


 

ประวตัสิหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานสว่นทอ้งถิน่สระบรุ ีจ ากดั 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด  ได้จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด   ได้จัดต้ังและจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546  เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.
006046 โดยมี พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์    พรพิมล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน เป็นผู้ริเริ่มใน
การก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดต้ัง ของสหกรณ์ข้ึนมา ซึ่งมีคณะผู้จัดตั้ง จ านวน 13 คน เดิมสหกรณ์ใช้ช่ือว่า 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสระบุรี จ ากัด” ต่อมาไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนช่ือตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555  เป็น    “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด”  คณะกรรมการ 
13 คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ  ไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง  อาศัยที่ท าการของส่วนราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นส านักงานสหกรณ์ต่อมาสหกรณ์ได้มีสมาชิกผู้ก่อตั้งครั้งแรก 
จ านวน 231 คนครั้งแรกได้ตั้งส านักงานอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ปัจจุบัน ได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่ 599/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 
18000  และได้นัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม 2546 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จ านวน  132  คน  นับตั้งแต่ปี 2546  ปัจจุบันสหกรณ์มี
สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดสระบุรี
ทั้งสิ้น  1,679  ราย มีเงินทุนหมุนเวียน  390,985,224.34 บาท จ านวนหุ้นของสมาชิก 150,171,270.00 บาท เงิน
รับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก  31,207,054.26 บาท  จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นเงินกูยืม 151,110,822.00 
บาท เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 36,519,000.00 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สมาชิก
กู้ยืมเงินเพื่อบ าบัดและเทาบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นแหล่งเงินทุน และ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม และสมาชิกสืบเนื่องไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

นายสุชาติ  เขตเมืองปัก  

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

 

 เรียนเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ฯทกุท่าน  18 ปีของการรวมกันเปน็สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี 

ความสามัคคี ปรองดอง น ามาสู่ความเจริญก้าวหน้าและม่ันคง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่งเสริมความเสมอภาค โดยทุกคน มีสิทธิทัดเทียมกันในการออกเสียง การแสดงความ

คิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภารกจิของสหกรณ์ฯ 

 คณะกรรมการด าเนินงานทุกคน ตั้งม่ันในปณิธานจะบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรีให้มีความม่ันคง สร้างประโยชน์ให้สมาชิกทุกทา่นต่อไป  

 

  

 

                 (นายสุชาติ  เขตเมืองปัก) 

  ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ได้จัดตั้งสหกรณ์ฯ  

เป็นทางการเม่ือวันที่ 3 เมษายน ซึ่งมีคณะผู้จัดตั้ง จ านวน 13 และได้มีการนัด 

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เม่ือวันที่  2  กรกฎาคม 2546 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

ทั้งส้ิน  จ านวน  132  คน  นับต้ังแต่ปี 2546  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็น 

ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในจังหวัดสระบุรีทั้งส้ิน  1,679  ราย มีเงินทุนหมุนเวียน  390,985,224.34 บาท    

จ านวนหุ้นของสมาชิก 150,171,270.00 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก   

31,207,054.26 บาท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจ จากท่านสมาชิกที่ฝากเงิน ซื้อหุ้นเพิ่ม ไม่มีหนี้ผิดนัดช าระ  

สหกรณ์ก็มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาในการดูแลสวัสดิการของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง   ในการท ารายงานกิจการเล่มนี้  

จะมีรายละเอียดต่างๆ รายรัยรายจ่าย ตลอดจึงกิจกรรมที่ผ่านมาในรอบปี  

  ในปีนี้เราได้ก่อสร้างส านักงานสหกรณ์ฯ เป็นจุดศูนย์รวมของพี่น้องชาวท้องถิ่น และในปีต่อไปเรากค็งจะ

สร้าง พัฒนาบริการมากย่ิงขึ้น 

 

 

  

 

           พ.อ.อ.                  

            ( ดร.ประพัฒน์พงษ์  พรพิมล ) 

   ผู้จัดการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            

                                    

                          
 
 

  
  
                  
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
      

 



 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
                                            

                                    
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

                  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                            

                                    

                          
 
 
 
 

                  
 

 
 
 
 
 



 

 

      
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
                         

                                    

                          
 
 
 
 
 

                  
                 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจ ากัด 

The Person in Charge Subdistrict Administrative Organization  

Saving And Credit Cooperative,Limited 
 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2563 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

วันเสาร์ ท่ี  13  กุมภาพันธ์  2564   เวลา 09.00 น. 

ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุร ี
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ระเบยีบวาระที่ 1 

 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

กล่าวแนะน าผู้มีเกียรตริับเชิญมาร่วมประชุม  
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 จึงเรียนมาในท่ีประชุมใหญ่ให้แก่สมาชิกรบัทราบ 

ท่ีประชุม
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ระเบยีบวาระที่ 2 
 

เรื่อง  รับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

                                                    สามัญประจ าปี 2562 

 

บันทึกรายงานการประชมุใหญ่สามญั  ประจ าปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

วันท่ี 9  มีนาคม  2563 

ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่)  

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

 

สมาชิกท้ังหมด                จ านวน   1,541  คน 

สมาชิกผู้มาประชมุ          จ านวน      753  คน 

รายชือ่คณะกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

1. นายบันเทิง   บัวโฉม                         ประธานกรรมการฯ 

2. นายสุชาต ิ   เขตเมอืงปัก                         รองประธานกรรมการฯ 

3. นางสาวสอ่งแสง  ส าอางค์อินทร์                         รองประธานกรรมการฯ 

4. นายสุขสนัต ์   สุขสม                                 เลขานกุาร 

5. นางกฤษณา   พรพิมล    เหรัญญกิ 

6. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม   กรรมการ 

7. น.ต.คมกฤช    คัมภีร    กรรมการ 

8. นางสาวศรัิญญา  ภาษี    กรรมการ 

9. นายอาลักษณ์    รอดย่านน  า   กรรมการ 

10. ว่าท่ี ร.ต.จารุวิทย์  สาระเดโช   กรรมการ 

11. นายขวญัชัย   รุ่งทวีอนันต ์   กรรมการ 

12. นายสมชาย   ตามการ    กรรมการ 

13. นายวัฒนกูล   เจริญสุข    กรรมการ 
 

รายชือ่คณะกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุ 

- ไม่มี - 
 

รายชือ่ผู้เข้าร่วมประชมุ 

1. นางสมสขุ      ฐานะวร    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. นางกนกรัตน ์   จิว๋แหยม   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

3. นายสมศกัดิ ์   มั่งม ี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 

4.นางสาวธัญญธร  สินพานิช   ผู้ช่วยผู้สอบบัญชภีาคเอกชน 



 

5. พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์   พรพิมล                         ผู้จัดการ 

6. น.ส.กัญจน์ชญา   ทองมา    รองผู้จัดการ 

7. น.ส.สุพรรษา     รางแดง    เจ้าหนา้ท่ีสนิเชือ่ 

8. น.ส.ปริฉัตร     มูลฟัก    เจ้าหนา้ท่ีการเงิน  

9 น.ส.สุณี       ทิมปถมัภ ์   เจ้าหนา้ท่ีบัญช ี
 

เริ่มประชุมเวลา 13.35 น. 
 

 

   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายบันเทิง   บัวโฉม  ประธานกรรมการ    

เป็นประธานในท่ีประชมุไดก้ล่าวเปิดการประชุมและด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี  
 

ระเบียบวาระท่ี 1     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

นายบันเทิง บัวโฉม ปีน ีเป็นปีท่ี 11 ท่ีสหกรณ์จัดกิจกรรมมอบทุนเรียนดีใหแ้ก่บุตรของสมาชกิสหกรณ์  

ประธานกรรมการฯ      สหกรณ์ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการศึกษาของบุตรสมาชกิสหกรณ์ และเป็นขวญั

  ก าลังใจใหแ้ก่เด็กๆจ านวน  94  ทุน ทุนละ 1,000 บาทจึงเรียนมาในที่ประชุม

ใหญ ่  ให้แก่สมาชกิรับทราบ    

 ระดับชั้นประถม 

   1.  ด.ญ.ศุภสิรา    จันทศลิา รร.อนุบาลยุววิทยา 

    2.  ด.ช.ภมีวัจน ์   คงร่ืนเริง  รร.อนุบาลเทศบาลเมอืงสระบุรี 

    3.  ด.ช.เอื ออังกลู   จันทร์พรม รร.บ้านหนองโปง่ราษฎร์บ ารุง 

    4.  ด.ช.อภิวชิญ์   เรือนจันทร์ รร.อนุบาลบุญเกื อวิทยา 

    5.  ด.ช.ภัทรชัย    คนคม  รร.เมืองใหม่(ชะลอราษฎร์รังสฤษฏ ์

    6.  ด.ช.กรวิชญ ์   บุตรแก้ว  รร.อนุบาลศาลาแดง 

    7.  ด.ช.สิทธิชัย    บุญเสริม รร.บ้านหนิซ้อน 

    8.  ด.ช.ภตูะวัน    พฤกษา  รร.อนุบาลสระบุรี 

    9.  ด.ญ.แพรวา   ชะเอมเทศ รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    10. ด.ญ.วิรามร   จิตตะ  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    11. ด.ญ.พิรญาณ์  การสมโชค รร.วัดหัวหิน 

