ 9,400 ล้านบาท ลดลงเหลือ 7,900 ล้านบาทในปี 2562 เป็นการถดถอยของการให้สินเช่ือแก่สมาชิก 
อย่างไรก็ดีในขณะที่หุ้นของสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน สินเช่ือหดตัวการกู้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ต้องนําเงิน
คงเหลือไปลงทุนในแหล่งเงินลงทุนอ่ืนที่มีผลตอบแทนที่ดีเพ่ือทดแทนในส่วนน้ี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562 มีสมาชิก
สามัญจํานวน 13,956 คนสมาชิกสมทบ 14,375 คน โดยในจํานวนนี้มีสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้วประมาณ 
5,000 คน 
  แนวนโยบายและเป้าหมายการบริหารงานในปี 2562 คือต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  
จํากัด เป็นสหกรณ์แห่งความสุข HAPPY โดยความหมายของแต่ละตัวอักษรบ่งบอกความเป็นสหกรณ์ฯ คือ 
  H  =  Help  =  ช่วยเหลือเกื้อกูล 
  A  =  Accessibility =  การเข้าถึงบริการที่ง่าย  
  P  =  People  =  แบ่งปันความสุขแก่มวลสมาชิก 
  P  =  Productivity =  ผลตอบแทนที่ดี 
  Y  =  Year  =  ตลอดปี , ตลอดไป 

นอกเหนือจากการช่วยเหลือเก้ือกูลมวลสมาชิก และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการแล้วผลการ
ดําเนินการยังมีกําไรสุทธิ 558 ล้านบาทมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 12 ล้านบาท  สหกรณ์จัดสรรกําไรโดยยึดหลัก
ประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญ อัตราเงินปันผลที่ให้แก่สมาชิกในปีนี้ได้จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ  6.30  และ
จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ  18.00  โดยสหกรณ์จะพัฒนาการดําเนินงานให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงโดยยึด
หลักเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกเป็นสําคัญ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  2 การรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญ ประจําปี  2561 

  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ  สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี   
2561  เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2562  ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจําปี 2561 ตามหนังสือที่ สอ.ทล./บ.9/2562 ให้สมาชิกตรวจสอบแล้ว ต้ังแต่วันที่  1  มีนาคม  
2562  ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งภายในวันที่  31 กรกฎาคม  2562  นั้น 
  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงถือว่าสมาชิกได้รับ
รองรายงานการประชุมแล้ว (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี  2562 หน้า  126 - 145)   
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มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2561 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2562 โดยไม่มี
การแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบยีบวาระที่  3  เรื่อง  การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี  2563 

         นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า  เพ่ือให้เป็นไปตามนัย
ข้อ 36 , 37 และข้อ 45, 47  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด   ตามนัย พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 
พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 กําหนดไว้ดังน้ี 
  คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิกสามัญ 
  วาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการดําเนินการอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกต้ัง 
  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ 
ติดต่อกัน  ( หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วในวาระที่  3  ของหนังสือ
รายงานกิจการประจําปี  2562  หน้า  28 - 30 )   
  กรรมการดําเนินการสหกรณฯ์ ครบวาระ จํานวน  7  คน  ได้แก ่

1. นายชูชาติ   ช่ืนมงคลสกุล   ประธานกรรมการ 
2. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ   รองประธานกรรมการคนที ่3 
3. นายถิรเดช  ศิลาโรจน์   กรรมการและเลขานุการ 
4. นายบุญเกื้อ  มาเสนาะ   กรรมการ 
5. นางธนันยภัทร นิธิอารยภาคย์   กรรมการ 
6. นายสถาพร  รุจิชีพ    กรรมการ 
7. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์   กรรมการ 
ดังน้ันในปีนี้จึงต้องเลือกประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมด

วาระ จํานวน 7 คน และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการด้วยว่า หากผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการ
เลือกต้ังในที่ประชุมน้ีขอถอนตัว ให้กรรมการที่เหลืออยู่บริหารสหกรณ์ฯ ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือมิให้เสียเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเรียกประชุมวิสามัญ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกผู้มรีายช่ือดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมทางหลวง จํากัด  ประจําปี 2563 
1.  ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังให้เป็นประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ได้แก่ นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน 
2.  รายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  6  คน ได้แก่ 
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หมายเลข ช่ือสกุล คะแนน ลําดับที่ได้ 
1 นายเด่นชัย  เอ่ียมสุวรรณ 2,744 1 
3 นายบุญเกื้อ มาเสนาะ 2,488 2 
7 นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ 2,332 3 
4 นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ 2,248 4 
5 นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์ 2,156 5 
8 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ 2,137 6 

  ในการนีส้ําหรับผู้ที่ได้รับการเลอืกต้ังเป็นกรรมการดําเนินการจะมีวาระในการดํารงตําแหน่ง  2  ปี 
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จํากัด  ประจาํปี 2563   ได้แก ่

1. นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2. นายสิทธิชัย  บุญสะอาด  กรรมการ 
3. นายคงฤทธ์ิ  ปัญญาแก้ว   กรรมการ 
4. นายวันชัย  ประสิทธ์ิพร  กรรมการ 
5. นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย  กรรมการ 
6. นายนิธิ  หอมสุวรรณ  กรรมการ 
7. ว่าที่ ร.อ.ระวี   บุญญพาพงศ์  กรรมการ 
8. นายจอมปวีร์  จันทร์หิรัญ  กรรมการ 
9. นายโกมล  เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
10. นายเด่นชัย  เอ่ียมสุวรรณ   กรรมการ 
11. นายบุญเกื้อ  มาเสนาะ  กรรมการ 
12. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการ 
13. นางเพ็ญทิพย์  จิรธรรมประดับ  กรรมการ 
14. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์  กรรมการ 
15. นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์  กรรมการ 

  สําหรับตําแหน่ง รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก  จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 รับทราบรายงานแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2562 

  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการ ได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของสหกรณ์ให้ที่
ประชุมฯ  รับทราบ  โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ได้ดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่น
ปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเพ่ือความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์สืบต่อไป  
  ขอเสนอผลการดําเนินงานสําหรับปีสิ้นสุด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562  ดังต่อไปนี้ 
(หนังสือรายงานกิจการประจําปี  2562 หน้า 32 – 34) 
 

กรรมการชุดเดิม

  กรรมการชุดใหม่
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1. สรุปผลการดําเนินงาน 
รายละเอียด 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/ลด ร้อยละ

1. จํานวนสมาชิก – สามัญ /ราย 13,956 14,216 (260) (1.83)
2. จํานวนสมาชิก – สมทบ / ราย 14,375 14,515 (140) (0.96)
3. ทุนเรือนหุ้น  5,151,029,670.00   4,926,223,500.00     224,806,170.00 4.56
4. ทุนสํารอง     958,920,841.00     860,661,041.00       98,259,800.00 11.43
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ     232,838,273.70     205,370,183.85       27,468,089.85 13.37
6. เงินรับฝาก 14,188,722,696.05 13,055,505,347.21  1,,133,217,348.84 8.68
7. เงินให้กู้แก่สมาชิก  7,916,213,326.00   8,434,990,409.00    (518,777,083.00) (6.15)
8. หุ้นทุน  หุ้นกู้  พันธบัตร 11,149,604,950.33   9,396,197,831.91   1,753,407,118.42 18.66
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้     179,860,000.00     181,630,000.00       (1,770,000.00) (0.97)

รายละเอียด 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/ลด ร้อยละ
10. สินทรัพย์รวม 23,927,652,820.82 21,919,689,785.60   2,007,963,035.00 9.16
11. กําไรสุทธิประจําปี     558,000,203.26     545,887,964.85       12,112,238.41 2.22

