รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง
**************************************************
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม

2,989 คน
800 คน

กรรมการผู้มาประชุม
1. นางญาณี แสงศรีจันทร์
2. นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
3. นายสุรัช ฉั่วดำรงกุล
4. นางนิโลบล แวววับศรี
5. นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
6. นางสาวทิวาพร ผาสุข
7. นางสาววารี แว่นแก้ว
8. นางสาววิไล บุนยามิน
9. นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
10. นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ
11. นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี
12. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
2. นายวรัชญ์ เพชรร่วง
3. นางสาววิไลพร ทองบ่อ

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. นายสินชัย พสกภักดี
2. นางสาววรรณิภา อัฐวงศ์
3. นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด
4. นางสาววันทนีย์ สุขสมบูรณ์
5. นางสาวราณี กุ๋ยเกิด
เริ่มประชุมเวลา

9.00 น.

ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
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ประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ (นางญาณี แสงศรีจั น ทรฺ) แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า
ตามข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด หมวด 6 การประชุ ม ใหญ่ ข้ อ 47
ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ของสหกรณ์ และ ข้อ 54 องค์ ป ระชุมในการประชุม ใหญ่ การประชุมใหญ่ ข องสหกรณ์ ต้อ งมี สมาชิ ก
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
ซึ่ง ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมแล้ว จึง ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ประธานกรรมการฯ แนะนำนางสาวราณี กุ๋ยเกิด ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งตามคำสั่งสหกรณ์ฯ ที่ 9/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยเริ่มปฏิบั ติงานแทนผู้จัดการ
คนเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ประธานกรรมการฯ แนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานและบุคคลที่
เกีย่ วข้องกับสหกรณ์ฯ ตามลำดับ ดังนี้
1. นายสินชัย พสกภักดี
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
2. นางสาววรรณิภา อัฐวงศ์
ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 1
3. นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด ผู้สอบบัญชี
4. นางสาววันทนีย์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้สมาชิก
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562
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เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด และการรายงานผลการเลือกตั้งฯ ประจำปี 2563
ตามข้ อ บั งคั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด ข้ อ 57 และข้ อ 59
กำหนดให้ สหกรณ์ มี คณะกรรมการดำเนิน การประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่ ง คนและกรรมการ
ดำเนินการอีกสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกและกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของกรรมการ
ไว้คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันที่เลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่อยู่
ในตำแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี กรรมการดำเนินการสหกรณ์
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
3.1 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อสิ้นปี 2562
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

กรรมการ
นางญาณี แสงศรีจันทร์
นายสุรัช ฉั่วดำรงกุล
นางนิโลบล แวววับศรี
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
นางสาววิไล บุนยามิน
นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี
นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานฯ คนที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
ครบ 2 วาระ เว้น 1 ปี
ครบ 2 วาระ เว้น 1 ปี
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้
ครบ 2 วาระ เว้น 1 ปี
ครบ 1 วาระ เข้ารับการเลือกตั้งได้

3.2 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปี 2563
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

กรรมการ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์
นายวรัชญ์ เพชรร่วง
นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
นางสาวทิวาพร ผาสุข
นางสาววารี แว่นแก้ว
นางสาวพรวรรณ จันทรสุข
นางสาววิไลพร ทองบ่อ
นางสาวศศิพร มิ่งเจริญ

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-43.3 รายชื่อผู้สมัครและมีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
3.3.1 ประธานกรรมการดำเนินการ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
ชื่อ/นามสกุล ผู้สมัคร
1
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
3.3.2 กรรมการดำเนินการ
หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ/นามสกุล ผู้สมัคร
นายธนะ บำรุงแสง
นางสรณ์ปวีณ์ อินทรพิทักษ์
นางนิโลบล แวววับศรี
นายปิยะพงษ์ กรเกษม
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
นายรชตะ อุ่นสุข
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์
นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร
นางภัทรพร วรทรัพย์
นายเสกสรร พหลเวชช์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล

ทั้งนี้ ในปี 2563 สมาชิกต้องเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการจำนวน 1 ท่าน และ
กรรมการดำเนินการจำนวน 6 ท่าน เมื่อรวมกับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จำนวน 8 ท่าน เป็น 15 ท่าน
ครบตามข้อบังคับฯ
วิธีการเลือกตั้ง
เลือกตั้งจากผู้ที่สมัครเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการฯ โดยชื่อผู้สมัคร
จะปรากฏอยู่ในเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง เริ่มการลงทะเบียนเลือกตั้งเวลา 8.00 น . – 10.00 น. สมาชิกสามัญ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนเลือกตั้ง) เมื่อสมาชิกลงทะเบียนแล้วให้เข้าแถวรอหน้าคูหาเลือกตั้ง ประธานกรรมการเลือกตั้งประกาศ
เรียกสมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง และปรานกรรมการเลือกตั้งจะประกาศ
ผลการเลือกตั้งเวลาประมาณ 11.00 น.
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3.4 กำหนดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ
เวลา
การดำเนินการ
8.00 น. ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัญญาณเริ่มลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งประธานกรรมการ/กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
สมาชิกสามัญลงทะเบียน รับบัตรแสดงตนเลือกตั้ง /จับฉลากรางวัล รับอาหารว่าง
ณ จุดลงทะเบียนสมาชิกสามัญ (แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
สมาชิกสมทบลงทะเบียน (แสดงบัตรประชาชนหรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
รับบัตรจับฉลากรางวัล/รับอาหารว่าง ณ จุดลงทะเบียนสมาชิกสมทบ พร้อมทั้งใส่
บัตรจับฉลากรางวัลลงในกล่องใส่ฉลากจับรางวัล และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยนั่งตามจุดที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
สมาชิกสามัญที่ลงทะเบียนแล้ว เข้าแถวรอหน้าคูหาเลือกตั้ง
สมาชิกสามัญเข้าในคูหาเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยเรียงตามลำดับ
การลงทะเบียนก่อนหลัง
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(1) คูหาเลือกตั้งมีเครื่องลงคะแนนสีส้มสำหรับเลือกประธานกรรมการ 4 เครื่อง
และเครื่องลงคะแนนเสียง สีเขียวสำหรับเลือกกรรมการ 4 เครื่อง
(2) เครื่องลงคะแนนแสดงสถานะไฟสีเขียว แสดงว่าพร้อมสำหรับการลงคะแนน
(3) กดปุ่มหมายเลขที่ต้องการเลือกประธานกรรมการไม่เกิน 1 หมายเลข และ
กรรมการไม่เกิน 6 หมายเลข ไฟที่ปุ่มหมายเลขจะสว่างขึ้น
(4) ถ้าสมาชิกฯ ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้ใด ให้กดปุ่มไม่ประสงค์ลงคะแนน
(5) ก่อนกดปุ่มยืนยัน หากต้องการเปลี่ยนหมายเลขที่เลือกไว้เดิม ให้กดปุ่มยกเลิก
แล้วกดปุ่มที่ต้องการเลือกใหม่
(6) เมื่อแน่ใจแล้วให้กดปุ่มยืนยัน ไฟแสดงฐานะคูหาจะกระพริบสีแดง (ออกจากคูหา)
เดินออกจากคูหาเลือกตั้งตามทางที่สหกรณ์ฯ กำหนด พร้อมทั้งใส่บัตรจับฉลากรางวัล
ลงในกล่องใส่ฉลากจับรางวัล และเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยนั่งตามจุดที่สหกรณ์ฯ กำหนดไว้
10.00 น. หมดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัญญาณ
คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้สังเกตการณ์จัดพิมพ์ SLIP ผลรวมคะแนนจาก
เครื่องรวมคะแนนเลือกตั้ง (สีส้ม)
11.00 น. ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งในห้องประชุมใหญ่
โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย
การจับฉลากรางวัล “สมาชิกสหกรณ์ฯ ผู้โชคดีที่คณะกรรมการดำเนินการฯ
จับรายชื่อให้ได้รับรางวัลต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่และรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น”
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รายงานผลการลงคะแนนเลือกตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563
1. ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ลำดับที่
1