    12. ด.ญ.เตชินี    วิรัติ  รร.อนุบาลยุววิทยา 

    13. ด.ช.ณชรต    ป่ินเพ็ชร  รร.ไพฑูรย์วิทยา 

    14. ด.ญ.ณัฐนชิา   ตริตรอง  รร.อนุบาลสระบุรี 

    15. ด.ญ.สุริยร์ิดนย์   เทศมหา  รร.เทศบาล 4 

    16. ด.ญ.กุลชญา   สาจันทึก รร.ถนอมศลิย์วิทยา 

    17. ด.ญ.ณัฏฐชา   คงมั่น  รร.บ้านคลองม่วงเหนอื 

    18. ด.ญ.รุ่งวิภา   ระยะ  รร.อนุบาลเสาไห ้



 

    19. ด.ญ.ศลัคณา   วิตันติวงศ์ รร.อนุบาลศาลาแดง 

    20. ด.ช.กฤศณัฏฐ ์ กูลกิจจรัสชัย รร.เทศบาล 10 

    21. ด.ญ.ลภัสรดา  เกิดสมบูรณ์ รร.อนุบาลศาลาแดง 

    22. ด.ช.ธนพล    เพ็ชรขาว  รร.วัดหนองปลาหมอ 

    23. ด.ญ.พิชามญชุ์   ป้ันทอง  รร.พีระวิทยา 

    24. ด.ญ.อาริษา   มหากุศล รร.สว่างรัตน์พิฉายศกึษา 

    25. ด.ญ.จันทกานติ์  อุ่นอก  รร.พีระวิทยา 

    26. ด.ญ.กนกพร   เหมราสวัสดิ์ รร.อนุบาลสระบุรี 

    27. ด.ช.ณธรรศ   แสงชาลี  รร.แสงวิทยา 

    28. ด.ญ.ณัฏฐานุช   ทุโต  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    29. ด.ญ.ธนาภา  ตรีวุธ  รร.มาลาสวรรค์พิทยา 

    30. ด.ช.ธัชชัย   สุขปะทิว รร.อนุบาลวิชชากร 

    31. ด.ญ.ปุญญิสา  ทองดี           รร.บ้านหว้ยหินขาว มิตรภาพท่ี 213

    32. ด.ช.อัครวินท์  บารมีชัย  รร.บ้านท่าม่วง 

    33. ด.ญ.กุลนาถ  กล่อมเมือง รร.รอดณรงค์ศึกษา 

    34. ด.ช.ภานุเขต  เติมรัมย์  รร.พีระวิทยา 

    35. ด.ช.ชิษณุพงศ ์ แป้นแก้ว รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    36. ด.ญ.พิชญาพร  เป่ียมพิชนะ รร.อนุบาลลพบุรี 

    37. ด.ญ.มณฑกาญ  ศรีทองสุก รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    38. ด.ช.พีรทัศน ์  บุญสินไทย รร.อนุบาลลพบุรี 

    39. ด.ญ.เปรมิกา  แสนแก้ว รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    40. ด.ช.พงศกร   สุขพัฒน์  รร.วัดพุแค 

    41. ด.ญ.สุกัญญา  พันธ์ุบุญรัตน์ รร.อนุบาลสระบุรี 

    42. ด.ช.พัชรพฤกษ์  ทองอร่าม รร.อนุบาลสระบุรี 

    43. ด.ญ.ธนัญญา  เนื่องมัจฉา รร.วัดสุวรรณคีรี 

    44. ด.ญ.ณิชาภัทร  กุลมณี  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    45. ด.ญ.ปุณยาพร  กิจจานนท์ รร.บ้านหลังเขา 

    46. ด.ญ.รัตนากร  ยอดแก้ว รร.อนุบาลหนองแซงศลีวุฒาจารย์ 

    47. ด.ช.ภาคิน   อังคาสัย  รร.อนุบาลเสาไห ้

    48. ด.ญ.ชญาณิศา  ลาภสิบ  รร.อนุบาลยุววิทยา 

    49. ด.ญ.อิสริยาภรณ์  สายนต์  รร.อนุบาลสระบุรี 

    50. ด.ญ.นิศามณี  สีนวนพะเนา รร.บ้านหนองมะค่า 

    51. ด.ญ.สุชญา   สีหะวงษ์  รร.รุ่งอรุณวิทยา 

    52. ด.ญ.ศริญาภร  ขันติจิตร รร.เสนานุเคราะห์ 

    53. ด.ญ.นพภัสสร  ตรึกตรอง รร.อนุบาลมวกเหล็ก 



 

    54. ด.ญ.พลอยภัสสร  ศรีค าวงษ์ รร.แสนโกศกินุสรณ์ 

    55. ด.ญ.นันทนัช  จันทร์แจ่ม รร.รอดณรงค์ศึกษา 

    56. ด.ญ.ดารกา   ดิษฐกรณ์ รร.รอดณรงค์ศึกษา 

    57. ด.ญ.ญาดา   อู่เงิน  รร.ไทยรัฐวิทยา 68 

    58. ด.ช.รัชชานนท์  ภูระ  รร.วัดบัวลอย 

    59. ด.ช.นราวิชญ์  อึ่งฮวบ  รร.วัดบัวลอย 

    60. ด.ญ.กุลธิดา  สุมาลัย  รร.จ ารัสวิทยา 

    61. ด.ญ.ศุภิสรา   วิชัยดิษฐ รร.แสงวิทยา  

    62. ด.ช.ปรเมธ   ซอหนองบัว รร.รุ่งอรุณวิทยา 

     63. ด.ช.ชวัลวิทย์  สิงขรรัตน์ รร.อนุบาลสระบรี 

    64. ด.ช.ปวีณ์กร  ดวงศริิ  รร.อนุบาลสระบุรี 

    65. ด.ช.เศรษฐณ์วิชญ์  ชินวงศ์  รร.อนุบาลสระบุรี 

    66. ด.ช.คมเดช   อิงโชติศักดิ์ รร.จ ารัสวิทยา 

    67. ด.ญ.จอมขวัญ  เปรมอาษา รร.อนุบาลศาลาแดง 

    68. ด.ญ.กชพรรณ  สมพร  รร.จ่ินเต๊อะแก่งคอย 

    69. ด.ช.รณกร   วรามิตร  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    70. ด.ช.เจตนิพิฐ  ทรงธรรม รร.รอดณรงค์ศึกษา 

    71. ด.ญ.ภัทรธิดา  ขอเหล็กกลาง รร.บ้านหนองโปง่ 

    72. ด.ญ.พัชรพร  พรพิมล  รร.อนุบาลสระบุรี 

  ระดับชั้นมัธยม 

    73. ด.ญ.จิรัชญา  ดงสิงห์  รร.วินติในพระราชูปถัมภ์ฯ 

    74. ด.ญ.สุพิชฌาย์   ศริิปี  รร.หนองแค"สรกิจพิทยา" 

    75. ด.ญ.ศรัญญาวดี   เหมือนใจ รร.วินติในพระราชูปถัมภ์ฯ 

    76. ด.ช.วสวัตติ์   จีนบัว  รร.สระบุรีวิทยาคม 

    77. ด.ญ.ปูชิดา    รางแดง  รร.สระบุรีวิทยาคม 

    78. ด.ช.ศุภณัฐ    อินทร์ทะผา รร.แก่งคอย   

    79. ด.ญ.ฐติิรัตน์   กุดศรี  รร.หนองแค"สรกิจพิทยา" 

    80. ด.ญ.ชินภัทร์  ถนอมแก้ว ร ร . วิ นิ ต ใ น พ ร ะ ร า ชู ป ถั ม ภ์ ฯ 

     81. น.ส.กัลยา   บ ารุงราษฎร์ วิทยาลัยอาชีวศกึษาสระบุรี 

    82. นายกิตติคุณ  อ านาคะ  รร.สระบุรีวิทยาคม 

    83. น.ส.จุฑานภัสร์  ฟ้าบรรเจิด  รร.พิบูลวิทยาลัย 

    84. น.ส.รุจรดา   บุตรสะสม รร.เทพศริินทร์พุแค 

    85. ด.ญ.ศุภากร  สกุลไทย รร.เทพศริินทร์พุแค 

    86. ด.ญ.นันทัชพร  ปานนท์  รร.สระบุรีวิทยาคม 

    87. ด.ช.ธนวัฒน์  จันทร์เพ็ญ รร.แก่งคอย 



 