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกท่ีจ่ายในปี 2562 

ประเภท 
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก 122 9,678,050.00 15 30,000.00
2. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 4,669 15,397,700.00  
3. สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัวสมาชิก 254 506,000.00  
4. สวัสดิการเงินบําเหน็จสมาชิก 390 1,170,000.00  
5. สวัสดิการเพ่ือการรักษาพยาบาล 435 761,700.00  
6. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 71 71,000.00  
7. สวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส 36 36,000.00  
8. สวัสดิการเพ่ือสมาชิกผู้เป็นโสด 30 30,000.00  
9. สวัสดิการสมาชิกสําเร็จการศึกษา 11 11,000.00  
10. สวัสดิการเพ่ืออุปสมบท / พิธีฮัจญ์ 3 3,000.00  
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภัยพิบัติ 32 110,109.00  
                                                         รวม 6,053 27,774,559.00 15 30,000.00
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3. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่จ่ายในปี 2562 

รายการ จํานวน(ทุน) จํานวนเงิน(บาท) 
         ทุนรางวัลเรียนดี 985 2,931,300.00
         ทุนส่งเสริมการศึกษา -  สมาชิกสามัญ 469 1,100,300.00

- พนักงานราชการ 380 304,000.00
- ลูกจ้างช่ัวคราว 573 458,400.00

                                               รวม         2,407 4,794,000.00

4. ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ่ายในปี  2562 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
บริจาคสาธารณะกุศล                                                                         53,000.00
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง                                        1,100,000.00
                                                                              รวม 1,153,000.00

5. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันหน้ีเงินกู้สามัญที่จ่ายในปี  2562 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
           จ่ายช่วยเหลือสมาชิก 531,529.00

6. ประกันชีวิตกลุ่ม 

รายการ จํานวนเงิน(บาท) 
สมาชิกถึงแก่กรรม  134  ราย  บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม 40,734,113.00

7. อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู้  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562 
         อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก (%)  เสียภาษีเงินฝาก 

ประเภท 
อัตราดอกเบ้ีย 

(%) 
ออมทรัพย์ 1.75 

ออมทรัพย์พิเศษ 3.00 
ออมทรัยพ์พิเศษเกษียณสุข 4.25 
ประจํา 3,6,12 เดือน       3.25 

ประจํา 24 เดือน 3.95 
     
 
84 รายงานประจำาปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



7 
 

 อัตราดอกเบ้ียเงินกู้(%)   ไม่มีเฉลี่ยคืน 
ประเภท อัตราดอกเบ้ีย (%) 

กู้สามัญ 
มีเฉลี่ยคืน 6.25 
ไม่มีเฉลี่ยคืน          5.25 

กู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.50 
กู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว          5.50 

กู้ฉุกเฉิน 
มีเฉลี่ยคืน 6.25 
ไม่มีเฉลี่ยคืน          5.25 

กู้ฉุกเฉินเพ่ือการศึกษา 5.30 

กู้พิเศษ 
มีเฉลี่ยคืน 5.50 
ไม่มีเฉลี่ยคืน          4.75 

กู้พิเศษดอกเบ้ียจูงใจ 2 ปีแรก 4.50 
กู้ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ           5.30 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจําปี 2562 

  นางนงลักษณ์  ไชยยศ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 
สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562  โดยสรุป ดังนี้ (หนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 36 -40) 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบงานของสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ และ

เหมาะสม 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.4 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี

กําหนดไว้ 
2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจด้าน

ต่างๆ ของสหกรณ์ และการกําหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านต่างๆ ไว้รัดกุมเพียงพอ 
เหมาะสม ครอบคุลมการดําเนินธุรกิจทุกด้านของสหกรณ์ 
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2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบสําคัญรับ ใบสําคัญจ่าย และการบันทึกรายการบัญชีที่
เกี่ยวข้อง 

2.4 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
2.5 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
2.6 ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ 

3. ผลการตรวจสอบ 
3.1 การปฏิบัติการด้านบริหารงานทั่วไป  

3.1.1 สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงานและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  เหมาะสม  เจ้าหน้าทีม่ีความรู้ความสามารถ
และได้ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระบบงานที่กําหนดและอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้จัดการสหกรณ์และ
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ และสหกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทํา
สัญญาจ้างตามแบบที่สหกรณก์ําหนดไว้และได้เรียกหลักประกันการทํางานของ
เจ้าหน้าที่ไว้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบของสหกรณ์ 

3.1.2 สหกรณ์ได้มีการกําหนด  ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ  ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานเหมาะสมซึ่งครอบคลุมการดําเนินงานและการดําเนินธุรกิจของ
สหกรณ์  รวมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ และคําแนะนําของ
ส่วนราชการที่เกีย่วข้องที่ได้กําหนดไว้ 

3.1.3 สหกรณ์มีการกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจ  และกําหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีไว้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายทุกด้าน ซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน
ที่กําหนด และอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ  

3.2 การปฏิบัติการด้านการเงิน (เงินสดและเงินฝากธนาคาร) 
3.2.1 เงินสด 

(1) สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการรับเงิน  การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการบันทกึบัญชีแยกจากกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ได้
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ได้ใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเพ่ือการดําเนินงานและเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้องของสหกรณ์ รวมท้ังอยู่
ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี รายจ่ายต่างๆ ได้จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิกและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจของสหกรณ์ 

(3) สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือในมือถูกต้องตรงตามบัญชีเงินสด 
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3.2.2 เงินฝากธนาคาร 
(1) สหกรณ์ได้บันทึกรายการฝากและถอนเงินฝากธนาคารครบถ้วนถูกต้องและมี  

เอกสารประกอบรายการบัญชีครบถ้วน สมบูรณ์ 
(2)  เงินฝากธนาคารคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์ มียอดถูกต้องตรงกันกับสมุดคู่

ฝากและใบแจ้งยอดของธนาคาร 
     3.3   การปฏิบัติการด้านการบัญชี   
   3.3.1   สหกรณ์จัดทําบัญชีโดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่เหมาะสมกับการดําเนินการและ 

          การดําเนินธุรกิจ  การจัดทําบัญชีและงบการเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  
สหกรณ์และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

                                 3.3.2   การบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ถูกต้อง
เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

   3.3.3   การจัดทําบัญชีย่อย  และทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตรงกับบัญชีแยกประเภท 
             3.3.4   มีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 
      3.4 การปฏิบัติการด้านสินเชื่อ   
                                 3.4.1   การให้เงินกู้แก่สมาชิก  เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ลูกหน้ี

ทุกรายได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบอํานาจและมี
เอกสารหลักฐานการเป็นหนี้และการคํ้าประกันครบถ้วนสมบูรณ์ 

3.4.2   การรับชําระหนี้คืนเงินกู้และรับชําระดอกเบี้ยเงินกู้  ถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และสอดคล้องกับประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 

3.4.3   การบันทึกรายการจ่าย รับชําระคืนเงินกู้ ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียค้างรับจากเงิน
ให้สมาชิกกู้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน 

3.4.4   ยอดเงินกู้คงเหลือรายบุคคล มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับบัญชีแยกประเภท 
      3.5   การปฏิบัติการด้านการลงทุน   
                                  3.5.1   สหกรณ์มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดย

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ และภายใต้ข้อกําหนดของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืนของสหกรณ์ 

                                   3.5.2   เงินลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคงเหลือตามบัญชีของสหกรณ์มียอดถูกต้องตรงกันกับ
สมุดคู่ฝาก / ใบรับเงินฝากประจํา และเอกสารสิทธ์ิการลงทุนของสหกรณ์ 