หมายเลขผู้สมัคร
1

ชื่อ/สกุล
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

คะแนนเลือกตั้ง
495

ชื่อ/สกุล
นายรชตะ อุ่นสุข
นายธนะ บำรุงแสง
นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์
นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ
นางภัทรพร วรทรัพย์
นายเสกสรร พหลเวชช์
นางนิโลบล แวววับศรี
นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
นางสรณ์ปวีณ์ อินทรพิทักษ์
นายปิยะพงษ์ กรเกษม

คะแนนเลือกตั้ง
319
289
265
222
218
203
203
203
158
154
152
144
110

2. กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมายเลขผู้สมัคร
7
1
10
8
13
6
9
11
12
3
5
2
4

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์) ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้สมัคร
หมายเลข 6 หมายเลข 9 และหมายเลข 11 มีคะแนนเลือกตั้ง 203 คะแนนเท่ากัน ตามประกาศสหกรณ์
ออมทรัพ ย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด ฉบับ ที่ 13/2562 เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งเป็ น
ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง ข้อ 3.5 กำหนดว่า “ในกรณีที่ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ
ได้คะแนนเท่ากันในลำดับสุดท้ายของจำนวนกรรมการดำเนินการที่ได้รับการในคราวนี้ ให้ตัดสินโดยวิธีจับฉลาก”
ซึ่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) เป็นผู้จับฉลากรายชื่อกรรมการที่มีคะแนน
เท่ากัน ปรากฏว่าประธานฯ จับชื่อผู้สมัครได้หมายเลข 6 นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์ จึงเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
ลำดับที่ 6
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ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
1. ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ : นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
2. ผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ 6 ท่าน ประกอบด้วย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ/สกุล
นายรชตะ อุ่นสุข
นายธนะ บำรุงแสง
นายสุวัฒน์ ปิ่นนิกร
นายธนะโชค รุ่งธิปานนท์
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
นางแก้วกาญจน์ วสุพรพงศ์

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ประจำปี 2562

4.1.1 ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : ราย
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2,683
273
2,956
สมาชิกสมัครใหม่
109
29
138
สมาชิกลาออก
62
43
105
โอนสมาชิกภาพจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ
5
-5
จำนวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2,735
254
2,989
4.1.2 ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หน่วย : บาท
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี
สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี
ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นสุทธิ

1,016,812,090
73,361,171
23,202,041
1,066,971,220
50,159,130

-84.1.3 เงินรับฝาก
หน่วย : บาท
เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินรับฝากเพิ่มขึ้นสุทธิ

575,392,620.43
620,470,562.14
45,077,941.71

4.1.4 เงินให้กู้
หน่วย : บาท
ลำดับ
ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย จำนวนสัญญา วงเงินให้กู้
1 เงินกู้สามัญ บุคคลค้ำประกัน
5.90%
299
326,,389,000
ภายในทุนเรือนหุ้น+เงินฝาก
5.90%
478
96,034.000
2 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์
4.50%
9
493,000
3 เงินกู้สามัญเพื่อซื้อทองคำ
4.50%
6
225,000
4 เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ ก.ย.ศ.
5.90%
5 เงินกู้สามัญเพื่อชำระหนี้ธนาคาร
5.90%
6
13,705,000
6 เงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
4.50%
14
1,905,000
7 เงินกู้โครงการส่งเสริมสภาพคล่อง
5.90%
71
13,420,000
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ส.พ.ช.)
8 เงินกู้ฉุกเฉิน
5.90%
1,112
52,666,200
9 เงินกู้ฉุกเฉินด้านการศึกษา
4.00%
22
377,400
10 เงินกู้ฉุกเฉินขอรับความช่วยเหลือ
5.90%
4
142,000
11 เงินกู้ฉุกเฉิน (เงินปันผล,เงินเฉลี่ยคืน )
3.50%
207
2,196,100
รวมทั้งสิ้น
2,228
507,552,700
เงินให้กู้คงเหลือ
หน่วย : บาท
เงินให้กู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562

1,134,832,023

-94.1.5 รายได้ รายจ่าย และกำไรสุทธิ
ตารางเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย กำไรสุทธิ ปี 2558 – 2562
รายการ

2558

2559

จำนวน

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ต่อรายได้
ต่อรายได้
รายได้ 74.71
100
74.01
100
ค่าใช้จ่าย 23.76 31.80
21.30 28.78
กำไรสุทธิ 50.95 68.20
52.71 71.22

2560

2561

หน่วย : ล้านบาท
2562

จำนวน

ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ต่อรายได้
ต่อรายได้
ต่อรายได้
75.94
100
79.65
100
84.65
100
19.49
25.67 21.12 26.52 20.93 24.73
56.45
74.33 58.53 73.48 63.72 75.27

4.1.6 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ตารางเปรียบเทียบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2558 – 2562
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายแต่ละปี
รายการ
2558
2559
2560
2561
เงินปันผล
5.00 %
5.00 %
5.00 %
4.90 %
เงินเฉลี่ยคืน
5.60 %
5.60 %
5.70 %
5.70 %

2562
5.00 %
5.90 %

4.1.7 การทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ในปี 2562 สหกรณ์ ฯ ได้ ด ำเนิ น การคั ด เลื อ กบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครอง
เป็ นประโยชน์ ต่ อสมาชิ กสู งสุ ดและค่ าเบี้ ยประกั นต่ ำสุ ด โดยคั ดเลื อกได้ บริษั ทกรุ งเทพประกั นชี วิต จำกั ด
(Bangkok Lift Assurance) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท รั บ ประกั น รายเดิ ม และสามารถเจรจาต่ อ รองขอส่ ว นลด
ค่าเบี้ยประกันจากเดิม ปี 2561 รายละต่อปี จำนวน 540 บาท เป็นปี 2562 รายละต่อปีจำนวน 530 บาท สำหรับ
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์ ฯ ซึ่งเป็นผู้เอาประกัน 1,355 ราย (โดยมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563) โดยในปี 2562 บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด จ่ายค่า รัก ษาพยาบาลและ
ค่าสินไหมทดแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิต ดังนี้
ค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 11,000 บาท : case
อุบัติเหตุ
ราย
จำนวนเงิน
160
388,925.75

ค่าสินไหมทดแทนเสียชีวิต
(เจ็บป่วย 100,000 บาท/อุบัติเหตุ 200,000 บาท)
เจ็บป่วย
อุบัติเหตุ
ราย
จำนวนเงิน
ราย
จำนวนเงิน
4
400,000
-

- 10 4.1.8 การจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ
ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินสมนาคุณสมาชิก ปี 2558 – 2562
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
เงินสมนาคุณสมาชิก
300
300
300
300

หน่วย : บาท
2562
400

สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินสมนาคุณแก่สมาชิกฯ จำนวน 2,971 ราย รายละ 400 บาท
สหกรณ์ฯ จะโอนให้สมาชิกพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2563 เสร็จสิ้น โดยในปีนี้ส หกรณ์ฯ จะโอนเงินผ่านทางระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2 ยอด คื อ
ยอดเงินปันผล + เงินเฉลี่ยคืน และยอดเงินสมนาคุณแก่สมาชิก 400 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระที่ 4.1