    88. ด.ญ.สุธีธิดา  สุขศลิา  รร.แก่งคอย 

    89. ด.ญ.ชลันธร  บุญเลี ยง รร.สุธีวิทยา 

    90. นายศุภโชค           ระวันประโคน  รร.สาธิตมหาวิทยาราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

    91. น.ส.ธนพร   โพธาราม รร.สระบุรีวิทยาคม 

    92. น.ส.นันท์นลนิ  บัวโฉม  รร.พระนารายณ์ 

    93. ด.ช.รชต   วงษ์สง่า  รร.สระบุรีวิทยาคม 

    94. ด.ญ.กชพร    พรพิมล  รร.วินติในพระราชูปถัมภ์ฯ 

 

มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561 
   

นายบันเทิง บัวโฉม ตามท่ีได้มกีารประชมุใหญ่วิสามญัประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 

ประธานกรรมการฯ ท่ีผ่านมา รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการหนา้ท่ี 4 ถึงหน้าท่ี 25 ขอมติจาก 

  ท่ีประชุมรับรองด้วยครับ 
 

มตท่ีิประชมุ มีมตริับรองการรายงานการประชมุ 
 

ระเบียบวาระ 3 เรื่องรับทราบผลการด าเนินการ  ประจ าปี  2562 
 

นายบันเทิง บัวโฉม เรียน สมาชิกทุกทา่น  ขอรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปีบัญชี 2562  เป็นปีท่ี 

ประธานกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ไดพั้ฒนาตวัเองทั งในด้าน

 ของการให้บริการแกส่มาชิกการตดิตอ่ธุรกิจกับสหกรณ์อื่นความส าเร็จของสหกรณ์

 ท่ีได้รับเห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหารให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึ น   ประสิทธิภาพใน 

 การท าก าไรสูงกว่าปีก่อนผลการด าเนนิงานในภาพรวมตั งแต่ วันท่ี 1 มกราคม 2562  

  ถงึ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 มดีังนี  

  1. สมาชิกภาพ 

      จ านวนสมาชิก เมือ่สิ นปี 2561 มีสมาชิกคงเหลอื   จ านวน   1,059  ราย           

     บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2562   จ านวน     477  ราย  

     ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2562   จ านวน       80   ราย    

     คงเหลอืสมาชิก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562    จ านวน    1,456 ราย 

  2. ทุนเรอืนหุ้น 

            ณ. 31 ธันวาคม 2561  สมาชิกถือหุ้นสหกรณ์เป็นเงิน 59,902,240.00 บาท 

         และคง เหลือ ทุน เ รือ นหุ้ น  ณ วั น ท่ี   31 ธั นวาคม  256 2   จ านวน 

          114,618,470.00 บาท 

 
 



 

  3. เงินรับฝาก 

             สหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือ เงินรับฝากออมทรัพย์กับเงินรับฝาก  

              ออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบี ยเงินรับฝากออมทรัพย์ 4 ต่อปี  และอัตรา 

            ดอกเบี ยเงินรับฝากพิเศษ ร้อยละ 4.5  ณ 31 ธันวาคม 2562 รวมทั งสิ น 

                      จ านวน  52,894,405.75 บาท 
 

  4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

         สหกรณ์มีเงินใหกู้้สมาชิก  ประเภท 3 คือ  

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จ านวน     11,168,967.89   บาท 

2.  เงินกู้สามัญ   จ านวน  165,172,698.36   บาท 

3.  เงินกู้พิเศษ     จ านวน    135,954,236.16 บาท 

 
 

   5. เงินกู้ยืม 

           ในระหว่างปี 2562 เงินกู้ระยะสั น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

     ศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากัด  จ านวน 2,500,000.00 บาท  กู้เงินระยะยาว ธนาคาร 

     เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 17,820,000.00 บาท  สหกรณ์ 

     ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด 7,620,000.00 บาท สหกรณ์ 

     ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 4,220,000.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์ 

     กรมป่าไม้ จ ากัด  9,166,658.00  บาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ 

     ไทย จ ากัด  39,004,700.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร 

     หลวง  จ ากัด  8,500,000.00  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 

     จ ากัด   42 ,160 ,118 .00  บาท   สหกรณ์การ เกษตรหนองแซง  จ ากั ด 

     7,360,000.00  บาท 
 

  6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

             ในปีบัญชี 2562   สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี ยรับ   และผลตอบแทน 

     จากการลงทุน 19,794,344.73  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  50,100.00 บาท 

     รายได้ค่าปรับ 8,706.00 บาท รายได้อื่น  1,586.30  บาท    ดอกเบี ยรับตาม 

    ค าพิพากษา  24,480.59 บาท   รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์ 

     16,700.00  บาท รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้  520,806.96 บาท  และค่าใช้จ่าย 

     ดอกเบี ยและการลงทุน 7 ,065 ,611.65  บาท ค่าใช้ จ่ายในด าเนินงาน 

     2,702,362.29  บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

     ด าเนนิการและหนี สงสัยจะสูญ  5,081.88 บาท   เมื่อน าค่าใช้จ่ายหักออกจาก 

     รายการได้แล้วสหกรณ์ฯ  มีก าไรสุทธิ 10,643,668.76  บาท 
       



 

  7. จ านวนคณะกรรมการด าเนินการฯ ในปี 2562   มีคณะกรรมการ 

          ด าเนินการฯ 13 คน 

  8. ระยะเวลาด าเนินการ ในปี 2562 มีระยะเวลา ด าเนินงาน 12 เดือน 
     

มตท่ีิประชมุ    รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจกิจการ ประจ าปี 2562     
 

นางกนกรัตน์ จิ๋วแหม เรียนท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ตามท่ี 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ท่ีประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัดประจ าปี 

 2561 เมื่อวันท่ี  26  เมษายน  2562  ได้เลือกตั งข้าพเจ้านางกนกรัตน์ จ๋ิวแหยม  

 และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 สระบุรี จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งข้าพเจ้า และ  
 

 คณะได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  

 ด าเนนิการเป็นประจ าทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบนั น ข้าพเจ้าจรึงขอเสนอผลการ 

 ตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดังนี  

   1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ 

 1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุม 

  การเงิน 

 1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

 1.4 เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดอืน เสนอข้อสังเกตและ  

  ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ ตลอดจนเจ้าหนา้ท่ี

  สหกรณ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

   2.  ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ประกอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนย่อยต่างๆ 

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 

 2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และ 

  มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ 

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงาน 

  และงบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

 

 



 

   3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1 ผลการด าเนนิงาน 

      3.1.1 สมาชิก มียอดคงเหลือดังนี  

รายการ 

 
ต้นปี 

เพิ่ม

ระหว่างปี 

ลดลง

ระหว่างปี 

คงเหลือสิ นปี 

 (บาท) 

1.สมาชิกสามัญ 1,055 475 80 1,450 

2.สมาชิกสมทบ 4 2 - 6 

รวม 1,059 477 80 1,456 
 

                   การรับสมาชิกและการใหอ้อกจากสมาชิก เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

         3.1.2 ในวันสิ นปีสหกรณ์มีทุนด าเนนิงาน ดังนี   

รายการ 

 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

ก าไรเพิ่มขึ น 

(ลดลง) 

(บาท) 

1.รายได้    

   ดอกเบี ยและผลตอบแทน – สุทธิ 14,151,713.21 19,794,344.73 5,642,631.52 

   รายได้อ่ืน 111,100.74 622,379.85 511,279.11 

รวม 14,262,813.95 20,416,724.58 6,153,910.63 

 

รายการ 

 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

ก าไรเพิ่มขึ น 

(ลดลง) 

(บาท) 

2.ค่าใช้จ่าย    

  ดอกเบี ยจ่ายและเงินลงทุน 4,950,997.86 7,065,611.65 2,114,613.79 

  หนี สงสัยจะสูญ 572,787.81 5,081.88 (567,705.93) 

  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 3,063,168.71 2,702,362.29 (360,806.42) 

รวม 8,586,954.38 9,773,055.828 1,186,101.44 

ก าไรสุทธิ 5,675,859.57 10,643,668.76    4,967,809.19 
 

   

  3.2  ด้านการบริหารงานท่ัวไป 

 - สหกรณ์ฯ ได้มีการก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมต่างๆ ส าหรับปีทางบัญชีสิ นสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับ  

คณะกรรมการด าเนินการพยายามเปลี่ยนระเบียบต่างๆ ให้รองรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือน

สมาชิกได้อย่างท่ัวถึง และเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ 

 

 



 

   สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับรับจากการตรวจสอบกิจการและข้อเสนอแนะ 

     - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ  ข้อบังคับ   มติท่ีประชุมบ่อยครั ง  ท าให้ 

   เจ้าหนา้ท่ี ผู้ท่ีปฏิบัติงานและสมาชิกสหกรณ์ฯ เอง   ต้องศกึษาข้อมูลและท าความเข้าใจ

   ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อยู่เสมอ จึงแนะน าว่ากรณีมีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ขอให้ทาง 

   สหกรณ์ฯประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกทราบอย่างท่ัวถึง     ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีตอ้งเรียนรู้และ

   พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันกับระเบียบ   ข้อบังคับ  ท่ีเปลี่ยนแปลง  ให้มีความถูกต้อง  

   รอบคอบ เป็นธรรม 
                

   3.3  ด้านบัญชี 

                 -  ในปัจจุบันสหกรณ์ฯ  ได้จัดท าบัญชีจากระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ 

    จึงท าให้สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าขึ น และเป็นปัจจุบัน  

 

   สรุปข้อสังเกตท่ีไดรับจากการตรวจสอบและเสนอแนะ 

   - ได้แจ้งเ จ้าหน้า ท่ี ท่ี รับผิดชอบ ระบบโปรแกรมบัญชี คอมพิวเตอ ร์ให้มีการ 

   ตรวจทานความถูกต้องกับเอกสารด้านรับ-จ่ายให้รอบคอบ ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ 

 

             3.4  ด้านการเงิน 
 

รายการ 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

เพิ่มขึ น(ลดลง) 

(บาท) 

1.เงินสด 4,985.58 8,135.14 3,149.56 

2.เงินฝากธนาคาร 10,019,452.93 788,942.74 (9,230,510.19) 

3.เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - - - 

รวม 10,024,438.51 797,077.88 (9,227,360.63) 
 

         เงินสด เงินรับฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นมียอดถูกต้อง ตรงตามบัญชี   

   อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวปริฉัตร มูลฟัก ต าแหน่ง เจ้าหนา้ท่ีการเงิน ส าหรับการ   

   ใช้จ่ายเงินต่างๆเป็นต้นไป ตามงบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

      ก าหนดไว้ 

    สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

    - การเก็บรักษาวงเงินสดคงเหลือ   ไม่เกินวงเงินท่ีก าหนด  เนื่องจากใน 

              ปัจจุบันการท าธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน เป็นการโอนผ่านธนาคารโดยตรง 

    โดยใช้หลักฐานการโอนเป็นหลักฐาน 

 

 

 

 



 

    3.5  ด้านเงินรับฝาก 

                     สหกรณ์ มีเงินรับฝาก  3  ประเภทคือ (ณ วันสิ นปี) 

 

รายการ 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

เพิ่มขึ น(ลดลง) 

(บาท) 

เงินรับฝากจากสมาชิก    

1.ออมทรัพย์ 3,346,284.57 14,557,781.49 11,211,496.92 

2.ออมทรัพย์พิเศษ 13,771,417.43 14,336,624.26 565,206.83 

3. เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 4,000,000.00 24,000,000.00 20,000,000.00 

รวม 21,117,702.00 52,894,405.75 31,776,703.75 

 

  สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

    -  มีสมาชิกสหกรณ์ฝากเงินประเภทต่างๆ เพ่ิมขึ นมาก บางรายการไม่มีการปรับสมุดคู่ฝาก 

    เนื่องจากเป็นการโอนฝาก ผ่านธนาคารพร้อมยอดเรียกเก็บรายเดอืน จึงแนะน าว่าควรให้สมาชิก 

   น าสมุดฝากเงินดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถสอบทานความถูกต้องได้ 
 

 

  3.6 ด้านสนิเชื่อ 

         สหกรณ์ใหเ้งินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี  11 ประเภท คือ 
 

รายการ 
31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

สูง/(ต่ า) 

(บาท) 

เงินให้สมาชิกกู้ยืม    

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             9,888,781.39 11,168,967.89 1,280,186.50 

2.เงินกู้สามัญ 172,909,308.01 162,959,664.27 (9,949,643.74) 

3.เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษา   500,430.00 244,113.50 (256,316.50) 

4.เงินกู้พิเศษเพื่อซื อปืน           294,950.00 25,450.00 (269,500.00) 

5. เ งินกู้พิ เศษเพื่อการลงทุนประกอบ

อาชีพ   3,548,260.00 2,635,290.00 (912,970.00) 

6.เงินกู้พิเศษเพื่อซื อทองค า       11,296,305.00 11,632,069.68 335,764.68 

7.เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื องหนี สิน - 3,272,414.18 3,272,414.18 

8.เงินกู้พิเศษเพื่อซื อคอมพิวเตอร์ - 2,440,929.80 2,440,929.80 

9.เงินกู้พิเศษเพื่อซื อเครื่องมือสื่อสาร - 1,771,859.00 1,771,859.00 

10.เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - 108,719,660.00 108,719,660.00 

11.เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนซื อหุ้น - 5,212,450.00 5,212,450.00 

รวม 198,438,034.40 310,082,868,32 111,644,833.92 

 

 



 

   สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

    -ได้ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกู้ประเภทต่างๆ 

     ท่ีเป็นฉบับตัวจริงให้กับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ จึงแนะน า 

      ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตรวจสอบและติดตามเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความ  

      ร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 

    3.7  ด้านการลงทุน 

                     การลงทุนซื อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ ท่ีดนิ/อาคาร/อุปกรณ์ 
 

รายการ 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

เพิ่มขึ น (ลดลง) 

(บาท) 

1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย จ ากัด   

840,500.00 850,500.00 - 

รวม 840,500.00 850,500.00 - 
 

              สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

   - ไม่มี 
 

         3.8  ด้านหนี สนิ 

รายการ 
31 ธ.ค. 61 

(บาท) 

31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

เพิ่มข ึน(ลดลง) 

(บาท) 

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 8,220,000.00 17,820,000.00 9,600,000.00 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 19,079,762.00 42,160,118.00 23,080,356.00 

3.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศกึษาธิการ 9,660,000.00 7,620,000.00 (2,040,000.00) 

4.สหกรณ์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 5,840,000.00 4,220,000.00 (1,620,000.00) 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้   จ ากัด   14,166,662.00 9,166,658.00 (5,000,0004.00) 

6.ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 45,392,300.00 39,004,700.00 (6,387,600.00) 

7.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง   จ ากัด   9,340,000.00 7,360,000.00 (1,980,000.00) 

8.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.การประปานครหลวง  จ ากัด  9,700,000.00 8,500,000.00 (1,200,000.00) 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จก. - 2,500,000.00 2,500,000.00 

รวม 121,398,724.00 138,351,476.00 16,952,752.00 
 

   สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

            -การตรวจสอบด้านหน้าสิน สหกรณ์ กู้ เ งินจากสถาบันการเ งิน อื่นๆ  

   เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562  ซึ่งไม่เกินวงเงินเห็นชอบ 

                                 ในวงเงิน 150,000,000 บาท 



 

      3.9 ด้านทุน 

                                       ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี  (ณ วันสิ นปี) 

รายการ ต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 
คงเหลือสิ นปี 

 (บาท) 

1.ทุนเรือนหุ้น 59,902,240.00 56,840,543.00 2,124,313.00 114,618,470.00 

2.ทุนส ารอง 1,985,090.10 688,776.84 - 2,673,866.94 

3.ทุนสวัสดิการ 181,581.59 15,000.00 24,500.00 172,081.59 

4.ทุนสาธารณประโยชน์ 56,522.37 80,000.00 81,000.00 55,522.37 

รวม 62,125,434.06 57,624,319.84 2,229,813.00 117,519,940.90 
 

     สรุปข้อสังเกตท่ีได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

     -การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ยังไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ 

  ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยหุ้นพ.ศ.2560 และท่ี 

   แก้ไขเพ่ิมเติมของรายได้รายเดือนของสมาชิก ควรแจ้งให้เข้าใจระเบียบท่ีปรับปรุงแก้ไข และหัก 

   ส่งหุ้นรายเดอืนให้ถูกต้อง 

 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

มท่ีิประชมุ   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องพิจารณาอนมุัตงิบดุล 
 

นายบันเทิง บัวโฉม เรียนสมาชกิทุกทา่นการพิจารณาอนมุัติงบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังาน 

ประธานกรรมการฯ ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ หน้าที่ 39  ถึงหน้าที่ 57 

      ขอให้ทุกท่านตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากที่ประชมุใหญ่ดว้ยครับ   
 