 3.5.3   ณ  วันสิ้นปี  สหกรณ์มีที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์สุทธิคงเหลือ จํานวน 2,247,697.75บาท 
          การคิดค่าเสื่อมราคาและการแสดงมลูค่าสทุธิเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์   

กําหนด 
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       3.6   การปฏิบัติการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก 
 3.6.1  การรับฝากเงินและการถอนเงินรับฝากของสมาชิก  เป็นไปตามระเบียบของ

สหกรณ์  
3.6.2  สหกรณ์คํานวณดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิกโดยโปรแกรมระบบงาน

คอมพิวเตอร์ซึ่งถูกต้องและเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ 
รวมท้ังได้นําดอกเบ้ียเข้าบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากประจําถูกต้อง 
ครบถ้วน 

3.6.3   สหกรณ์บันทึกบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก การถอนเงินรับฝาก
ออมทรัพย์และเงินรับฝากประจําและการจ่ายดอกเบ้ียไว้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเช่ือถือได้ 

3.6.4 ยอดรวมเงินรับฝากทุกประเภทคงเหลือรายบุคคล มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับ
บัญชีแยกประเภท 

       3.7   การปฏิบัติการด้านทุนเรือนหุ้น   
                                  3.7.1   การสมัครเข้าเป็นสมาชิก การลาออกจากการเป็นสมาชิกและการถือหุ้นของ

สมาชิกทุกรายได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ และเป็นไป
ตามข้อบังคับ  ระเบียบของสหกรณ์ที่กําหนดไว้ 

   3.7.2   สหกรณ์ได้บันทึกบัญชีเก่ียวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้า การรับเงิน 
ค่าหุ้น และการจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นไว้ถูกต้อง  ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

3.7.3   ยอดทุนเรือนหุ้นคงเหลือรายบุคคล  มีจํานวนถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือใน
บัญชีแยกประเภท 

   3.7.4    การจ่ายเงินปันผลประจําปีมีความถกูต้อง  ครบถ้วน  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กําหนด 

      3.8   การปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของสหกรณ ์
                                 3.8.1    สหกรณไ์ด้กําหนดระเบียบในการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลายลกัษณ์อักษร ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นตํ่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย
สําหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที ่17 ธันวาคม 2553 

                                  3.8.2   ผลการประเมินการปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นตํ่า
ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มลู พ.ศ. 2553 ปรากฏว่า
สหกรณม์ีการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีการควบคุมแต่ละระบบงานอย่างเหมาะสม
เพียงพอและมกีารปฏิบัติตามอย่างสมํ่าเสมอ   
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                                  3.8.3 ผลการประเมินความเสี่ยงตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบการรกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไปทุกระบบ พบว่า
โดยรวมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์มีการรักษาความปลอดภัยของ
อุปกรณ์(Hardware)และโปรแกรมระบบ(Software) และมกีารควบคมุระบบ
สารสนเทศในแต่ละระบบงานเพียงพอ สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลและ
รองรับการปฏบัิติงานทุกระบบของสหกรณ์ได้อย่างต่อเน่ือง 

3.8.4   จากการตรวจสอบโปรแกรมระบบงานบัญชีของสหกรณ์พบว่าโปรแกรมดังกล่าวยัง
ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในเรื่องการรายงานรายการทางบัญชี ได้แก ่บัญชีแยก
ประเภท ทะเบียนและรายงานท่ีเกีย่วขอ้งต่างๆ เป็นต้น ทั้งน้ีฝ่ายจัดการของสหกรณ์
ได้ดําเนินการจดัหาบริษทัฯ ทีจ่ะพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีใหม่เพ่ือรองรบัความ
ต้องการการปฏิบัติงานทุกระบบของสหกรณ์ให้ถกูต้อง รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานและมีประสิทธิภาพ ประสทิธิผลย่ิงขึ้นแล้ว 

  4.  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง 
       4.1  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงปี 2561 (ปีก่อน)  เร่ืองการจ้างและหลักประกัน
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จํานวน 1 เรื่อง นั้น 
   -  สหกรณไ์ด้ทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และกําหนดแนวทางปฏิบัติในการ
เรียกรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงแรงงานและกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว 
        4.2  การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงตามข้อสังเกตปี 2562 (ปีปัจจุบัน) มีจํานวน 4 เรื่อง 
สหกรณ์ได้ดําเนินการแก้ไข เรียบร้อยแล้ว  ดังนี้ 
    4.2.1   เรื่อง  การควบคุมด้านภาษี 
          4.2.1.1  ภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด. 1, 3 และ 53 
                (1)  สหกรณ์จ่ายเงินเดือนและโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้หักภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์หักภาษี  ณ ที่จ่าย โดยให้
ใช้ หลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน และอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร 
      (2)  สหกรณ์ไม่ได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในการจ่ายเงินค่าบริการ
โทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน  ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 
ให้กับผู้รับเงินที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
     4.2.1.2  หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม 
      สหกรณ์ได้ออกหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ประจําปี 2561 สําหรับ
ใช้เป็นหลักฐานรายการลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้กู้ยืมเงินกู้พิเศษมีข้อความไม่ครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร  ได้มีข้อแนะนํา ให้สหกรณ์จัดทําหนังสือรับรองดอกเบ้ียเงินกู้ยืมแบบ(ล.ย.02) ตามประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 165) (ฉบับที่ 166) และ (ฉบับที่ 167) 
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     4.2.2   เรื่อง เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 
     -  มีสมาชิกบางรายที่โอนเงินจากธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ เพ่ือนําฝากเข้าบัญชีเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษของสมาชิก ไม่ได้แจ้งหลักฐานการโอนเงินให้แก่สหกรณ์ในวันที่ทํารายการโอนเงิน ได้มี
ข้อแนะนํา ให้สหกรณ์ขอหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดที่ต้องการทํารายการต่าง ๆ จากสมาชิก เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในใบฝากเงินออมทรัพย์พิเศษที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้จัดทําใบฝากเงิน  การบันทึกรายการบัญชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ของสมาชิกในการทําธุรกรรมการฝากเงินกับสหกรณ์ 
    4.2.3 เรื่อง ระบบโปรแกรมประมวลผลของสหกรณ์ 
     -  มีใบเสร็จรับเงินบางฉบับที่ออกจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงผลข้อมูล 
ไม่สมบูรณ์ ได้มีข้อแนะนํา ว่าในการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิกที่นําเงินมาชําระหน้ีนั้น  ควรแสดงข้อมูลในช่อง
ตามแบบฟอร์มที่กําหนดไว้  ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลการรับชําระหนี้ของสมาชิกแสดงรายการในใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน อีกทั้งยังเป็นการแสดงว่าข้อมูลในช่องต่าง ๆ ได้มีการบันทึกและผ่านรายการไปยังเมนูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่าน Web site ของสหกรณ์ และ Application ท่ีเช่ือมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ตแล้ว 
    4.2.4   เรื่อง ด้านสินเช่ือ (เงินกู้พิเศษ) 
    -  การจัดทําประกันวินาศภัย  สหกรณ์ได้มีประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข
เก่ียวกับเงินกู้พิเศษของสหกรณ์แต่ในประกาศฯ ดังกล่าวไม่ได้ระบุให้ผู้กู้จะต้องทําประกันวินาศภัยให้เสร็จสิ้นเมื่อใด จึง
ได้มีข้อแนะนํา ว่าในการจัดทํากรมธรรม์ประกันภัยสําหรับหลักทรัพย์ที่สมาชิกนํามาค้ําประกันเงินกู้นั้น  สหกรณ์ควร
กําหนดให้สมาชิกจัดทําให้แล้วเสร็จในวันที่สหกรณ์ทําการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก และวันที่เร่ิมคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยควรจะต้องเป็นวันเดียวกันหรือวันที่ใกล้เคียงกับที่สหกรณ์นําหลักทรัพย์ดังกล่าวไปจดจํานองกับทางราชการ 
ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในท่ีดี  นอกจากนี้สหกรณ์
ควรติดตามกรมธรรม์ประกันภัยมาแนบเอกสารต้นเร่ืองในการกู้ทันที 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 พิจารณาคัดเลือกและกําหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 