4.2 รายงานการบริหารงานที่สำคัญของสหกรณ์อ อมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด ในปี พ.ศ. 2562
สหกรณ์ออมทรัพ ย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญ ญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2511 และเริ่มดำเนินกิจการ ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2529 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา
การดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการฯ มีความเจริญ ก้าวหน้า มั่นคง และ
สมาชิก และสหกรณ์ฯ ได้ร ับ ประโยชน์ส ูง สุด และในปี 2562การบริห ารงานสหกรณ์ฯ ประสบ
ความสำเร็จ มีก ำไรสุท ธิจ ำนวน 63,723,260.16 บาท สูง กว่า ปี 2561 เป็น เงิน 5,196,551.12 บาท
คิด เป็น ร้อ ยละ 8.15 (ปี 2561 มีก ำไรสุท ธิจำนวน 58,526,709.04 บาท) โดยมีผ ลการบริห ารงานที่
สำคัญ และประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 ดัง นี้
(1) การปรับ เปลี่ยนวิธีการรับเงิน และการจ่ายเงิน ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด จากการรับจ่ายด้วยเงินสดเป็นการรับจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมบัญ ชีก ลาง จำกัด ฉบับ ที่ 9/2562
ลงวัน ที่ 22 ตุล าคม 2562 ได้ก ำหนดหลั ก เกณฑ์แ ละวิธีป ฏิบ ัติใ นการรับ เงิน และการจ่า ยเงิน ของ
สหกรณ์ฯ ผ่า นระบบอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยการรับ เงิน ของสหกรณ์ฯ สมาชิก สามารถชำระเงิน ได้อ ย่า ง
สะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต ้อ งเสีย ค่า ใช้จ ่า ย เพี ยงสมาชิ กสมั ครลงทะเบี ยนเพื่ อเปิ ดใช้ Mobile Banking
(Krungthai Next ) โดยการสแกนบาร์โ ค๊ด หรือ ชำระเงิ นผ่ านช่ องทาง ATM Payment ผ่ านตู้ ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการชำระเงิน ทันทีที่สมาชิกโอนเงิน ให้ สหกรณ์ฯ สามารถ
ตรวจสอบยอด การโอนเงินของสมาชิกจากระบบออนไลน์ได้ในทันที ซึ่ง สมาชิกสามารถนำสมุดบัญ ชี
คู่ฝากมาปรับปรุงยอดได้ในภายหลัง หรือกรณีชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะออกใบเสร็จรับเงินพิเศษ สมาชิก
สามารถมารับได้ที่สหกรณ์ ฯ ในส่ว นของการจ่ายเงิน กรณีส มาชิก ถอนเงิน กู้เงิน สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน
เข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารของสมาชิกโดยโอนเข้าบัญ ชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับเงินเดือน ค่าจ้าง

- 11 บำน าญ /บำเหน็จ รายเดือ นหรือ บัญ ชีเ งิน ฝากธน าคารอื ่น ตามที ่ส มาชิก แจ้ง ความประสงค์
โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนีย มในการโอนเงิน และเมื่อมีการโอนเงิน เข้าบัญ ชีแ ล้ว ระบบจะมีการส่ง ข้อความ
แจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)/ LINE Krungthai Connext ทันทีที่สหกรณ์ฯ อนุมัติการจ่ายเงิน
สห ก รณ ์ฯ เริ ่ม ดำเนิน ก าร ป รับ เปลี ่ย น ก ารรับ จ่า ยเงิน ผ่า น ระ บ บ
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โดยในระยะเริ่มแรกดำเนินการควบคู่ไปกับการรับเงินสด
สำหรับสมาชิกบางรายซึ่งยังไม่พร้อม ณ ปัจจุบันมากกว่า 90% ของสมาชิกทั้ง หมดเข้าใช้ ง านในระบบ
ดังกล่าวแล้ว เนื่องจากสมาชิกได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาชำระเงิน
ที ่ส หกรณ์ มีค วามปลอดภัย เมื ่อ สมาชิก ทำรายการรับ หรือ จ่า ยเงิน อยู ่ที ่บ ้า น ในส่ว นของสหกรณ์ฯ
ก็มีการปรับปรุง พัฒนาการทำงานให้มีความทันสมัย ประการสำคัญสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคารใน
การโอนเงินให้สมาชิกได้จำนวนมากในแต่ละปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่สหกรณ์ฯ จะโอนเงิน
ปันผลและ เงินเฉลี่ยคื นให้สมาชิกในวันที่ 27 มกราคม 2563 สามารถประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ในการโอนเงินได้ เป็นเงินจำนวนทัง้ สิ้น 29,508 บาท)
สมาชิ ก รายนายธนะ บำรุ งแสง ให้ ข้ อสั ง เกตว่ า การรับ จ่า ยเงิน ผ่า นระบบ
อิเล็ก ทรอนิก ส์สำหรับการรับจ่ายเงินจำนวนน้อยมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งประธานฯ ชี้แจงว่า สหกรณ์ฯ
อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการใช้ระบบ และขอรับข้อสังเกตดังกล่าวไว้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
(2) การจัดทำ/แก้ไข/ ยกเลิก ระเบียบ/ข้อบังคับ/หลักเกณฑ์/ประกาศสหกรณ์ฯ
การดำเนินการ
สาระสำคัญ
1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้สมาชิกสมทบซึ่งเป็นพนั กงานราชการหรือ
จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ลูกจ้างชั่วคราวมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์
วันที่ 11 เมษายน 2562
ข้อ 31 และได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการใน
สังกัดกรมบัญชีกลางได้รับสิทธิการเป็นสมาชิก
ต่อเนื่องหรือสิทธิในการนับเวลาเพื่อใช้สิทธิในการ
กู้เงินหรือประโยชน์อื่นจากสหกรณ์ฯ หากประสงค์
จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อคณะกรรมการ
มีมติรับเข้าเป็นสมาชิกให้โอนหุ้นไปเป็นของสมาชิก
และให้นับอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่อง โดยไม่คิด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(1) 2. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง กำหนดให้การรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์
ด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีค วามสะดวก
จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
รวดเร็ว และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ข้อ 16 วรรคสอง
และเพิ่มข้อ 26.3 ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน
2562
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สาระสำคัญ
3. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน ขัดสนและยาก
ลำบากในการดำรงชีพจากภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียง
จำกัด ฉบับที่ 5/2562
พอและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกโดย
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ให้สมาชิกพักการชำระหนี้เงินกู้สามัญมีกำหนด 3
เรื่อง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกโดยการพักชำระ
เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
หนี้เงินกู้สามัญ
และในช่วงพักชำระหนี้ให้สมาชิกชำระเฉพาะ
ดอกเบี้ยรายเดือนจากต้นเงินกู้คงเหลือก่อนเดือน
ที่พักชำระหนี้
4. แก้ไขประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ผู้กู้เงินที่จะมีสิทธิกู้เงินสามัญ โครงการ
ส่ ง เสริ ม สภาพคล่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
จำกัด ฉบับที่ 6/2562
(ส.พ.ช.) ต้องมีอายุ ณ วันที่ขอกู้เงินไม่เกิน 56 ปี
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
บริบ ูร ณ์ และต้อ งไม่เป็น ผู ้รับ บำนาญหรือ ผู ้รับ
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
บำเหน็จรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
โครงการส่งเสริมสภาพคล่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที ่ผู ้กู ้เ งิน ต้อ งเตรีย มการชำระคืน เงิน กู ้ ส.พ.ช.
(ส.พ.ช.)
ให้เสร็จสิ้นก่อนการเกษียณอายุอย่างน้อย 1 ปี
5. ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อให้การกำหนดสิทธิของสมาชิกสมทบ
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
จำกัด ฉบับที่ 6/2555 และฉบับที่ 9/2557
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด สหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยว
กับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 4.2
ฉบับที่ 7/2562 ประกาศ วันที่ 5 กันยายน 2562
กำหนดว่า สิทธิของสมาชิกสมทบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์ต้องกำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึง
ได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน หาก
สหกรณ์ไม่กำหนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับไว้
ก็ให้ถือว่าสมาชิกสมทบไม่สามารถรับสิทธิใด ๆ
จากสหกรณ์
6. จัดทำประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง เพื่อช่วยเหลือสมาชิกตามความจำเป็นและบรรเทา
จำกัด ฉบับที่ 8/2562 เรื่อง การให้เงินกู้เป็นกรณี ความเดือดร้อนโดยสมาชิกจะมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์
ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของประมาณการเงินปันผลและ
พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2562
เงินเฉลี่ยคืนของตนเอง สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ยเงินกู้ใน
อัตราร้อยละ 3.50 คำนวณ ตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับ
เงินกู้ จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2563 (ก่อนประชุมใหญ่
สามัญประจำปี) โดยเริ่มให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 30
กันยายน 2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
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(2) 7. ออกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด ฉบับที่ 9/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

สาระสำคัญ
เพื่อให้การรับเงินและการจ่ายเงินของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด ผ่ า นระบบ
(3) (ออกโดยผู้จัดการสหกรณ์ฯ โดยความเห็นชอบของ อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและทันสมัย
คณะกรรมการดำเนินงานฯ)
(4) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการ
จ่ายเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
(5) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) 8. จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