มตท่ีิประชมุ  มีมตอินุมัตติามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์  
 

 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องพิจารณาอนมุัตจิดัสรรก าไรสุทธิ 
 

นายบันเทิง บัวโฉม สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัดการจัดสรรก าไรสุทธิ 

ประธานกรรมการฯ ประจ าปี 2562 

 

 

 

 
 



 

รายการ 
ปี 2562 

บาท % 

1. ก าไรสุทธิ 

2. ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

3. บ ารุงสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของก าไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

4. เงินปันผลร้อยละ 7  แห่งค่าหุ้นที่ช าระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามระยะเวลา 

5. เงินเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิก 13 % (ตามส่วนธุรกิจ) 

6. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 

8. ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค  าประกัน 

9. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

10,643,668.76    

1,379,967.32 

30,000.00 

5,206,712.57 

2,426,988.87 

150,000.00 

100,000.00 

400,000.00 

950,000.00 

100.00 

12.96 

0.28 

48.92 

22.80 

1.41 

0.94 

3.76 

8.93 

 

  

รายละเอยีดตามตารางท่ีใส่มา จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุัติ 
 

มตท่ีิประชมุ   มีมตอินุมัติตามท่ีเสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาอนมุัตแิผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
  

นายบันเทิง บัวโฉม ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 17 ในการประชุมครั งท่ี 13  

ประธานกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2563 เพ่ือให้ 

    ท่ีประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี  
 

  1. แผนงานบริหารท่ัวไป  

   1.  หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือให้การด าเนนิงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จ ากัด  

    เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานท่ีก าหนด   และตามนโยบาย 

    ของคณะกรรมการ จึงได้ก าหนดแผนงานและงบประมาณในการบริหารงานไว้เพ่ือเป็น  

    แนวทางในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป  
 

   2.  วัตถุประสงค์ 

   1.  เพ่ือบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ใหเ้กิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด 



 

   2.  เพ่ือดูแล และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโดยท่ัวไปของสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไข 

        ปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และ 

        สถานการณ์โลก โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม 

   3.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน ์ภายในและภายนอกอาคารส านักงาน ให้สวยงามและปลอดภัย 

           ทั งต่อ ชีวิตและทรัพย์สนิ 

   4.  เพ่ือติดตามประเมินผล รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 

         และเจ้าหนา้ท่ีทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 

   3.  เป้าหมายและกิจกรรม 

   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครั ง 

   2 .จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ ตามภารกิจท่ีได้รับ  

          มอบหมาย 

   3. ประชุมใหญ่สามัญ  1  ครั ง 
 

   4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ านวยการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
 

   5.  งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

   งบประมาณตามรายละเอียดประกอบ 
 

 2.  บุคลากรของสหกรณ์ 

   2.1  อบรมเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

   2.2  อบรมผู้สอบกิจการสหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 

 3.  ด้านการด าเนินงานและการด าเนินธุรกิจ   

   3.1  ขยายรับสมาชิกเพ่ิม             400  คน 

   3.2  ให้สมาชิกถือหุ้นเพ่ิม              10,000,000.00  บาท 

   3.3  รับเงินฝากออมทรัพย์        1,000,000.00   บาท 

   3.4  รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    5,000,000.00  บาท 
 

 4.  ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน 

   4.1 หมวดครุภัณฑ์        985,000.00  บาท 

   4.2 ศาลพระพรหม        100,000.00  บาท 

   4.3 โรงจอดรถ         500,000.00   บาท 

   4.4 ถนนบริเวณส านักงานสหกรณ์        500,000.00   บาท 
 

 5. ด้านการให้เงินกู้ 

   5.1 การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก             50,000,000.00   บาท 
 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ประมาณการรายรบั - รายจ่าย ประจ าปี 2563 

                  ปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 
 

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

ค าชี้แจงประกอบ ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 

รายรับ 

1. ดอกเบี ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

3. รายได้ค่าปรับ 

4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม 

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

6. รายได้อื่นๆ 

 

7. รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

 

 

20,625,000.00 

35,000.00 

25,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

- 

 

 

19,719,463.20 

50,100.00 

8,706.00 

- 

45,076.50 

72,806.96 

 

520,806.96 

 

 

22,500,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

850,000.00 

 

 

ดอกเบี ยรับเงินกูจ้ากสมาชิก 

คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

รายได้ค่าปรับผิดนัดช าระหนี  

 

ได้รับเงินปันผลตามหุ้น จาก ชสอ. 

ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินฝาก 

ค่าธรรมเนียมเงินกู ้1% 

 

 

 
 

เจ้าหน้าท่ี 5 คน 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม 

 

 

 

 
ค่าตอบแทนการประชุมกรรมการ

ด าเนินการประจ าเดือน 

ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าท่ี 

ท่ีไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 

ค่าตอบแทนผู้ท าหน้าท่ีหักเงินส่งช าระหนี  

สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้

ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการและผู้สอบ

บัญชีภาคเอกชน 

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดกรณีท่ีจ าเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 20,845,000.00 14,262,813.95 23,560,000.00 

 

รายจ่าย 

1. หมวดเงินเดอืน และค่าจ้าง 

  1.1  เงินเดอืน 

  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

 

997,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

 

 

 

   1,023,636.00 

41,357.00 

1,127.16 

 

 

 

   1,098,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

รวมหมวดเงินเดอืนและค่าจ้าง 1,049,000.00 1,066,120.16 1,150,000.00 

 
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   2.1  ค่าเบี ยประชุม 

   2.2  ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ 

   2.3  ค่าตอบแทน 

 

   2.4  ค่าล่วงเวลา 

 

 

200,000.00 

 

80,000.00 

 

580,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

 

 

166,400.00 

 

8,750.00 

 

492,910.00 

 

 

 

4,904.00 

 

 

 

200,000.00 

 

80,000.00 

 

580,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

รวมหมวดค่าตอบแทน 885,000.00 672,964.00 885,000.00 

 



 

 

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

ค าชี้แจงประกอบ ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 

3. หมวดดอกเบี ยจ่าย 

  3.1  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก 

 

 

 

5,500,000.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

5,953,352.46 

 

 

1,112,259.19 

 

 

 

7,762,500.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

และสหกรณ์อื่น 
(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบี ยใหผู้้ท่ีน าเงินมาฝากกับสหกรณ์ 
(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก

และสหกรณ์อ่ืน) 

 

 

 

 

ค่ากระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดุส านักงาน ค่าเคร่ืองด่ืม 

กาแฟ โอวัลติน น  ายาท าความสะอาด ฯลฯ 

 

 

 

 
ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 

 

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 

รวมหมวดดอกเบ้ียจ่าย 7,000,000.00 7,065,611.65 9,262,500.00 

 

4. หมวดค่าวัสดุ 

  4.1  ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 

  4.2 ค่าวัสดุส านักงานและวัสดุ 

       สิ นเปลืองใช้ไป 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

 

 

66,120.3 

30,454.00 

 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสด ุ 125,000.00 96,574.03 125,000.00 

 

5. หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 

   5.1  ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน 

   5.2  ค่าเสื่อมราคาอาคารส านักงาน 

         และส่ิงปลูกสร้าง 

 

 

100,000.00 

 

  150,000.00 

 

 

91,427.84 

 

- 

 

 

100,000.00 

 

200,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 250,000.00 91,427.84 300,000.00 

 

6. หมวดค่าใช้สอย 

 6.1  ค่ารับรอง 

 6.2 ค่าใช้จา่ยในการติดตาหนี /ด าเนินคดี 

 

 

 6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 6.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

94,515.00 

12,280.00 

 

 

 

248,857.00 

 

 

15,981.00 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 
 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีลูกหนี ท่ีผิดนัด

ช าระ เช่น ค่าพยานไปขึ นศาล ค่าธรรมเนียม

ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ท่ี

จ าเป็น 

ค่าเช่าสถานท่ี ค่าจัดท าเอกสาร ค่าของ

สมนาคุณ ของรางวัล ค่าตอบแทนสมาชิก

ท่ีมาประชุม ฯลฯ ท่ีใช้ในการประชุมใหญ่ 

ค่าของว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าเอกสารในการ

ประชุม 
 



 

 

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

ค าชี้แจงประกอบ ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 

 6.5  ค่าธรรมเนียมจ่าย 

 

 6.6 ค่าถา่ยเอกสาร 

 6.7 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 

 6.8 ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 6.9 โครงการศึกษาดูงาน 

 6.10 ค่าภาษี 

 6.11 ค่าน  ามันเชื อเพลิงและวัสดุหล่อล่ืน 

 

 6.12 ค่าจ้างเหมาบริการ 

 6.13 ค่าสาธารณูปโภค 

 