  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือกและ
กําหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจําปี 2563 ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ  76  การตรวจสอบบัญชี  บัญชีของ
สหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด    

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กําหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีไว้  ดังนี้ 
1. ผู้เสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี  ต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือรับงาน

ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ท่ีเดียวกัน 
2. ต้องเป็นผู้สอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
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4. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคัดเลือกผู้สอบบัญชีไว้เป็นการสํารองด้วยกรณีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบว่าผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวถูกกล่าวหาและอยู่ระหว่างการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

สําหรับปีนี้มีผู้สมัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี 2563 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการได้
พิจารณาข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นํารายช่ือผู้สมัคร
จํานวน 2 ราย เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจําปี 2562 หน้า 42 - 44)   

    รายชื่อผู้เสนอสอบบัญชี ประจําปี 2563 

บุคคล/สถานท่ี ชื่อผู้เสนอสอบบัญช ี ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1. พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ 140,000.-บาท 
2. นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล นางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล 150,000.-บาท 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 1.  ให้ที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิกเพ่ือต้ังเป็นกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ราย ซึ่งที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิก
เป็นกรรมการนับคะแนนได้แก่  

1   นายสมชาย ภักดี    สมาชิกเลขที่  019698   สังกัด สทล.11(ลพบุรี) 
2.  ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง  สมาชิกเลขที่ 028100   สังกัด สทล.17(กระบี่) 
3.  นายสุชาติ  พัตรปาน   สมาชิกเลขที่ 028609   สังกัด สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ 

2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขท่ีต้องการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลงคะแนน หากผู้สอบ
บัญชีรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นผู้สอบบัญชี
สํารอง 
มีสมาชิกลงคะแนนจํานวน  388 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
อันดับที่  1 พ.ต.ท.หญิงสมหมาย    ลิ้มวัฒนาภรณ์ คะแนนที่ได้    336  คะแนน 
อันดับที่  2 นางสาวสุภางค์    เวสารัชอารีย์กุล  คะแนนที่ได้   29  คะแนน 

      บัตรเสีย              23  ใบ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี  9392  เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 
2563  และกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 140,000.-บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาท) 
ต่อปี และนางสาวสุภางค์  เวสารัชอารีย์กุล ผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้สอบ
บัญชีสํารองโดยกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 150,000.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาท) ใน
กรณีที่ พ.ต.ท.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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ระเบียบวาระที่  7 พิจารณาเลือกต้ัง และกําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี  2563 

 นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ  สรุปเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกต้ังและ
กําหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  65.  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิ  ความรู้  ความสามารถ  และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ  การเงิน  การบัญชี  
การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  การสหกรณ์  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์  และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จํานวนหน่ึงคน
หรือหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน  หรือหนึ่งนิติบุคคล  หรือเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปีเป็นปี ๆ ไป 

กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีหัวหน้าคณะหน่ึงคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่า
ปริญญาตรีด้านการเงิน  การบัญชี  การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์  มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ  และให้ประกาศช่ือหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย 
               ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหน่ึงปี  ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออก 
ไปน้ันอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีกได้ 

จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
             ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

สําหรับปีนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2563  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและจากข้อมูลที่
เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรนําเสนอรายช่ือผู้สมัครจํานวน 2 ราย เพ่ือให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 
2562 หน้า  46 - 51)   

      รายชื่อผูเ้สนอตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2563 
บุคคล/นิติบคุคล  ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ค่าตอบแทน (บาท) สถานภาพของผู้สมัคร 

1.  นางนงลักษณ์  ไชยยศ นางนงลักษณ์  ไชยยศ 150,000.- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
2.  นายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ นายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ 144,000.- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
1. ให้ที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิกเพ่ือต้ังเป็นกรรมการนับคะแนน จํานวน 3 ราย ซึ่งที่ประชุมเสนอช่ือสมาชิก

เป็นกรรมการนับคะแนนได้แก่  
1   นายสมชาย ภักดี    สมาชิกเลขที่  019698   สังกัด สทล.11(ลพบุรี) 
2.  ว่าที่ ร.อ. วิสูตร ดิษฐแสวง  สมาชิกเลขที่ 028100   สังกัด สทล.17(กระบี่) 
3.  นายสุชาติ  พัตรปาน   สมาชิกเลขที่ 028609   สังกัด สํานักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
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         2. สมาชิกเลือกโดยวิธีกากบาทหมายเลขท่ีต้องการเลือกเพียง 1 หมายเลขบนบัตรลงคะแนน หาก 
ผู้ตรวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังและผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการสํารอง 

               มีสมาชิกลงคะแนนจํานวน  401  ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
       อันดับที่  1 นางนงลักษณ์   ไชยยศ  คะแนนที่ได้    350  คะแนน 
     อันดับที ่ 2 นายบัณฑูร ชุนสิทธ์ิ  คะแนนทีไ่ด้   35  คะแนน 

     บัตรเสีย              16  ใบ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกต้ังนางนงลักษณ์  ไชยยศ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมทางหลวง จํากัด  ประจําปี 2563  และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน   
150,000.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี และเลือกนายบัณฑูร  ชุนสิทธ์ิ เป็นผู้ตรวจสอบ 
กิจการสํารอง กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 144,000.-บาท (หน่ึงแสนสี่หม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ในกรณี 
ที่ นางนงลักษณ์  ไชยยศ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 

ระเบยีบวาระที่  8 พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุน ประจําป ี 2562 
  พ.ต.ท. หญิงสมหมาย  ล้ิมวัฒนาภรณ์  ผู้สอบบัญชี  ได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด  ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2562  ซึ่งได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หลักฐานที่ตรวจสอบเพียงพอและเหมาะสม จึงได้รับรองงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุน และรายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการ
ประจําปี 2562 หน้า 55 – 89)  

รายงานผลการประเมินช้ันคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด 
สําหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
           ระดับช้ันคุณภาพ 
ส่วนที่  1  สภาพแวดล้อมการควบคุม      ดีมาก 
ส่วนที่  2  ความเสี่ยงและกจิกรรมควบคุม      ดีมาก 
   ด้านการเงินการบัญชี       ดี 
      ธุรกิจสินเช่ือ        ดีมาก 
   ธุรกิจเงินฝาก        ดี 
   เงินลงทุนในหลักทรัพย์        ดี 
   ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ ์      ดีมาก 
   สมาชิกและทุนเรือนหุ้น       ดีมาก 
ส่วนที่  3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร     ดีมาก 
ส่วนที่  4  ระบบการติดตามและประเมินผล      ดีมาก 
   สรุปการประเมินจัดช้ันคุณภาพ      ดีมาก 
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ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ประจําปี 2562  
เร่ิมวันที่  1  มกราคม  2562  ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2562 แล้วจึงได้วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เพ่ือให้
สมาชิกทราบถึงสถานะการเงินของสหกรณ์ ผลการดําเนินงาน ความม่ันคง ความเส่ียง โดยได้ใช้เกณฑ์การ
พิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