เพื่อให้การจ่ายเงินโบนัสแก่เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด มีความโปร่งใส
เป็นธรรมตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
(7) ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2562
สหกรณ์แต่ละคน
9. แบบขอรับบำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่องจากสหกรณ์ไม่มีการกำหนดแบบและวิธีการ
ยื่นขอรับเงินบำเหน็จสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไ ว้
กรมบัญชีกลาง จำกัด
จึงจัดทำแบบขอรับบำเหน็จเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด เพื่อให้การยื่นขอรับ
บำเหน็จของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ถูกต้องและชัดเจน
และเป็นมาตรฐาน
10. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของ
ฉบับที่ 17/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่าน
เรื่อง การกำหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง
KTB Corporate Online
สามารถควบคุมและตรวจสอบได้ จึง กำหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate
Online ด้านการรับเงิน (Bill Payment) และ
การจ่ายเงิน (Bulk Payment)
11. คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
เพื่อให้การดำเนินการรับเงินและการจ่ายเงินของ
ฉบับที่ 18/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ผ่าน
เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระบบ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
KTB Corporate Online
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
สหกรณ์เป็นบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online

ทรอนิ ก ส์

- 14(3) การบริหารเงินลงทุน ในปี 2562
ปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้บ ริห ารทุน โดยนำเงิน ไปลงทุน ในแหล่ง ลงทุน
ที่ม ีค วามมั่น คงและให้ผ ลตอบแทนสูง มี ม าตรฐานและได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่า เชื ่อ ถือ จากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป
โดยมีรายละเอียดการนำเงินไปลงทุนตามแหล่งลงทุน ดังนี้
หน่วยเงินลงทุน : ล้านบาท
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7

แหล่งลงทุน

เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
หุ้นกู้บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หุ้นกู้บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้บริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด

เงินลงทุน

ดอกเบี้ย (%)

รายได้ดอกเบี้ย

30.00
20.00
15.00
30.00
50.00
15.00
20.00
180.00

3.35
3.55
4.00
4.17
3.66
3.32
3.15

266,164.38
177,013.70
802,191.77
1,288,701.38
937,561.64
158,268.50
93,205.48
3.723,106.85

(4) การถอนอายัด เงิน ปันผล เงินเฉลี่ยคื น และเงินค่าหุ้ นของสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ตามการแจ้งอายัดของสำนักงานบังคับคดี
ด้วยปัจจุบันมีสมาชิกที่สำนักงานบังคับคดีแจ้งขออายัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนและเงินค่าหุ้นเมื่อจากพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากมีหมายบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล จำนวน
15 ราย ซึ่งสหกรณ์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำส่งเงิน
ตามหนังสือแจ้งอายัดสิทธิเรียกร้องของสำนักงานบังคับคดี และประสานกับสมาชิกที่ได้รับแจ้งอายัดสิทธิ
เรียกร้องเพื่อมาหารือร่วมกัน ในการแก้ปัญ หาการชำระหนี้ โดยสหกรณ์ฯ อธิบายถึงเหตุผลความจำเป็น
ที่ ส มาชิ ก ควรต้ อ งไปเจรจากั บ โจทก์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การถอนอายั ด จากสำนั ก งานบั ง คั บ คดี แ ละประสาน
กับสำนักงานบังคับคดีเพื่อขอทราบยอดหนี้ ณ ปัจจุบันที่ต้องชำระ ซึ่งบางรายอาจต้องมีการเจรจาต่อรอง
เพื่อขอลดยอดหนี้ที่สมาชิกต้องชำระให้ได้รับส่วนลดมากที่สุดหรือให้สมาชิกชำระหนี้คงเหลือให้โจทก์น้อยที่สุด
พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือให้ได้รับการกู้เงินตามสิทธิเพื่อนำไปชำระหนี้ รวมทั้งการติดตามการถอนอายัด
จากสำนักงานบังคับคดี ซึ่ง ปัจจุบันสหกรณ์ฯ สามารถช่วยเหลือให้สมาชิกได้รับการถอนอายัดเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน และเงินค่าหุ้น แล้วจำนวน 3 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการอีก จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่าง
รอสมาชิกอีกจำนวน 9 ราย เพื่อมาหารือการดำเนินการถอนอายัดร่วมกันอีกครั้ง

- 15 สมาชิกจำนวน 3 ราย ที่ได้รับการถอนอายัดแล้ว
รายที่ 1
รายที่ 2
รายที่ 3
หนี้ตามคำพิพากษา
37,400
32,606
65,000
จำนวนเงินที่สหกรณ์ส่งให้สำนักงานบังคับคดี
11,969
115,258
ระยะเวลาที่สหกรณ์ส่งเงินให้สำนักงานบังคับคดี ปี 2558 - 2561
ปี 2545 - 2561
ยอดหนี้ปัจจุบัน
98,369
43,292
91,000
เจรจาต่อรองลดยอดหนี้คงเหลือ
40,000
20,000
สหกรณ์ให้กู้ตามสิทธิ
70,000
78,000
หักหนี้สหกรณ์
18,538
58,000
นำไปชำระหนี้
40,000
20,000
ได้รับเงินคืนจากสำนักงานบังคับคดี
18,000
คงเหลือไว้ใช้จ่ายอีก
11,462
18,000
ปี 2562 ได้รับเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน อีก
3,611
3,499
9,017
หมายเหตุ
ถอนอายัดแล้ว ถอนอายัดแล้ว ถอนอายัดแล้ว
(5) รายงานการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด ได้นำเงินไปลงทุนโดยฝาก
เงินประเภทออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2557 จำนวน 145,000,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยจำนวน 17,035,899.36 บาท โดยสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมบัญ ชีกลาง จำกัด จะได้รับชำระหนี้เงินต้นจัดสรรในอัตราร้อยละ 100 ของต้นเงินตามที่
ได้ยื่นขอรับ ชำระหนี้และมีค ำสั่งถึงที่สุดให้ได้ รับ ชำระหนี้จำนวน 162,035,899.36 บาท ภายใน 26 ปี
นับตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2584 ตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งสหกรณ์
เจ้าหนี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ย นั้น
สหกรณ์ฯ ขอรายงานสรุปภาพรวมการได้รับการชำระหนี้เงินฝากตามแผนฟื้นฟู
กิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ดังนี้
ปี พ.ศ.
2559
2560
2561
2562

จำนวนครั้ง

เงินฝาก+ดอกเบี้ย
162,035,899.36

2
2
2
3
162,035,899.36

ยอดการชำระเงิน

ยอดหนี้คงเหลือ

12,185,099.64
6,719,628.75
2,842,919.86
4,652,050.67
26,399,698.92

135,636,200.44

-16ทั้ ง นี้ สหกรณ์ ฯ ได้ น ำเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ การชำระหนี้ จ าก สหกรณ์ เครดิ ต ยู เ นี่ ย นฯ
ในปี 2562 จำนวน 4,652,050.67 บาท ไปลงทุนเพื่อหารายได้แล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบรายงานการบริหารงานที่สำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด ในปี พ.ศ. 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ 4.2

ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
เลขานุการฯ ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
นางสาววันทนีย์ สุขสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2562
ให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมหน้า 40 – 43
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562
ประธานกรรมการฯ เชิญผู้สอบบัญชีชี้แจงผลการสอบบัญชี และวิเคราะห์
งบการเงินให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ
นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด ผู้สอบบัญ ชี ชี้แจงผลการตรวจสอบบัญ ชีและ
ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 แล้วเห็นว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปี
สิ้นสุด วันเดี ยวกัน โดยถูกต้ องตามที่ ควรในสาระสำคัญ ตามระเบี ยบนายทะเบีย นสหกรณ์ รายละเอีย ด
ปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมหน้า 53 – 67
มติที่ประชุม

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

5.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562
ประธานกรรมการฯ ชี้แจงการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ โดยในปี 2562
สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 63,723,260.16 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว และอนุมัติ
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ดังนี้
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ปี 2562
จำนวนเงิน
กำไรสุทธิประจำปี