 6.14 ค่าโทรศัพท์ 

 

 6.15 ค่าไปรษณีย์ 

 

 6.16 ค่าดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 

 6.17 ค่าเข้ารับการอบรม 

 

 6.18 ค่าจัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 6.19 ค่าเขียนแบบอาคารส านักงาน  

 6.20 ค่าใช้จ่ายในการซื อท่ีดิน 

 

 

30,000.00 

 

15,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

60,000.00 

 

- 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

20,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

20,000.00 

- 

 

 

17,522.48 

 

12,426.00 

6,400.00 

        6,000.00 

200,000.00 

787.50 

31,008.61 

 

- 

43,113.63 

 

30,283.15 

 

27,498.00 

 

30,000.00 

5,700.00 

 

- 

- 

81,144.00 

 

30,000.00 

 

15,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

60,000.00 

 

     100,000.00 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

35,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

- 

- 

 

 

ค่าโอนเงินช าระหนี เงินกู ้และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 

ค่าถา่ยเอกสารในกจิการสหกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ 

ค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 

ค่าโครงการศึกษาดูงาน 

ค่าภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 

ค่าน  ามันรถในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าท่ี

งานสหกรณ์ 

ค่าจ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสหกรณ์ 

ค่าสาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า

ไฟฟา้ ค่าน  าประปา 

ค่าใช้บริการโทรศัพท์ส านักงาน ,

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และค่าอินเตอร์เน็ต 

ค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียมการ

ส่งจดหมาย/เอกสาร 

ค่าดูแลระบบโปรแกรมบัญชีประจ าปี 

ค่าใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท่ีไป

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/

เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ 

ค่าซอ่มแซมบ ารุงรักษารถยนต์และค่าใช้จ่าย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

ค่าเบี ยประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก่ เงิน

บริจาค ค่าของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ 

 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,302,000.00 863,516.37 1,397,000.00 

 
7. หมวดค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

 7.1  ค่าซอ่มแซมทรัพย์สิน 

 7.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 ค่าเบี ยประกันภัยรถยนต์   

 7.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 

 

                                                                                                                      

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 

 

 

18,880.00 

 

9,301.33 

 

15,788.20 

51,099.98 

 

 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 
 



 

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

ค าชี้แจงประกอบ ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

  7.5 ค่าเช่าส านักงานสหกรณ์ 

  7.6 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย 

  7.7 ค่าใช้จ่ายพิธีเปิดส านักงาน 

144,000.00 

100,000.00 

- 

144,000.00 

5,400.00 

- 

72,000.00 

60,000.00 

50,000.00 

ค่าเช่าส านักงานสหกรณ์ ( 6 เดอืน) 

ค่าชุดเคร่ืองแบบกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 424,000.00 244,469.51 362,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 11,035,000.00 10,100,683.56 13,481,500.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 9,810,000.00 10,316,041.02 10,078,500.00 

8.  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน  อาคาร 

    และอุปกรณ์ 

ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

- โต๊ะท างาน 

- เก้าอี ชุด 

- ชั นวางเอกสาร 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

- เคร่ืองส ารองไฟ 

- เคร่ืองปร๊ินเตอร์ Pass Book 

- เคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์ 

- โทรศัพท์ไร้สาย/มือถือ 

- ปรับปรุงตกแต่งส านักงาน 

- โต๊ะหมู่บูชา 

- ป้ายส านักงาน 

- เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 
 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 

- 
 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

15,000.00 
 

- 
 

- 

3,350.00 
 

1,300.00 

- 

- 

- 

- 

 

 
 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 

- 
 

25,000.00 

500,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

150,000.00 

รวมครุภณัฑ์ 250,000.00 19,650.00 985,000.00 

ที่ดิน อาคารและส่ิงก่อสร้าง 

- ซื อท่ีดินและค่ากอ่สร้างอาคาร 

   ส านักงานสหกรณ์ 

- ศาลพระพรหม 

- ถนนบริเวณส านักงานสหกรณ์ 

- โรงจอดรถ 

 

8,000,000.00 

 

- 

- 

- 

 

6,375,000.00 

 

- 

- 

- 

 

1,625,000.00 

 

100,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

รวมที่ดิน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 8,000,000.00 6,375,000.00 2,725,000.00 

รวมหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารฯ    8,250,000.00 6,394,650.00 3,710,000.00 
 

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมีงบประมาณหมวดอื่นเหลือจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ 
  



 

มตท่ีิประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องเห็นชอบการก าหนดวงเงินกู้ยมืหรอืค้ าประกัน   ประจ าป ี

                                   ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2563 
  

นายสมศักดิ์  มั่งมี     การก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือวงเงินค  าประกัน กรณีสหกรณ์มีความจ าเป็นต้องกู้ยืม 

จพง.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส     จากสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์อื่นเพ่ือน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ 

      สหกรณ์  สามารถด าเนนิการได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน 

     ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ข้อ 18   “ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  า 

     ประกันส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซึ่ง 

      ก าหนดดังว่านี ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 

นายบันเทิง  บัวโฉม     ในคราวท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562  

ประธานกรรมการฯ    ท่ีประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฯ ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกัน  ประจ าปีไว้ 

     จ านวน 150,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เนื่องจากปริมาณธุรกิจ  

     ของสหกรณ์ฯ เพ่ิมขึ น   โดยเฉพาะด้านเงินให้กู้แก่สมาชิก     จึง เสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

     พิจารณา  แต่นายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้วงเงินการ 

    กู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2562 ไว้ไม่เกิน 133,066,973.00  

    บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ตาม  

    หลักเกณฑ์ ข้อ 7.2.2(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ถือใช้วงเงินกู้ยืมได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของ 

    ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารอง ท าให้สหกรณ์จ าเป็นต้องมีการระดมทุนเรือนหุ้น 

    เ พ่ือให้สามารถขยายวงเงินกู้ ยืม ได้   ซึ่งขณะนี สหกรณ์ให้ เ งินกู้ ยืมแก่สมาชิก  

    ประมาณ 300 ล้านบาทเศษ   และปัจจุบันสหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง 

    ประมาณ 121 ล้านบาทเศษ  ท าให้สหกรณ์สามารถขอเพ่ิมวงเงินกู้ยืมหรือการค  า  

    ประกัน ได้ 181 ล้านบาทเศษ  สหกรณ์ก็จะสามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นๆ  

    เพ่ือมาเป็นทุนหมุนเวียนให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์   จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

   ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกันของสหกรณ์ ประจ าปี 2563 ครับ 
 

มตท่ีิประชมุ            มีมติเปน็เอกฉนัท์เห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยมืหรือค้ าประกัน ประจ าปีส้ินสุด   

                           31 ธันวาคม  2563  จ านวน  181,900,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเก้าแสน 

   บาทถ้วน) และเสนอนายทะเบยีนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบต่อไป 

  

 

 

 



 

ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 18 
 

พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ตามข้อบังคับ ข้อ 72  ก าหนดว่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน  

ผู้จัดการ  ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ  

         ด าเนินการอื่นอีก 12 คน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั งจากสมาชิกให้กรรมการด าเนินการ 

     เลือกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คนหรือหลายคน 

     เลขานุการ 1 คน  และ/หรือเหรัญญิก 1 คน นอกนั นเป็นกรรมการและปิดประกาศ 

     ให้ทราบโดยท่ัวกัน ณ ส านักงานสหกรณ์” 

            ซึ่งในปีน ีสหกรณ์ไดม้ีการก าหนดและถอืใช้ระเบียบวา่ด้วยการสรรหาและเลอืกตั ง 

    คณะกรรมการด าเนนิการ พ.ศ. 2563 และไดม้ีการประกาศรับสมัครเลอืกตั ง ประธาน 

    กรรมการ และกรรมการด าเนนิการ ชุดที ่18  เพ่ือแทนประธานกรรมการและกรรมการ 

    ด าเนนิการท่ีหมดวาระ   

     บัดนี  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 17  ซึ่งมีจ านวน 13 คน จะครบ 

     วาระจ านวน  7 คน คงอยู่ในวาระจ านวน 6 คน ดังนี  

              คณะกรรมการด าเนนิการท่ีคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป โดยไม่ตอ้งเลอืกตั งใหม ่ 

     มีจ านวน 6 คน ดังนี  

          1. นายสุชาต ิ  เขตเมอืงปัก รองประธานกรรมการ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 

          2. นางสาวสอ่งแสง   ส าอางค์อินทร์ รองประธานกรรมการ วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 

          3. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม กรรมการ  วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 

        4. น.ต.คมกฤช   คัมภีระ  กรรมการ  วาระท่ี 1  ปีท่ี 2 

           5. นายวัฒนกูล เจริญสุข  กรรมการ  วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