สถานะการเงิน  จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 
ปรากฏว่า สหกรณ์มีสินทรัพย์จํานวน  23,927 ล้านบาทเศษ  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 2,007 ล้านบาทเศษหน้ีสินของ
สหกรณ์จํานวน  17,026  ล้านบาทเศษ  เพ่ิมขึ้น  1,645 ล้านบาทเศษ  ส่วนทุนของสหกรณ์มีจํานวน 6,900 ล้าน
บาทเศษ เพ่ิมขึ้น  362  ล้านบาทเศษ  แสดงว่าสหกรณ์มีสถานะการเงินดีขึ้นกว่าปีก่อนกล่าวคือทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น
มากกว่าหน้ีสินเพ่ิม ทุนเพ่ิม 

สินทรัพย์ของสหกรณ์จํานวน  23,927  ล้านบาทเศษส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินลงทุนร้อยละ 
46.60 เงินให้สมาชิกกู้ร้อยละ 33.84 และเงินฝากสหกรณ์อ่ืนร้อยละ 18.31 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตาม
ต้องการ นอกจากน้ันเป็นทรัพย์สินประเภทอ่ืน ส่วนการบริหารสินเช่ือสามารถเรียกเก็บหน้ีได้เกือบทั้งหมด ถือว่า
สินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์คุณภาพดี  

แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝาก ร้อยละ 
59.30 จากการการถือหุ้นของสมาชิกร้อยละ 21.53  และยังมีทุนสํารองและทุนสะสมซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายร้อยละ 4.98 เงินกู้ภายนอกร้อยละ 11.03 รวมเป็นร้อยละ 96.84 แต่สมาชิกกู้เงินเพียงร้อยละ 33.84 จึง
มีเงินเหลือที่จะไปบริหารหารายได้ภายนอกโดยการลงทุนในหลักทรัพย์เช่น พันธบัตร หุ้นกู้  หุ้น ชสอ. หุ้น 
บ.สหประกันชีวิต จํากัด รวมเป็นเงินลงทุนร้อยละ 46.60 แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่ เป็นแหล่งเงินทุน
ภายใน สรุปได้ว่าสหกรณ์มีความม่ันคง มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้หมุนเวียน  ทุนภายในส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก  
ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก    

ผลการดําเนินงาน   ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ปี 2562 มีกําไรสุทธิ 558 ล้านบาทเศษสูงกว่าปี
ก่อน 12 ล้านบาทเศษ สาเหตุที่กําไรเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากรายได้รวมเพ่ิมขึ้น 40 ล้านบาทเศษแต่รายจ่ายรวมเพ่ิมขึ้น  
28 ล้านบาทเศษแสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานดีขึ้น   

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  อาศัยหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคู่มือการใช้งาน  
วิเคราะห์ตามระบบ  Camel จาก  Peer Group  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดขนาดของสหกรณ์เป็น  5 ขนาด ปรากฏว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด จัดอยู่ในขนาดท่ี  1  คือขนาด “ใหญ่พิเศษ”   

สรุปโดยภาพรวมจากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์แสดงว่าสหกรณ์จดัทํางบการเงิน
ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นที่เช่ือถือได้ มีการบันทึกบัญชีตามระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ์  การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพได้อํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกทั้งในด้านการให้สมาชิกกู้
ในอัตราดอกเบ้ียตํ่า ให้มีการออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าท้องตลาด มีการให้สวัสดิการแก่สมาชิกหลาย
ด้าน มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยใช้งานได้เพ่ิมขึ้น สถานะการเงินของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีเพราะการ
วิเคราะห์อัตราส่วนแสดงว่าความสามารถในการบริหารงานของสหกรณ์ดีขึ้น  มีการเร่งรัดหน้ีสินติดตามการชําระหนี้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะห์ตามคู่มือเกณฑ์อ้างอิง (Benchmark) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สุรปได้ว่าจุดเด่นของสหกรณ์คือเงินรับฝากจัดอยู่ในเกณฑ์สูง และสูงกว่าทุนเรือนหุ้นทําให้ต้นทุนตํ่ากําไรเพ่ิม  สหกรณ์ใช้
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อัตราดอกเบี้ยมีความเหมาะสมมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือสมาชิก มีการหารายได้ในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมกําไร ซึ่งสามารถ
อํานวยประโยชน์ต่อสมาชิกให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสงูให้ความม่ันใจแก่ผู้เป็นสมาชิกได้ในอัตราที่น่า
พอใจ 

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน ประจําปี  2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมทางหลวง จํากัด  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2562 

  นางสาวดุษณีย์  นิราศภัย กรรมการและเหรัญญิก สรุปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2562  ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ในปี 2562 
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ 558,000,203.26 บาท คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรกําไรสุทธิ  
ตามรายการในตาราง  ดังนี้  

รายการ 
ปี  2562 

บาท % 
1. ทุนสํารอง 108,810,000.00 19.50 
2. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย        30,000.00   0.01 
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วตามระยะเวลา 

ในปี  2562  รอ้ยละ 6.30 
313,799,482.00 56.24 

4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบ้ียเงินกู้ 
          ที่ชําระในระหว่างปี  2562 

 68,810,138.00 12.33 

      5.   เงินโบนัส   -   กรรมการ 
                          -   เจ้าหน้าที่สหกรณฯ์ 

  2,454,500.00 
   8,178,325.00 

 0.44 
 1.47 

6. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกฯ 37,000,000.00  6.63 
7. ทุนส่งเสริมการศึกษา  

ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
 7,000,000.00  1.25 

8. ทุนสาธารณประโยชน์  1,500,000.00  0.27 
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันหน้ีเงินกู้สามัญ  6,000,000.00  1..07 
10. ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก     500,000.00  0.09 
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  3,917,758.26  0.70 

รวมกําไรสุทธิ   558,000,203.26         100.00 

หมายเหต ุ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จํากัด ข้อ  71 วรรค 3 
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  กําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 70  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจํานวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 

ตามที่ได้นําเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  2562  แล้วไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม  จึงขอใหท้ี่
ประชุมใหญ่ฯ  ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 จาํนวน 558,000,203.26 บาท  ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่  10 พิจารณาอนุมัติ  งบประมาณรายรบั – รายจ่าย ประจําปี  2563  

  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
รายรับ – รายจ่าย ประจําปี  2563 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ  40(7) ที่คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณา
เห็นชอบ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 96 -100)     
     ประมาณการรายรับ ประจําปี 2563               (หน่วย : ล้านบาท)                             

รายได้ 
 ปี 2562 ปี 2563 

ขอตั้ง หมายเหตุ 
ต้ังไว้ ได้รับจริง

ดอกเบี้ยรับ 
ให้สมาชิกกู ้

524.93 502.55 (22.38) 466.59 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
เงินกู้สามัญ + ฉุกเฉิน = 7,667.71 ลบ.  
เงินกู้พิเศษ = 248.51 ลบ. 
อัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน 5.25% -6.25% 
เงินกู้พิเศษ  3.75% - 5.50% 

ดอกเบี้ยรับ   
เงินลงทุน 

 526.26 595.55 69.03 608.35 เงินลงทุนในปี  2562 = 15,316.048 ลบ. 
อัตราดอกเบี้ย 3.00 – 5.475 % 

รายได้อ่ืน    1.00 1.37 0.37 1.00 - 

    รวม 1,052.19 1,099.47 47.02 1,075.94 - 
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ประมาณการรายจ่ายประจําปี  2563  (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย)             (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบประมาณรายจ่าย 
(ไม่รวมดอกเบ้ียเงินฝาก) 