63,723,260.16

โอนทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล

-

รวม

ปี 2561
%
100.00
-

จำนวนเงิน

%

58,526,709.04
-

100.00
-

63,723,260.16

100.00

58,526,709.04

100.00

6,372,923.16

10.00

5,852,788.04

10.00

30,000.00

0.05

30,000.00

0.05

51,438,769.00

80.72

47,897,932.00

81.84

4,001,011.00

6.28

3,848,079.00

6.58

5. เงินโบนั สกรรมกำรดำเนิ นกำรและเจ้ำหน้ ำที่ไม่เกิน 10%

665,557.00

1.04

678,910.00

1.16

6. ทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์แก่สมำชิก

800,000.00

1.26

219,000.00

0.37

7. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล

415,000.00

0.65

กำรจัดสรร
1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. ค่ำบำรุงสันนิ บำตสหกรณ์
3. เงินปันผลให้แก่สมำชิก 5.00%
จำกกำไรสุทธิประจำปี
4. เงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนแบ่งดอกเบี้ยเงินกู้ฯ 5.90%

8. ทุนสำธำรณประโยชน์

รวม

63,723,260.16

-

100.00

58,526,709.04

0.00
0.00
100.00

สรุปกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562,2561
1. กลับคืนสู่สมำชิก (ตำมข้อ3,4,6,7 และ 8)

ร้อยละ

88.91

88.79

2. ตำมกฎหมำยกำหนด (ตำมข้อ 1 และ 2)

ร้อยละ

10.05

10.05

3. เป็นผลตอบแทนกรรมกำรและเจ้ำหน้ ำที่ (ตำมข้อ 5)

ร้อยละ

1.04

1.16

100.00

100.00

รวม

มติที่ประชุม

อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562

5.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ ชี้แจงว่า เพื่อให้การดำเนิ นงานของสหกรณ์ ฯ เป็นไป
ตามวัตถุป ระสงค์และหลัก การของสหกรณ์ ฯ คณะกรรมการดำเนิ นการสหกรณ์ ฯ จึง กำหนดแผนงาน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ดังนี้
1.แผนพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรทางการเงินที่มั่นคง ดำรงไว้ซึ่งหลักการและวิธีการสหกรณ์ ได้แก่ การจัดบริการ
ทางการเงินให้ สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิ ก การจัด สวัส ดิการและบริก ารอื่น ที่เป็น ประโยชน์
แก่สมาชิก การขยาย/พัฒนาและปรับปรุงองค์กร/บุคลากร ให้มีความทันสมัยและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ ดีให้ แก่องค์ กรและสามารถสร้างประโยชน์สูง สุดให้ แก่สมาชิกและสหกรณ์ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ สมาชิก และกรรมการดำเนินการสหกรณ์ รวมถึงการแสวงหา
รายได้จากธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

- 18 2.แผนพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิก ส์
อย่ า งครบวงจร เพื่ อ อำนวยความสะดวกแก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ ในการทำธุ ร กรรมด้ านการถอนเงิ น ฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ผ่านเครือข่าย ATM ของธนาคารกรุงไทยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการให้บริการดัง กล่าว
ลดความเสี่ยงของการบริหารจัดการเงินสด ลดปริมาณการทำธุรกรรมหน้าเคาน์เ ตอร์ของสหกรณ์ ตลอดจน
ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การจ่ายเงินของสหกรณ์ฯ มีความทันสมัย โปร่งใส
คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณ
3.แผนการบริ ห ารเงิ น ลงทุ น โดยสหกรณ์ ฯ นำเงิ น ทุ น ส่ ว นที่ เหลื อ จาก
การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกไปลงทุนในแหล่งลงทุนที่มีความมั่นคงและให้ผลตอบแทนสูง มีมาตรฐานและ
อันดับความเชื่อถือที่คณะกรรมการบริหารเงินลงทุนกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และ
สอดคล้องกับสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ฯ ในสัดส่วนที่เหมาะสม
4.แผนการศึกษา ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนา ข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจง่าย มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
5.แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการบริหารงานสหกรณ์
ให้มีประสิทธิผลสูงสุด โดยการจั ดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ บทบาท ภารกิจ
หน้ าที่ ระหว่ างคณะกรรมการดำเนิ น การ เจ้ าหน้ า ที่ แ ละสมาชิ ก เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ อันจะส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคง ยั่งยืน สร้างความเชื่อ มั่น
ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์ โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมฯ ดังนี้
5.1 โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทของสหกรณ์
และสิท ธิประโยชน์ ของสมาชิ ก เพื่ อความสัมพั นธ์ที่ ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ สมาชิก และกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์
5.2 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และผู้แทนสมาชิก เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน
5.3 โครงการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากสมาชิ ก เพื่ อ
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. แผนการลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น งานสหกรณ์ ฯ โดยสหกรณ์
มีแผนลดค่ าใช้จ่ายในการดำเนิ นงานให้ส อดคล้องกับ รายรับ สหกรณ์ โดยดู จากร้อยละค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนิ น งานปี ปั จ จุ บั น ลดลงจากปี ก่อ น เพื่ อ ถื อ ปฏิ บั ติในการลดค่ าใช้จ่ าย ได้ แ ก่ ค่ าธรรมเนี ย มธนาคาร
ค่ า ไปรษณี ย์ ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า ซ่ อ มแซมครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำเนิ น คดี ค่ าเครื่ อ งเขี ย นแบบพิ ม พ์
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นต้น

- 19 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563 มีรายละเอียดตามรายการ ดังนี้
รายการ
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน
4. ประมาณการกำไรสุทธิ

ประมาณการจำนวน/บาท
87,312,000
22,693,000
512,000
64,107,000

และขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ดังนี้
1. ประมาณการรายจ่ า ย จำนวน 22,693,000 บาท โดยให้ ถั ว จ่ า ยทุ ก
หมวดรายจ่าย ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์
2. ประมาณการรายจ่ายงบลงทุน จำนวน 245,000 บาท
มติที่ประชุม

อนุมัติตามที่เสนอ

5.4 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืม ประจำปี 2563
ประธานกรรมการฯ แจ้งว่าตามข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมบั ญชี กลาง
จำกัด พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจมีอำนาจกำหนดวงเงินกู้ยืมสำหรับปี
หนึ่ง ๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินที่กำหนดต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงินกู้ยืมไว้จำนวน 100 ล้านบาท
สำหรั บปี 2563 เห็ นสมควรเสนอขออนุ มั ติ กำหนดวงเงินกู้ ยื มของสหกรณ์
ในวงเงิน 100 ล้านบาท เท่าปีที่ผ่านมา
มติที่ประชุม

อนุมัติตามที่เสนอ

5.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ผู้ จั ด การสหก รณ์ ฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
กรมบัญ ชีกลาง จำกัด เป็นสหกรณ์ที่มีทุน สหกรณ์ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป และมีผลการจัดชั้นคุณภาพ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดในระดับดีอยู่ในระดับดี ซึ่งอยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็น ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ตามประกาศ
นายทะเบียนสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด จึงต้อง
มีผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชี

- 20 สหกรณ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้สอบบัญ ชีภาคเอกชนจำนวน 5 ราย เสนอราคา
ค่าบริการในการสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีจำนวน 3 ราย เสนอค่าธรรมเนียมและ
ขอบเขตการปฏิ บั ติงาน ให้ คณะกรรมการดำเนิ นการฯ พิ จารณาเพื่ อนำเสนอที่ ประชุมใหญ่ พิ จารณาคั ดเลื อก
โดยสหกรณ์ ได้พิ จารณาเงื่อนไขการตรวจสอบแล้ว เป็ นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจบั ญชีสหกรณ์ สำหรั บ
ขอบเขตการปฏิบั ติงานของผู้สอบบั ญ ชีทั้ง 3 ราย มี รายละเอียดการตรวจสอบโดยตรวจสอบงบการเงิน
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอื่นที่เห็นว่า
จำเป็นตามระเบียบที่นายทะเบียนและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเห็น
ว่างบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงาน และกระแส
เงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด ถูกต้องตามที่ควรและจัดทำ
ตามหลักการบัญชีรับรองโดยทั่วไป
นอกจากนี้ การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจำกัดอื่นๆ ตลอดจนข้อจำกัดของ
การควบคุ มภายใน ซึ่ งบางกรณี ก ารตรวจสอบอาจไม่ พ บการแสดงข้ อ มู ลผิ ด พลาด หากพบข้ อ บกพร่ อ ง
ที่มีสาระสำคัญ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ผู้เสนอจะแจ้ง ให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี
รวมถึงการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ การเลือกใช้นโยบายบัญชี การจัดให้มีการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีและระบบการควบคุม ภายในที่ดีและเพียงพอ โดยจะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ฯ เพื่อจัดทำแนวทางการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย สำหรับระยะเวลาการรับรองงบการเงิน
ประจำปี ผู้เสนอสามารถรับรองได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สหกรณ์มีข้อมูลพร้อมให้ตรวจสอบ พร้อมทั้ง
รายงานงบการเงินประจำปี งบกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์งบการเงินโดยสรุป
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมหน้า 77 – 78
คณะกรรมการดำเนิ น การฯ ได้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี 3 ราย เพื่ อ เสนอ
ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้
รายที่
ชื่อผู้สอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม : ปี
1
นายสุพจน์ ปานน้อย
95,000 บาท
2
นายพงศ์คณิต คุณัมพรานนท์
65,000 บาท
3
นายเจษฎา ด่านเจริญวนะกิจ
50,000 บาท
ผู้จัดการฯ ขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด ประจำปี 2563
มติที่ประชุม