          6. นายสมชาย ตามการ  กรรมการ  วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

            แต่เนือ่งจากนายสุชาต ิเขตเมอืงปัก  ต าแหน่ง  รองประธานฯ ขอลาออกจากการ 

    เป็นกรรมการ  เพ่ือรับสมัครคัดเลอืกเป็น ประธานกรรมการ 

           ซึ่งในปีน ีสหกรณ์ได้มีการก าหนดและถือใช้ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลอืกตั ง 

    คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563 และได้มีการประกาศรับสมัครเลือกตั ง ประธาน 

    กรรมการ และกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 18  เพ่ือแทนประธานกรรมการและกรรมการ 

    ด าเนนิการท่ีหมดวาระ  โดยมีผู้สมัครรับคัดเลอืก ดังนี    

    1. ต าแหน่งประธานกรรมการ  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  

       มผีู้สมัครรับคัดเลอืกเป็นประธานกรรมการ  จ านวน 1 คน  ได้แก่ 

          1. นายสุชาต ิ  เขตเมอืงปัก รองประธานกรรมการ  
 

พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ขอสมาชิกรับรองด้วยครับ    โดยในระเบียบว่าการสรรหาและเลือกตั ง 

ผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563  ข้อ 13 วรรค 3  กรณีมีผู้สมัครกรรมการ 

    ด าเนินการ ไม่เกินจ านวนท่ีหมดวาระในปีนั นๆ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแจ้งให้ท่ี 

    ประชุมใหญ่เลือกตั งเป็นกรรมการด าเนินการ 



 

มตท่ีิประชมุ  มีมติเปน็เอกฉนัท์เลือก นายสุชาต ิ เขตเมอืงปัก  เปน็ ประธานกรรมการ 
 

   2. ทดแทนกรรมการท่ีลาออก   จ านวน 1 คน  

       มผีู้สมัครรับคัดเลอืกเป็นกรรมการ  จ านวน 1 คน  ได้แก ่

          1. นายบันเทิง    บัวโฉม  
 

พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ขอสมาชิกรับรองด้วยครับ    โดยในระเบียบว่าการสรรหาและเลือกตั ง 

ผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563  ข้อ 13 วรรค 3  กรณีมีผู้สมัครกรรมการ 

    ด าเนินการ ไม่เกินจ านวนท่ีหมดวาระในปีนั นๆ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแจ้งให้ท่ี 

    ประชุมใหญ่เลือกตั งเป็นกรรมการด าเนินการ 
 

มตท่ีิประชมุ  มีมติเปน็เอกฉนัท์เลือก  นายบันเทิง  บัวโฉม   เป็นกรรมการ   แทนกรรมการท่ี 

    ลาออก 
 

   3. กรรมการครบวาระ    จ านวน  6 คน  

      มผีู้สมัครรับคัดเลอืกเป็นกรรมการ  จ านวน  6 คน  ได้แก่ 

      1. นายขวญัชัย  รุ่งทวีอนันต ์   

      2. นายอาลกัษณ์ รอดย่านน  า  

      3. วา่ท่ีร้อยตรีจารุวิทย์  สาระเดโช  

       4. นางสาวราตรี บุราณสาร   

      5. นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด   

      6. นายทนงศักดิ ์ กีรติโรจน์วาณชิย์  
 

พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ขอสมาชิกรับรองด้วยครับ    โดยในระเบียบว่าการสรรหาและเลอืกตั ง 

ผู้จัดการ   คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2563  ข้อ 13 วรรค 3  กรณีมีผู้สมัครกรรมการ 

    ด าเนินการ ไม่เกินจ านวนท่ีหมดวาระในปีนั นๆ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแจ้งให้ 

   ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั งเป็นกรรมการด าเนินการ 
 

มตท่ีิประชมุ  มีมติเปน็เอกฉนัท์เลือก   

       1. นายขวญัชยั รุ่งทวอีนันต์  เป็น กรรมการ 

      2. นายอาลักษณ ์ รอดย่านน้ า  เป็น กรรมการ 

      3. ว่าท่ีร้อยตรจีารุวทิย์  สาระเดโช  เป็น กรรมการ 

       4. นางสาวราตร ี บุราณสาร  เป็น กรรมการ 

      5. นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด  เป็น กรรมการ 

      6. นายทนงศักดิ ์ กีรติโรจน์วาณิชย ์ เป็น กรรมการ 
 



 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

      ประจ าปี 2562 
 

นางสาวส่องแสง ส าอางค์อินทร์   ตามขอ้บังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานสว่นท้องถิน่สระบุรี จ ากัด    

รองประธานกรรมการ   ขอ้ 71 (2)(5) และขอ้ 102 ก าหนดไวว้่าการเลอืกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ท่ีประชมุใหญ่  

    เลอืกตั งสมาชิกหรอืบุคคลภายนอกผูม้ีคุณวฒุิ มคีวามรู้และความสามารถในด้านธุรการ 

            การเงิน การบัญช ีการเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   

    เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินสองคนท่ีประชมุใหญ่จะเลอืกตั งกรรมการด าเนินการ 

     หรือผูซ้ึ่งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไมไ่ด้    ขอ้บังคับ  

   ข้อ 102 ก าหนดไว้ว่าการด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบอยู่ในต าแหน่งได้ 

     ได้มกี าหนดเวลา หนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ก าหนดเวลาแลว้ยังไมม่ีการเลือกตั ง   

   ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางกอ่น  

     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั น อาจได้รับเลอืกตั งซ  าอกีได้ จึงขอให้ท่ีประชุมใหญ่ 

     เสนอชือ่เพ่ือพิจารณาเลอืกตั งและเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

         ซึ่งในปีท่ีแลว้ท่ีประชมุใหญ่ ได้เลอืก นางกนกรัตน์ จิว๋แหยม และนางสมสุข ฐานะวร 

     เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  และได้รับค่าตอบแทน  40,000 บาท ต่อปี  จึง 

    เสนอให้ท่ีประชมุใหญ่พิจารณา 
 

ท่ีประชุมเสนอ       1. นางกนกรัตน ์      จิว๋แหยม   เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

          2.นางสมสขุ            ฐานะวร  เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

   และเพ่ิมค่าตอบแทนจากเดมิ 40,000 บาทตอ่ปี  เป็นค่าตอบแทน 50,000 บาท ตอ่ปี  
 

มตท่ีิประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม  และ นางสมสุข ฐานะวร เป็น  

                                 ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาทต่อปี  

 

ระเบียบวาระท่ี 11   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจ าปีและ 

     ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
 

นายบันเทิง  บัวโฉม   แจ้งว่า ดว้ยกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ท าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือกระจายงานด้านการสอบบัญชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะ 

   การเงินมั่นคง  มีทุนของสหกรณ์ตั งแต่ 50 ล้านบาทขึ นไป  และมีระบบการบริหารท่ีดท่ีีให ้

   ผู้สอบบัญชสีหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจ าปี  โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับ 

   ดูแลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และตอ้งผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบัญชี 

   สหกรณ์ นั น  

                                   ซึ่งในปีท่ีผ่านมาท่ีประชมุใหญ่ฯ มมีติเลือก บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จ ากัด 

    โดยนายกฤติเดช จรุสมญัญา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4554 เป็นผู้สอบบัญช ี



 

   ของสหกรณ์และมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000 บาท ต่อปี แต่ทางคณะกรรมการ 

   ด าเนนิการได้มกีารตอ่รองค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีลดลงเหลือ 45,000 บาทตอ่ปี  
 

ท่ีประชุมเสนอ         เลอืก  บริษัท ทดีับบลวิซ ี แมเนจเมน้ท์  จ ากัด   โดย  นายกฤติเดช    จรุสมญัญา 

           เลขทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 4554 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และมีค่าธรรมเนียม 

           การสอบบัญช ี50,000 บาท ต่อปี 
 

มตท่ีิประชุม       ท่ีประชุมมีมติให้บริษัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จ ากัด  โดยนายกฤติเดช  

     จรุสมัญญา   เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ส าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

     2563  และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี   จ านวนเงิน  50,000.00 บาท 

     (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 12   เรื่องอื่นๆ 
 

นายสมศักดิ์  มั่งมี                ในปีน ีสหกรณ์มีการจัดสรรก าไรจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 7 และเงินเฉลี่ยคืน 

จพง.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส      ร้อยละ 13  ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปีก่อน เนื่องจากสหกรณ์มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 

   เพ่ิมขึ น  กระผมขอชี แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนนั น  ในกรณีท่ีสมาชิก 

   ผิดนัดช าระหนี อาจจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน   อันนี ก็ต้องอยู่ท่ีข้อก าหนดและเง่ือนไข 

   ของแต่ละสหกรณ์ว่ามีการก าหนดหรอืไม่อย่างไรนะครับ 
 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล        ในวาระนี ก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการของสหกรณ์  

ผู้จัดการ                เพราะเนื่องจากอาจมีสมาชิกบางท่านไม่ทราบว่าสหกรณ์ของเรามีสวัสดิการอะไรบ้าง  

     ซึ่งปัจจุบันนี สหกรณ์มีระเบียบว่าดว้ยสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิตและกรณีคลอดบุตร  

    สหกรณ์ก็จะมอบสวัสดิการเป็นเงินให้แก่สมาชิก  แต่หากสมาชิกท่านใดจะเสนอให้  

     สหกรณ์ฯ มีสวัสดิการอะไรเพ่ิมเติมก็สามารถเสนอได้นะครับ  ทางสหกรณ์ยินดคีรับ จะ 

     ได้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป   

 

ปิดการประชมุ   16.25  น. 
 