ปี 2562 
ปี 2563 
ขอตั้ง ต้ังไว้ จ่ายจริง 

     จ่ายจริง 
ต่ํากว่า(สูงกว่า) 
ประมาณการ 

1. เงินเดือน 22.48 20.17 2.31 22.67
2. ค่าตอบแทน  7.35  5.97 1.38 7.70
3. ค่าใช้สอย 10.85 7.15 3.70 10.85
4. ค่าวัสดุสํานักงาน 1.20 0.94 0.26 1.20
5. ค่าครุภัณฑ ์ 7.70 0.69 7.01 12.20
6. หมวดปรับปรุงอาคารสํานักงาน 4.00 1.05 2.95 4.00
7. ค่าใช้จ่ายที่มอิาจคาดหมาย 0.50  0.00 0.50 0.50
8. งบกลาง 1.20  0.66 0.54 1.20

รวม 55.28 36.63 18.65 60.32

หมายเหตุ 1.  ทกุหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้  ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ให้ถัวจา่ยได้ในหมวดครุภัณฑ์ 
  2.  กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายงบดําเนินการปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 
       เพ่ือให้งานประจําดําเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณใหมปี่ถัดไป 
  ตามที่ได้นําเสนอการต้ังประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจําปี  2563  แล้วไม่มี
สมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ต้ังประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจําปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  11 พิจารณาอนุมัติการนําเงนิไปฝากหรือลงทุนในหลักทรพัย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ 

  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการนําเงิน
ไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ  ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542  มาตรา  62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนได้ตามคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด”  

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 3  กรกฎาคม  2558  
ข้อ 3   หลักทรัพย์ที่สหกรณ์จะนําไปฝากหรือลงทุนได้ ดังนี้ 

(1)    บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ต๋ัวแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิดชอบ 
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(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ีย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัด
อันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดับ A- ขึ้นไปจาก
บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 4   การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้ (ณ 31 ธ.ค. 62 สหกรณ์มี
ทุนสํารอง 958.92 ล้านบาท) 

ข้อ 5  การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ  เรื่อง  ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2552  อยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับน้ีต่อไป 
  ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี  คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สามารถนําเงินไปฝากหรือ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
  ตามที่ได้นําเสนอ ไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถามจึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์นําเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์  

ระเบยีบวาระที่  12 พิจารณาอนุมัติกําหนดวงเงนิซ่ึงสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจําปี  2563 

  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ เสนอท่ีประชุมใหญ่อนุมัติกําหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์ อาจกู้ยืม ประจําปี  2563  ตามนัยข้อ 28  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กําหนด
วงเงินกู้ยืมสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงานวงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสําหรับปีก่อนไปพลาง”  
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สําหรับในปีงบประมาณ  2563  คณะกรรมการดําเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่ขอกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคํ้าประกันประจําปีในวงเงินไม่เกิน  9,000  ล้านบาท 

ทั้งนี้เพ่ือเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจได้ตามแผน และสามารถรองรับการขยาย
ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากย่ิงขึ้น  

ตามที่ได้นําเสนอไม่มีสมาชิกผู้ใดซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด อาจกู้ยืม ประจําปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน
จํานวน 9,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่  13 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จํากัด พ.ศ. 2563 

  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ ได้นําเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจําปี 2562 หน้า 107 -122) โดยข้อบังคับที่ขอแก้ไข 
ไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ โดยส่วนที่ขอแก้ไขสรุปเป็น 3 ประเด็นที่สําคัญ คือ 

1. การให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวกรมทางหลวงเป็นสมาชิกสามญัโดยมีเง่ือนไข 
2. กําหนดการเกษียณอายุงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ชัดเจนในการปฏิบัติ 
3. การกําหนดอํานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
นายชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล ประธานกรรมการขอถอนการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ ในส่วนที่เก่ียวกับ

สมาชิกสามัญประเภท ก. สมาชิกสามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญประเภท ค.  ออกจากการพิจารณา  เน่ืองจากเกิด
ความคิดที่หลากหลายและความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกโดยเฉพาะในข้อ 1 และเพื่อเป็นการยุติปัญหาความขัดแย้ง
และความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  เพราะตระหนักดีว่าความเข้าใจร่วมกันเป็นสิ่งสําคัญมากโดยเฉพาะสถาบันการเงินหรือ
สหกรณ์ฯ ของเราอ่อนไหวง่าย บางครั้งความจริงเป็นอย่างไรไม่สําคัญ สําคัญที่คนส่วนใหญ่คิดอย่างไร เพราะอาจเกิด
ผลกระทบกับการฝากและการถอนเงิน จึงขออนุญาตถอนเร่ืองดังกล่าวออกจากการพิจารณา 

สมาชิกสามัญในที่ประชุมได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และเสนอแนะ ดังนี้ 
นายวิสิฐ  อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขท่ี  010032  ในตอนแรกไม่อยากให้มตินี้ผ่านการ

อนุมัติในที่ประชุม แต่ก็ไม่อยากให้เลิกไปเลยควรมีการทบทวนการให้สิทธิบางอย่างที่ควรให้และบางอย่างไม่ควรจะให้  
โดยเฉพาะสิทธิที่จะให้กู้ ควรให้กู้ในระดับเดิมที่มีอยู่ ส่วนสิทธิในการเลือกต้ังน้ันยังเห็นว่าไม่สมควรที่จะให้สิทธิ จึง
ขอให้นํากลับไปทบทวน  และก่อนที่จะนํามาเสนอในครั้งต่อไปขอให้แจ้งเวียนให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกก่อนที่จะนําเข้าที่ประชุมพิจารณา  และจะนํามาซึ่งความพอใจทุกฝ่ายตามแนวนโยบายท่ี
ท่านประธานกล่าวไว้คือทุกฝ่าย  Happy โดยเฉพาะสมาชิกที่เกษียณกว่า 5,000 คนที่เป็นสมาชิกอยู่ประมาณ 1 
ใน 3 ของสมาชิกสามัญเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ  แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคัดค้านเพียงแต่ไม่เห็นด้วยบางข้อ 
และเมื่อท่านประธานขอถอนเรื่องไปแลว้ก็ขอให้อย่าเลิกแต่ขอให้กลับไปทบทวนและนํามาเสนอใหม่ 