เลือกนายเจษฎา ด่านเจริญวนะกิจ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีปีละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

-215.6 พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบัง คับสหกรณ์ ออมทรัพย์
กรมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด พ.ศ.2544 ข้ อ 84 กำหนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอก
ผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ความรู้ ค วามสามารถในด้ า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญ ชี การเศรษฐกิ จ หรื อ การสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี จำนวนไม่เกินสองคน ซึ่งสหกรณ์ได้ประกาศให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ
เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ การสหกรณ์ ยื่ น ความจำนงพร้ อ มแจ้ ง รายละเอี ย ดคุ ณ สมบั ติ เฉพาะของผู้ ส มั ค ร
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อเสนอการตรวจสอบ ระยะเวลาในการรายงานผลการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบ
และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรายเดือน โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 2 ราย ดังนี้
รายที่
1
2

ชื่อผู้เสนอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสาวฐิติมา พราวศรี
นางสาววันทนีย์ สุขสมบูรณ์

ค่าธรรมเนียม : ปี
5,000 บาท
5,000 บาท

ผู้เสนอเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอขอบเขตในการตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุ ด
บัญชี ทะเบียน การเงิน การดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการดำเนิ นการฯ โดยสหกรณ์ ฯ ได้ตรวจสอบคุณ สมบั ติ ผู้เสนอทั้ ง 2 ราย แล้ วมี คุณ สมบัติ
ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมหน้า 79 – 81
ผู้ จั ด การฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ เ ลื อ กผู้ ต รวจสอบกิ จ การ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด ประจำปี 2563
มติที่ประชุม

เลือกนางสาวฐิติมา พราวศรี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
กำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

5.7 พิจารณาร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้จั ดการสหกรณ์ ฯ ชี้แ จงว่า คณะกรรมการดำเนิ นการฯ ในการประชุ ม ครั้ งที่
10/2562 เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล าคม 2562 มี ม ติ เห็ น ชอบให้ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บัง คับ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์
กรมบัญ ชีกลาง จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ที่กำหนดว่า ข้อบัง คับของสหกรณ์จะต้องกำหนดสิทธิที่
สมาชิกสมทบพึงได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน โดยมีประเด็นที่ต้องแก้ไข ดังนี้
1. เงินได้รายเดือนของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
2. ตำแหน่งผู้รับรองการสมัครเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ฯ
3. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ
ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ มีรายละเอียด ดังนี้

- 22 -ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
.........................................................
ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด เมื่อวันที่ .. เดือน .... พ.ศ. ....
ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคั บของสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ
จดทะเบียนแล้วมีความดังนี้
ข้อ 1 ข้อ บัง คับ นี้เ รีย กว่ า “ข้อ บัง คับ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ก รมบัญ ชีก ลาง จำกัด แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่ าจ้ างชั่ ว คราว และเงิ น ที่ จ่ ายควบกั บ เงิน ดั งกล่ าว ซึ่ ง สมาชิ ก ได้ รับ จากหน่ ว ยงานเจ้ า สั ง กั ด และให้
หมายความรวมถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ และบำเหน็จรายเดือนตามระเบียบว่าด้วย
บำเหน็จลูกจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือ จะขอซื ้ อ หุ ้น เพิ ่ม ขึ ้น อี ก เมื ่อ ใดก็ย ่อ มทำได้ โดยแสดงความจ ำนงเป็น หนัง สือ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่างที่ สมาชิกภาพของสมาชิกยั งไม่ สิ้นสุด สหกรณ์ ไม่ ต้องส่ งเงินค่ าหุ้นของสมาชิ ก
เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น”
ข้ อ 4 ให้ ยกเลิ กความในข้ อ 32 แห่ งข้ อบั งคั บสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมบั ญ ชี กลาง จำกั ด
พ.ศ. 2544 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 และใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 32 การเข้าเป็น สมาชิก ผู้ส มั ค รเข้า เป็น สมาชิก ตามข้อ บัง คับ (รวมทั้ ง สมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบ
ที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้สมัครในตำแหน่งประเภทอำนวยการ หรือตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับ ชำนาญงานขึ้นไป คนหนึ่ง
รับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทและระดับไม่ต่ำกว่าประเภทและระดับดังกล่าวข้างต้น ไม่ต้อง
มีผู้รับรอง

- 23 เมื่อคณะกรรมการดำเนิน การได้สอบสวนพิ จารณาเป็น ที่พ อใจว่าผู้สมัครมีคุ ณ สมบัติ
ถูกต้องตามที่ กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วนแล้ว
เสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้าคณะกรรมการดำเนิ นการไม่ ยอมรับผู้ สมั ครเข้ าเป็ นสมาชิ กด้ วยเหตุ ใด ๆ เมื่ อผู้ สมั คร
ร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่ง ที่ประชุมใหญ่
ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 46/3 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 46/3 การเข้าเป็ นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้สมัครในตำแหน่ง ประเภท
อำนวยการ หรือตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับ
ชำนาญงานขึ้นไป หนึ่งคนและสมาชิกสหกรณ์อีกหนึ่งคนรับรอง”
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ 46/5 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 46/5 สิทธิ และหน้า ที่ข องสมาชิก สมทบ สมาชิก สมทบมีสิทธิแ ละหน้าที่เฉพาะ
ในส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
สมาชิกสมทบมีสิทธิและไม่มีสิทธิดังนี้
(1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น
แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก
(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก
(3) การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์และประเภทประจำ
(4) การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ แต่ต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวม
กับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ
(5) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธินับชื่อและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ เข้าชื่อเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญ และเป็นกรรมการดำเนินการ

- 24 สมาชิกสมทบมีหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(4) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง
ข้อ 7 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 46/16 ไว้ท้ายข้อ 46/15 แห่งข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 7) พ.ศ. 2562 เลขทะเบี ย นข้ อ บั ง คั บ ที่
อ.244844
“ข้อ 46/16 สมาชิกสมทบที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ และอยู่ระหว่างการส่งเงินงวด
ชำระหนี้ ก่ อ นข้ อ บั งคั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ นั้ น ต่ อ ไปโดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ หรือประกาศสหกรณ์ที่ใช้บังคับอยู่ขณะกู้เงินต่อไปจนกว่าการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะเสร็จสิ้น”

(ลงชื่อ)..................................................... ประธานกรรมการ
(นางญาณี แสงศรีจันทร์)
(ลงชื่อ)........................................................ เลขานุการ
(นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี)
เหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ที่ กำหนดว่า ข้อ บัง คั บของสหกรณ์ จ ะต้องกำหนดสิ ทธิที่ สมาชิ กสมทบ
พึงได้รับจากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับอย่างชัดเจน
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ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
และร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อ 5 การถื อหุ้ น สมาชิก ทุ กคน
ต้ อ งชำระค่ า หุ้ น เป็ น รายเดื อ น
ตั้ง แต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิ ก
ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้
รายเดือนของตน ตามที่กำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามวรรคแรก
หมายถึ ง เงิ น เดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า ง
ประจำและเงิ น ที่ จ่ า ยควบกั บ
เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ าจ้ างประจำ ซึ่ ง
สมาชิ ก ได้ รั บ จากหน่ ว ยงานเจ้ า
สัง กัด และหมายถึงบำนาญตาม
กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญ

ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ป ระชุ มใหญ่ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ กรมบั ญ ชี กลาง
จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ลงมติ
ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ ให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ข้อบั งคับ ของสหกรณ์ และนายทะเบี ยนสหกรณ์
ได้รับจดทะเบียนแล้วมีความ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน
ข้ อ 3 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 5 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด พ.ศ.
2544 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 และใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 5 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระ
ค่ า หุ้ น เป็ น รายเดื อ นตั้ ง แต่ เดื อ นแรกที่ เ ข้ า เป็ น
สมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน
ของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

เงินได้รายเดือนตามวรรคหนึ่ง หมายถึงเงินเดือน
ค่ า จ้ า งประจำ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น ค่ า จ้ า ง
ชั่ ว คราว และเงิน ที่ จ่ ายควบกั บ เงิ น ดั งกล่ า ว ซึ่ ง
สมาชิ ก ได้ รั บ จากหน่ ว ยงานเจ้ า สั ง กั ด และให้
หมายความรวมถึ ง บำนาญตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
บำเหน็ จ บำนาญ และบำเหน็ จ รายเดื อ นตาม
ระเบี ยบว่าด้วยบำเหน็จ ลูกจ้าง ซึ่งสมาชิกได้รับ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย จากทางราชการด้วย

เหตุผล

กำหนดวันมีผลใช้บังคับ
เพิ่ มค่ า ตอ บ แท น ราย
เดือนและค่าจ้างชั่วคราว
ซึ่ ง เป็ น เงิ น ได้ ร ายเดื อ น
ของพ นั ก งานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบ

- 26 –
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ถ้ า สมาชิ ก ประสงค์ จ ะถื อ หุ้ น ราย
เดื อ นในอั ต ราที่ สู ง กว่ า อั ต ราที่
กำหนดไว้ในระเบี ยบของสหกรณ์
หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด
ก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนง
เป็น หนั ง สือ ต่อ คณะกรรมการ
ดำเนิน การ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมด
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระ
แล้วทั้งหมด
สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้น
ในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่ างที่ ส มาชิ ก ภาพ
ของสมาชิ กยั งไม่ สิ้ นสุ ด สหกรณ์ ไม่
ต้ อ งส่ ง เงิ น ค่ าหุ้ น ของสมาชิ ก เพื่ อ
ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น”

ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ ส มั ค ร เข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก ต า ม
ข้อ บัง คั บ (รวมทั้ งสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้า
เป็นสมาชิก ตามข้อ 36) ต้องยื่นใบ
สมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด
ไว้ โ ดยต้ อ งมี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของ
ผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ
6 คนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 6 ขึ้น
ไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง

ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูง
กว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรื อ
จะขอซื้อ หุ้น เพิ่ม ขึ้น อีก เมื่อ ใดก็ ย่อ มทำได้ โดย
แสดงความจำนงเป็น หนัง สือ ต่อ คณะกรรมการ
ดำเนิน การ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่ง
ในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้น ในระหว่างที่ตนเป็ น
สมาชิกอยู่ไม่ได้
ในระหว่ างที่ สมาชิ กภาพของสมาชิ กยังไม่
สิ้นสุด สหกรณ์ ไม่ ต้ องส่ งเงินค่าหุ้ นของสมาชิ กเพื่ อ
ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกนั้น”
ข้ อ 4 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 32 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด พ.ศ.
2544 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844 และใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ 32 การเข้ า เป็ น สมาชิ ก ผู้ ส มั ค รเข้ า เป็ น
สมาชิกตามข้อบังคับ (รวมทั้ง สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ
36) ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนด
ไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้สมัคร
ในตำแหน่ ง ประเภทอำนวยการ หรื อ ตำแหน่ ง
ประเภทวิ ช าการระดั บ ชำนาญการขึ้ น ไป หรื อ
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไป
คนหนึ่ ง รับ รอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็ นผู้ดำรงตำแหน่ ง
ประเภทและระดับ ไม่ ต่ำกว่าประเภทและระดั บ
ดังกล่าวข้างต้นไม่ต้องมีผู้รับรอง

เปลี่ยนการเรียกระดับ
ตำแหน่งให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการ
พลเรือน

- 27 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544(และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เมื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนิ นการได้ สอบสวนพิ จารณา
เป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติ
ถู ก ต้ อ งตามที่ กำหนดไว้ ในข้ อ 31
ทั้ งเห็ นเป็ นการสมควรรั บเข้ าเป็ น
สมาชิ กได้ ก็ ให้ แจ้ งผู้ สมั ครนั้ นลง
ลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก
กั บ ชำระค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า
และชำระค่าหุ้ น ตามจำนวนที่จะ
ถือให้ครบถ้วนแล้วเสนอเรื่องการ
รั บ สมาชิ ก เข้ า ใหม่ ใ ห้ ที่ ป ระชุ ม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ
ถ้ า ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนิ นการไม่ ยอมรั บผู้ สมั ครเข้ า
เป็ น สมาชิ ก ด้ ว ยเหตุ ใด ๆ เมื่ อ
ผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการ
ด ำเน ิน ก าร น ำ เรื ่อ งเส น อ ที ่
ประชุม ใหญ่เ พื ่อ วิน ิจ ฉัย ชี ้ข าด
มติแ ห่ง ที ่ป ระชุม ใหญ่ให้รับ เข้า
เป็น สมาชิก ในกรณี ดังว่านี้ให้ ถือ
เสีย งไม่ น้ อยกว่าสองในสามของ
จำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม

ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้อง
ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้งเห็นเป็นการสมควร
รับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อ
ของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรก
เข้า และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน
แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุม
ใหญ่คราวถัดไปทราบ
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ถ้าคณะกรรมการดำเนิ นการไม่ ยอมรับผู้สมัครเข้ า
เป็ นสมาชิ กด้ วยเหตุ ใด ๆ เมื่ อผู้ สมั ครร้ องขอก็ ให้
คณะกรรมการดำเนิน การนำเรื่องเสนอที่ประชุม
ใหญ่เ พื่อ วิน ิจ ฉัย ชี้ข าด มติแ ห่ง ที่ป ระชุม ใหญ่ให้
รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ให้ถือเสียงไม่น้อย
กว่ า สองในสามของจำนวนสมาชิ ก หรื อ ผู้ แ ทน
สมาชิกซึ่งมาประชุม”

ข้อ 5 ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ 46/3 แห่ ง ข้อ บั ง คั บ
สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ก รมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2549 เลขทะเบี ย น
ข้อ บั งคั บ ที่ อ.244844 เสี ย ทั้ ง หมดและใช้ ค วาม
ต่อไปนี้แทน

เปลี่ยนการเรียกระดับ
ตำแหน่งให้สอดคล้องกับ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้ อ 46/3 การเข้ า เป็ น
สมาชิ ก สมทบ ผู้ ป ระสงค์ สมั ค ร
เป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัคร
ถึ ง สหกรณ์ ต ามแบบที่ ส หกรณ์
กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญ ชา
ของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
ระดั บ 6 หนึ่ ง คนและสมาชิ ก
สหกรณ์อีกหนึ่งคนรับรอง

- 28 ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

“ข้อ 46/3 การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้ประสงค์
สมัครเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชา
ตามสายงานของผู้ ส มั ค รในตำแหน่ ง ประเภท
อำนวยการ หรือ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชำนาญการขึ้ น ไป หรือ ตำแหน่ งประเภททั่ ว ไป
ระดั บ ชำนาญงานขึ้ น ไป หนึ่ ง คนและสมาชิ ก
สหกรณ์อีกหนึ่งคนรับรอง”
ข้ อ 6 ให้ ย กเลิ ก ความตามที่ ก ำหนดในข้ อ 46/5
แห่ งข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ก รมบั ญ ชี ก ลาง
จำกั ด แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2549
เลขทะเบี ย นข้ อ บั ง คั บ ที่ อ.244844 ซึ่ ง แก้ ไ ข
เพิ่ ม เติ ม โด ย ข้ อ บั งคั บ สห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
กรมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5)
พ.ศ.2555 เสียทั้งหมดและใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้ อ 46/5 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข อง
“ข้ อ 46/5 สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องสมาชิ ก
สมาชิ ก สมทบ สมาชิ กสมทบมี สมทบ สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะใน
สิทธิและหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ไม่ ส่วนที่ไม่ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
ขัดกับกฎหมายสหกรณ์
สมาชิ ก สมทบมี สิ ท ธิ แ ละไม่ มี สมาชิกสมทบมีสิทธิและไม่มีสิทธิดังนี้
สิทธิดังนี้
(1) การถื อ หุ้ น สมาชิ ก สมทบแต่ ล ะราย
(1) สมาชิ ก สมทบมี สิท ธิฝ ากเงิ น จะต้องถือ หุ้นในสหกรณ์อ ย่างน้อยหนึ่งหุ้นแต่ไม่
และกู้ เ งิ น ได้ ต ามระเบี ย บของ เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้
สหกรณ์
ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับ
(2) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธินับชื่อ
และออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกันกับ
เข้าชื่อ เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ สมาชิก
(3) การรับ ฝากเงิน สมาชิ ก สมทบมี สิ ท ธิ
และเป็นกรรมการดำเนินการ
ฝากเงิน กั บ สหกรณ์ ได้ ทั้ งเงิน ฝากประเภทออม
ทรัพย์และประเภทประจำ

เหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ว่ า
ด้ ว ยการรั บ จดทะเบี ย น
ข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สมาชิ ก
สมทบของสหกรณ์
พ.ศ.2561
ที่กำหนดว่า ข้อบังคับของ
สหกรณ์ จะต้ อ งกำหนด
สิ ท ธิ ที่ ส ม า ชิ ก ส ม ท บ
พึงได้รับจากสหกรณ์ ไว้ใน
ข้อบังคับอย่างชัดเจน

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมบัญชีกลาง จำกัด
พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

สมาชิกสมทบมีหน้าที่ดังนี้
(1 ) ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ มติ และคำสั่ ง
ของสหกรณ์
(2) ส่ง เสริม สนับสนุนกิจการ
ของสหกรณ์ เพื่ อ ให้ ส หกรณ์ เป็ น
องค์กรที่เข้มแข็ง
(3) สอดส่อ งดู แลกิจการของ
สหกรณ์
(4) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

-ไม่มี-

มติที่ประชุม

- 29 ร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง
จำกัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผล

(4) การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงิน
จากสหกรณ์ ได้ แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น มูล ค่ าหุ้ น รวมกั บ
เงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ
(5) สมาชิกสมทบไม่มีสิทธินับชื่อและออก
เสียงในที่ป ระชุมใหญ่ เข้าชื่ อ เรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ และเป็นกรรมการดำเนินการ
สมาชิกสมทบมีหน้าที่ดังนี้
(1) ปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ การของสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
(3) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(4) ร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมการดำเนิ น การ
สหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ 7 ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อ 46/16 ไว้ท้าย
ข้ อ 46/15 แห่ ง ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมบั ญ ชี ก ลาง จำกั ด แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 7)
พ.ศ. 2562 เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ.244844
“ข้ อ 46/16 สมาชิ ก สมทบที่ ได้ รับ เงิ น กู้
จากสหกรณ์และอยู่ระหว่างการส่งเงินงวดชำระ
หนี้ ก่ อ นข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ได้ รั บ สิ ท ธิ นั้ น
ต่ อ ไปโดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ
หลัก เกณฑ์ หรือ ประกาศสหกรณ์ ที่ใ ช้บั งคับ อยู่
ขณะกู้เงินต่อไปจนกว่าการชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว
จะเสร็จสิ้น”

บ ท เฉ พ า ะ ก า ล เพื่ อ
รองรั บ สิ ท ธิ ข องสมาชิ ก
สม ท บ ที่ ได้ กู้ เงิ น ต าม
ข้ อ บั ง คั บ ร ะ เบี ย บ
หลักเกณฑ์ หรือประกาศ
ของสหกรณ์ ไปแล้ว

มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ฉบับที่ 8/2563 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการฯ เสนอ
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เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
6.1 สมาชิกรายนายปิยะพงษ์ กรเกษม มีข้อสังเกต ดังนี้
(1) การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ ผู้รับ รองนอกจากมีผู้บัง คับบัญ ชาตามสายงาน
ของผู้ ส มั ค รในตำแหน่ ง ประเภทอำนวยการ หรื อ ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ ชำนาญการขึ้ น ไป
หรือตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงานขึ้นไปหนึ่งคน เหตุใดจึงต้องมีสมาชิกสหกรณ์อีกหนึ่งคนรับรอง
นายสิ น ชั ย พสกภั ก ดี ผู้ แ ทนกรมส่ ง เสริม สหกรณ์ ชี้ แ จงว่ า การเข้ าเป็ น
สมาชิกสมทบซึ่งต้องมีสมาชิกสหกรณ์อีกหนึ่งคนรับรองไม่ได้มีกำหนดไว้ในพระราบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ รองประธานกรรมการสหกรณ์ คนที่ 1 ชี้แจงว่า
การกำหนดให้มีสมาชิกอีกหนึ่งคนรับรองเป็นการกำหนดอยู่ในข้อบังคับเดิม การแก้ไขข้อบังคับครั้งนี้เป็นการ
เปลี่ยนการเรียกระดับตำแหน่งผู้รับรองให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน อย่างไร
ก็ดขี อรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป
(2) สมาชิก สมทบซึ่ ง เป็ น ผู้ ถือ หุ้ น อยู่ ในสหกรณ์ ฯ เช่ น เดี ยวกับ สมาชิก สามั ญ
เหตุใดจึงไม่มีสิทธินับชื่อและออกเสียงในที่ประชุมใหญ่
นายสิน ชัย พสกภั กดี ผู้แทนกรมส่ง เสริมสหกรณ์ ชี้แจงว่า กรณี สมาชิก
สมทบไม่ มี สิ ท ธิ นั บ ชื่ อ และออกเสี ย งในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก ำหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2562 วรรค 4 “ห้ ามมิ ให้ส หกรณ์ ให้ สิท ธิแ ก่ส มาชิ กสมทบในการนั บชื่ อของสมาชิ กสมทบเข้าเป็ น
องค์ประชุมในการประชุมใหญ่ การออกเสียงในเรื่องใด ๆ”
6.2 สมาชิกรายนายสุวโรจน์ ลีนะธีรเวทย์ มีข้อเสนอแนะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 1 คน สมควรจะเป็นโมฆะ
หรื อ ไม่ รวมทั้ ง การให้ ส หกรณ์ พิ จ ารณาความเป็ น ไปได้ ใ นการดำเนิ น การในเรื่ อ งการจั ด สวั ส ดิ ก ารให้
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรของสมาชิก การให้สมาชิกผู้กู้เงินทำประกันสินเชื่อคุ้มครองวงเงินกู้กรณีเสียชีวิต
หรือหนีห นี้ การแจ้งข้อมู ลข่าวสารของสหกรณ์ ให้สมาชิ กรับทราบอย่ างรวดเร็ว รวมทั้ง ให้ ข้อ เสนอแนะ
การกำหนดค่ าตอบแทนผู้ ต รวจสอบกิ จ การซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรของกรมบั ญ ชี ก ลางว่ า สมควรปรั บ ลดจาก
เดือนละ 5,000 บาท ลดลงเหลือเดือนละ 3,000 บาท
นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงว่า
สหกรณ์ เปิ ด โอกาสให้ ส มาชิ ก สามั ญ ที่ ส นใจ สมั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กเป็ น ประธานกรรมการตั้ ง แต่ วั น ที่
26 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โดยให้สิทธิสมาชิกสามัญ ทุกท่านสามารถมาสมัครได้
แต่มีสมาชิกมาสมัครจำนวน 1 คน ซึ่ง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญ ชีกลาง จำกัด ว่าด้วยการสรรหา
คณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2558 มิได้กำหนดจำนวนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งว่า ต้องมีมากกว่า 1 คน
จึงจะดำเนินการเลือกตั้งได้ สำหรับการให้สหกรณ์ พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ
ขอรับไปพิจารณาศึกษาต่อไป
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ให้สหกรณ์รับข้อสังเกตของสมาชิกตามข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ไปพิจารณาศึกษา
ความเป็นไปได้ในการดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา

11.00 น.

(นางญาณี แสงศรีจันทร์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด

(นางสาวกาญจนา สกุลประเสริฐศรี)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