นายพัลลภ   จันทคนธ์ุ  สมาชิกสามัญแลขที่  001313  ดีใจที่เห็นการนําเสนอให้พนักงาน
ราชการหรือสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญและมีสิทธิเลือกต้ัง โดยเฉพาะพนักงานราชการท่ีมาทดแทน
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ลูกจ้างประจําและข้าราชการที่เกษียณทําไมเราจึงไม่ให้สิทธิเขา  ผมต่อสู้มาหลายปีในเร่ืองนี้แต่พอมีการนําเร่ืองเข้า
มาก็มีการคัดค้าน  ที่จริงต้องมีการมาพูดคุยทําความเข้าใจกันในที่ประชุมนี้  แต่ดูเหมือนทุกคนดีใจที่ถอน เท่าที่มี
ข้อมูลขณะนี้มีพนักงานราชการกู้อยู่ประมาณ  2,000 ราย แต่ในปัจจุบันสิทธิในการกู้หายควรได้สิทธิเพ่ิมแต่ตัด
สิทธิออก พนักงานราชการคือคนที่ทํางานกับเรา 4 ปีตามสัญญาจ้าง  ที่ผ่านมากู้ได้ตามความจําเป็นที่ต้องใช้ในการ
ดํารงชีวิต และสิ่งที่ไม่เข้าใจสหกรณ์ฯ ก็คือการให้สิทธิแล้วตัดสิทธิ จะเน่ืองจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ หรือกฎหมายอะไร
ก็แล้วแต่อยากให้ทุกคนเห็นใจ  ถ้าสหกรณ์ฯ ไม่ให้กู้ไม่ให้สิทธิอะไรเลยแล้วยังตัดสิทธิอีก เพราะในข้อเท็จจริง
พนักงานราชการกับข้าราชการท่ีออกจากงานใครออกมากกว่ากัน  สิทธิของข้าราชการที่ออกไปพร้อมกับทิ้งภาระ
หน้ีไว้ให้กับผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชอบใช้หน้ีแทนกับพนักงานราชการใครมีจํานวนที่มากกว่า  พนักงานราชการถ้าเราผูกขา
เขาไว้เขารักองค์กรแน่นอน  ผมอยากจะให้สิทธิพนักงานราชการในการเลือกต้ังแต่ถ้าหากจะรออีก 5 ปี ปีน้ีถอน
ออกแล้วทิ้งหายไปเลยแล้วเมื่อถึงเวลาน้ันจริง ๆ จะมีพนักงานราชการคนไหนทํางานให้กรมทางหลวง โปรดเห็นใจ
ผู้น้อยเถอะครับ  ขอบคุณครับ 

นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการ กล่าวสรุปเพ่ิมเติมโดยท่านประธานได้ขอถอน
จากการพิจารณาไปแล้ว แต่มีสมาชิกคือ นายพัลลภ  จันทคนธ์ุ ที่ต้องการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. โดยจะขอช้ีแจงข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญโดยมีเง่ือนไขต่างกัน ดังนี้  

พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวเดิมเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์แต่ พ.ร.บ.สหกรณ์ 
กําหนดให้สมาชิกสมทบจะกู้เงินได้เฉพาะไม่เกินค่าหุ้นและเงินฝากที่มีในสหกรณ์เท่าน้ัน  สหกรณ์ฯ ไม่ได้ตัดเอง 
ดังนั้น พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวจึงกู้ไม่ได้ เดิมพนักงานราชการให้กู้ได้ 400,000.-บาท ลูกจ้างช่ัวคราวกู้
ได้ไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 50,000.-บาทถ้าเป็นลูกจ้างรายวันกู้ได้เต็มที่ไม่เกิน 33,000.-บาท การที่ท่าน
ประธานถอนเรื่องออกจากการพิจารณาทําใหส้มาชิกสามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญประเภท ค. หลุดจากการ
พิจารณาทั้งหมด ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญประเภท ข. และ ประเภท ค. ไม่เท่ากับสมาชิกสามัญประเภท ก. 
ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญเดิม เราพยายามดึงพนักงานราชการข้ึนมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. สิทธิขั้นพ้ืนฐานคือ มี
สิทธิเข้าร่วมประชุม  มีสิทธิเลือกต้ังกรรมการ  มีสิทธิเสนอตัวเป็นกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนสวัสดิการ
ขึ้นอยู่กับที่เราจะพิจารณาให้ ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่าเดิม 
  นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่  010032 กล่าวถึงการให้สิทธิสมาชิกสมทบเลือกต้ัง
ยังไม่เท่าไหร่ แต่การให้สิทธิสมัครเป็นกรรมการด้วยนั้นจะทําให้ความน่าเช่ือถือของสหกรณ์ฯ หายไปทันที อยาก
ฝากให้กลับไปทบทวนใหม่ให้รัดกุมขึ้นผมไม่ได้คัดค้านให้มีสิทธิเลือกต้ังได้ แต่การให้สิทธิเป็นกรรมการผมไม่เห็น
ด้วย  การขอเพ่ิมเงิน 1,000 บาทค่าอาหารในวันประชุมหรือค่าพาหนะเดินทางผมคิดว่าไม่จําเป็น การเพ่ิมเงินจะ
ได้เฉพาะคนที่มาส่วนคนที่อยู่ทั่วประเทศเขาไม่ได้รบัแต่อาจได้รับเงินปันผลลดลงซึ่งไม่เป็นธรรม  อย่าไปยึดถึงแต่
เงินที่จะได้จากการมาประชุม  ให้ยึดถึงว่าสหกรณ์ฯ จะอยู่ไปได้อีกนานแค่ไหน จะได้สวัสดิการอะไรและในส่วนของ
กรมทางหลวงที่ขอเงินสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ นั้น  สหกรณ์ฯ ไม่ควรให้เงินสนับสนุน 
  นายเด่นชัย  เอ่ียมสุวรรณ  สมาชิกสามัญเลขที่ 019165  วัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวง 
เด็กเคารพผู้ใหญ่ลูกจ้างจงรักภักดีและดูแลเราอย่างดี การที่พนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวจะกล้าสมัครเข้า
รับเลือกต้ังเป็นกรรมการมันดูจะไกลไป ไม่เหมือนกับพวกรถไฟที่มีสหภาพแรงงาน  เดิมสหกรณ์ฯ ก็ให้ลูกจ้าง
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ช่ัวคราวกู้เงินอยู่แล้วซึ่งเดิมก็ต่อต้านการให้กู้แก่ลูกจ้างช่ัวคราว ต่อมากรรมการพิจารณาแล้วอย่างรอบคอบให้
ลูกจ้างช่ัวคราวกู้ได้ซึ่งกาลเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าเราไม่มีหน้ีเสียจากการให้สมาชิกสมทบกู้ แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่
ทําให้หน้ีเสียคือสมาชิกสามัญ ถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดโดยไม่ดูหัวข้ออย่างเดียวจะทราบว่าสหกรณ์ฯ มีกลไกใน
การให้เงินกู้สหกรณ์ฯ  ตอนน้ีมีนักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย การทํากิจการสหกรณ์ฯ มีทั้งออมและการให้กู้ 
สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบตามที่ท่านเลขากล่าวไว้  และปัจจุบันให้กู้ได้ตามที่พ.ร.บ.สหกรณ์ กําหนด  ทํา
ให้สมาชิกสมทบเดือนร้อน  การท่ีจะให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวกู้ได้ต้องให้สิทธิเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. และสามัญประเภท ค. ก่อน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนๆ ก็ได้เริ่มทําแล้ว เราอาจจะให้สิทธิมีสมาชิก
สามัญแค่สามัญประเภท ก. และสามัญประเภท ข. ก็ได้ โดยพนักงานราชการเป็นส่วนที่มาทดแทนลูกจ้างประจําที่
ต่อไปจะไม่มีแล้ว การแบ่งประเภทสมาชิกสามญัไม่ได้มีผลกระทบมากขนาดน้ัน สิทธิที่ได้มาคือสิทธิในการเลือกต้ัง 
สหกรณ์ฯ กับกรมทางหลวงแยกกันไม่ขาดเป็นองค์กรที่ต้องพ่ึงพากัน อยากให้ในที่ประชุมน้ีเลือกว่าควรจะมีสามัญ
ประเภท ข. หรือสามัญประเภท ค. หรือไม่  หรือจะมีสามัญประเภท ข. ก่อน  แล้วจึงจะให้ลูกจ้างช่ัวคราวเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ค. ต่อไป 
  นางนิตยา  ช้อนทอง สมาชิกสามัญแลขที่  029775  อยากจะเรียนข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา การที่สมาชิกอาวุโสเป็นกังวลถึงการที่เราจะให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างช่ัวคราวเป็น
สมาชิกสามัญถึงแม้เราจะกําหนดเป็นประเภท ข. หรือ ค. ก็ตาม  แล้วมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการได้ ซึ่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3  และกฎกระทรวงท่ีกําลังจะออกมาได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการสหกรณ์ไว้
แล้วว่าจะต้องมีพ้ืนความรู้อะไรบ้าง  ตอนประกาศรับสมัครกรรมการเราจะต้องกําหนดคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้
ในกฎกระทรวง  และตามวัฒนธรรมองค์กรของกรมทางหลวงผู้น้อยให้เกียรติยกย่องผู้บังคับบัญชา  และหาก
ต้องการเข้ามาเป็นกรรมการจริงๆ  ก็ต้องมีความรู้ความสามารถตามท่ีกฎหมายกําหนด  อีกอย่างในเรื่องของการ
บริหารสหกรณ์ที่ทุจริตส่วนมากที่ เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยสนิทสนมเป็นการส่วนตัว ไม่ได้ทําในนามของ
คณะกรรมการ  ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ในการประชุมทุกครั้งมีตัวแทนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์เข้าร่วมประชุมด้วย  ซึ่งจะคอยระมัด ระวัง กํากับ ดูแล ให้สหกรณ์ฯ ดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด 
สหกรณ์ฯ เรามีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดหน้ีสูญจากการให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวกู้เน่ืองจากสหกรณ์ฯ
สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้รองจากการหักภาษีเงินได้  จึงฝากให้เป็นข้อคิดว่าหากให้พนักงานราชการและ
ลูกจ้างช่ัวคราวเป็นสมาชิกแล้วจะเข้าเป็นกรรมการคงเป็นไปได้ยาก ขอบคุณค่ะ 
  นายถิรเดช  ศิลาโรจน์  กรรมการและเลขานุการขอความเห็นจากผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขออนุญาตช้ีแจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาชิกมี
ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการดําเนินการสหกรณ์ สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ปัจจุบันท่านเปิด
หน้า 65 ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แถลงงบไม่มีสมาชิกคนใดที่จะมีข้อสงสัยในเรื่องของงบการเงิน  อยากให้ท่านดูงบกําไร
ขาดทุนสองสามบรรทัดแรก อยากให้ท่านเห็นว่าขณะนี้สหกรณ์ของเรามีฐานะการเงินอย่างไร และคณะกรรมการ
ปัจจุบันน้ีและย้อนไปได้บริหารเงินของเราอย่างไร ณ ปัจจุบันน้ีสหกรณ์ฯ  มีรายได้หลักมาจากไหนมีรายได้จากดอกเบี้ย
เงินรับฝากและผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่ารายได้จากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ แสดงว่าสหกรณ์ฯ นําเงินที่เหลือจาก
การให้สมาชิกกู้ไปหาแหล่งเงินลงทุนอ่ืนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดี สําหรับการให้พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวเป็น
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สมาชิกสามัญ  เมื่อกฎหมายกําหนดไว้แบบนั้น อาจปรับพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญก่อนแล้วค่อยปรับลูกจ้าง
ช่ัวคราวเป็นสมาชิกสามัญเพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขหรือเสริมสร้างความมั่นคงได้ 
  นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 กล่าวว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจาก
สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เรื่องน้ีน้อยไปและทําในปลายสมัยของประธานกรรมการ จึงอยากให้กรรมการชุดใหม่ไปคิด
ทบทวนดูและอีกเรื่องที่อยากฝากไว้คือหลาย ๆ คนอาจไม่รู้ เวลาโอนเงินฝากผ่านธนาคารเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากที่
สหกรณ์ฯ แล้วไม่ส่งสลิปหรือแจ้งให้สหกรณ์ฯ จะมีปัญหามาก ควรแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ เพราะเมื่อ 8 เดือนที่
แล้วได้โอนเงินมาเพ่ือเข้าบัญชีเงินฝากแต่ไม่ได้แจ้ง  ทางสหกรณ์ฯ จึงไม่ได้นําเงินเข้าบัญชีให้  ต่อมาได้เข้ามาติดต่อ
ถึงรู้ว่าการไม่ส่งหลักฐานให้สหกรณ์ฯ นั้นทางสหกรณ์ฯ จะไม่ทราบว่าเงินจํานวนน้ีเป็นของใครและจะนําเงินไปไว้
ในบัญชีไหน   
  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการ ช้ีแจงกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพ่ือทําธุรกรรม
ไม่ว่าจะเป็นการฝากเข้าบัญชีเงินฝาก  การชําระเงินกู้  เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ 
เน่ืองจากในแต่ละวันมีเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เป็นร้อยรายการเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเงินของใครบ้าง 
และการบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามมาตรฐานการลงบัญชี และในกรณีนี้เมื่อสมาชิกมีหลักฐานมา
แสดงสหกรณ์ฯ ก็ได้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่สมาชิกพร้อมท้ังคิดดอกเบ้ียย้อนหลังให้ต้ังแต่วันที่โอนเงินแล้ว 
  นายชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล ประธานคณะกรรมการได้ช้ีแจงในประเด็นการขอแก้ไขข้อบังคับที่ทําใน
ปลายสมัยที่หมดวาระการดํารงตําแหน่งน้ัน  เน่ืองจาก พ.ร.บ.สหกรณ์ (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3) พ.ศ .2562 มีผล
บังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 การแก้ไขข้อบังคับต้องนําเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา ดังน้ันจึงต้อง
นําเสนอในการประชุมใหญ่ในวันน้ี 
  เมื่อไม่มีสมาชิกอภิปราย นายถิรเดช  ศิลาโรจน์ กรรมการและเลขานุการ สรุปเสนอท่ีประชุม
ใหญ่เพ่ือพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด ดังนี้   

1. ขอถอนข้อบังคับในข้อที่เกี่ยวกับการปรับพนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราวเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ข. และ ค. ออกจากการพิจารณา   

2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 4 ข้อ 8 ข้อ 10 ข้อ 32 ข้อ 56 ข้อ 57 ข้อ 58  
ข้อ 65 ข้อ 65/1 ข้อ 65/2 ข้อ 65/3 ข้อ 67 ข้อ 67/1 และข้อ 70 ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 43(7) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง  
รายละเอียดตามแบบ ท.ข. 2 (ที่แนบท้าย) 

มติที่ประชุม     1.   อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จํากัด  
ตามที่เสนอในข้อ  2 

2. ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้วหากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดต่อ
กฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความน้ันแล้วรับจดทะเบียน  
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ระเบยีบวาระที่  14 เรื่องอ่ืน ๆ  

  นายพัลลภ  จันทคนธ์ุ  สมาชิกสามัญเลขที่ 001313 ขอเสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เพ่ิมค่าอาหารสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 700.-บาทเป็น 1,000.-บาท และค่าพาหนะสําหรับสมาชิกต่างจังหวัด
คนละ 1,000.-บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา    13.00    น. 

 

(ลงช่ือ)       ชูชาติ  ช่ืนมงคลสกุล                (ลงช่ือ)     ถิรเดช  ศิลาโรจน์         
  (นายชูชาติ   ช่ืนมงคลสกุล)                       (นายถิรเดช  ศิลาโรจน์) 
          ประธานกรรมการดําเนินการ                                  กรรมการและเลขานุการ 
สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง  จํากัด       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จํากัด 
                                                                   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
         สําเนาถูกต้อง 
 
 
    (ลงช่ือ) 
            (นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ) 
              กรรมการและเลขานกุาร 
                                         สหกรณอ์อมทรัพย์กรมทางหลวง  จาํกัด 
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