    

        (ลงชื่อ)                 บันเทิง   บัวโฉม         ประธานในท่ีประชมุ 

                                              ( นายบันเทิง     บัวโฉม ) 

                                                               ประธานกรรมการ 
 

                                                      (ลงชือ่)       สุขสันต์   สุขสม           เลขานุการ 

                  ( นายสขุสันต ์   สุขสม  ) 
                                 

                                                      (ลงชือ่)     กญัจน์ชญา  ทองมา         ผู้บันทึกการประชมุ 

                       ( นางสาวกัญจนช์ญา    ทองมา )   



 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 

เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินการ  

ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ระเบียบวาระที่  3          เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินการ ประจ าปี 2563 

 
 
 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 เป็นปีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ได้พัฒนาตัวเองท้ังในด้านของการให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับ

สหกรณ์อื่นความส าเร็จของสหกรณ์ท่ีได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 

ประสิทธิภาพในการท าก าไรสูงกว่าปีก่อน ผลการด าเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 

31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 มีดังนี ้

 

1. สมาชิกภาพ 

จ านวนสมาชิก เมื่อสิ นปี 2562 มีสมาชิกคงเหลอื  จ านวน      1,456 ราย 

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 2563  จ านวน         329 ราย 

ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2563 จ านวน         106 ราย  

คงเหลือสมาชิก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562   จ านวน       1,679 ราย 

 

2. ทุนเรอืนหุ้น 

 ณ. 31 ธันวาคม 2562  สมาชกิถอืหุ้นสหกรณ์เป็นเงิน 114,618,470.00 บาท และคงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ 

วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 จ านวน 150,171,270.00 บาท  

 

3. เงินรับฝาก 

 ปี 2563  อัตราดอกเบี ยเงินฝาก ในอัตราดอกเบี ยเงินรับฝากออมทรัพย์ รอ้ยละ 4 ต่อปี อัตราดอกเบี ยเงิน

รับฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 4.5 ตอ่ปี สหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือเงินรับฝากออมทรัพย์และเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ ณ. 31 ธันวาคม 2563  รวมทั งสิ น จ านวน  67,726,054.26  บาท  
 

4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ใหเ้งินกู้แก่สมาชิก  3 ประเภท  คือ  

1. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  จ านวน     11,970,086.67     บาท 

2. เงินกู้สามัญ   จ านวน   217,862,039.07     บาท 

3. เงินกู้พิเศษ   จ านวน   146,844,195.72     บาท 

 



 

5. เงินกู้ยืม 

 ในระหว่างปี 2563 เงินกู้ระยะสั น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากัด  จ านวน 

4,997,000.00 บาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. จ านวน 30,000,000.00 บาท  กู้เงินระยะยาว สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด จ านวน  12,080,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม 

จ ากัด 2,600,000.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด  4,166,654.00  บาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จ ากัด  34,984,600.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง  จ ากัด  

7,300,000.00  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  32,608,568.00  บาท  สหกรณ์การเกษตร

หนองแซง จ ากัด  5,380,000.00  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากัด  จ านวน 

16,994,000.00 บาท 

 

6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 ในปีบัญชี 2563  สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี ยรับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 27,248,526.84  บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  34,400.00 บาท  รายได้ค่าปรับ 224.00 บาท รายได้อื่น  3,419.85  บาท    ดอกเบี ยรับ

ตามค าพิพากษา  4,372.32 บาท   รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์  6,000.00  บาท  รายได้

ค่าธรรมเนียมเงินกู้  1,453,273.78 บาท  และค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน 9,062,836.98  บาท ค่าใช้จ่ายใน

ด าเนินงาน  3,947,404.59  บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการและหนี 

สงสัยจะสูญได้รับคืน 209,281.87 บาท   เมื่อน าค่าใช้จ่ายหักออกจากรายการได้แล้วสหกรณ์ฯ  มีก าไรสุทธิ 

15,949,257.09 บาท 

 

7. จ านวนคณะกรรมการด าเนินการฯ ในปี 2562  มีคณะกรรมการด าเนินการ ฯ  13 คน 

8. ระยะเวลาด าเนินการ ในปี 2563 มีระยะเวลา ด าเนินงาน 12 เดือน 

 

 จึงเรียนมาในท่ีประชุมใหญ่ให้สมาชิกรบัทราบ 

 

มตท่ีิประชมุ   

..............................................................................................................................................        
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ระเบียบวาระที่  4 

เรื่อง  รับทราบรายงานของ 

ผู้ตรวจกิจการ ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

         ระเบียบวาระที่  4             เรื่อง   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                                      ประจ าปี 2563 

   
  

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 

 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  จ ากัด 
 

  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2562  เมื่อวันที่   9 มีนาคม 2563    ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า
นางกนกรัตน์   จิ๋วแหยม  และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี  
จ ากัดส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2563    ซึ่งข้าพเจ้า และคณะได้ท าการตรวจสอบและรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น     ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบประจ าปี  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดือน เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อปรับปรับปรุงแก้ไข 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบนัทึกบัญชี การบัญชีและ 
ทะเบียนยอ่ยต่างๆ 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบยีบ และมติทีป่ระชุม 

คณะกรรมการ 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่ 

ก าหนดไว้ 
 

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
3.1 ผลการด าเนินงาน   

3.1.1 จ านวนสมาชิก มียอดคงเหลือดังนี้ 
รายการ 

 
ต้นปี เพิ่มระหว่างป ี ลดลงระหว่างป ี

คงเหลือสิ้นป ี
 (บาท) 

1.สมาชิกสามัญ 1,450 323 106 1,667 
2.สมาชิกสมทบ 6 6 - 12 

รวม 1,456 329 106 1,679 
 

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 



 

 

3.1.2 ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงาน ดังนี้  
 

รายการ 
 

31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.63 
(บาท) 

ก าไรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) 

1.รายได้    
   ดอกเบี้ยและผลตอบแทน – สุทธิ 19,794,344.73 27,248,526.84 7,454,182.11 
   รายได้อ่ืน 622,379.85 1,501,689.95 879,310.10 

รวม 20,416,724.58 28,750,216.79 8,333,492.21 
2.ค่าใช้จ่าย    
  ดอกเบี้ยจ่ายและเงินลงทุน 7,065,611.65 9,062,836.98 1,997,225.33 
  หน้ีสงสัยจะสูญ 5,081.88 (209,281.87) (214,363.75) 
  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,702,362.29 3,947,404.59 1,245,042.30 

รวม 9,773,055.828 12,800,959.70 3,027,903.88 
ก าไรสุทธิ 10,643,668.76 15,949,257.09         3,305,588.33 

 
 
 

3.2 ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- สหกรณ์ฯ ได้มีการก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมต่างๆ  ส าหรับปีทาง 

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ คณะกรรมการด าเนินการพยายามปรับเปลี่ยนระเบียบต่าง ๆ ให้รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ 

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- มีการปรับเปลี่ยน ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ  และมติที่ประชุม  ตามค าแนะน าของ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี เช่น ในการปล่อยเงินกู้ต่าง ๆ ที่สมาชิกน าไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ระเบียบ เป็นต้น 

- ขอให้ทางสหกรณ์ฯประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และ 
มติที่ประชุมอย่างทั่วถึง ส าหรับเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลง ให้มีความถูกต้อง รอบคอบ เป็นธรรม 
 

3.3 ด้านบัญชี 
    -ในปัจจุบันสหกรณ์ ฯ ได้จัดท าบัญชีจากระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ เต็มรูปแบบ 
จึงท าให้สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชี ได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าข้ึน  และเป็นปัจจุบัน 
    สรุปข้อสังเกตท่ีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
                - ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้มีตรวจทานความ 
ถูกต้อง กับ เอกสารด้านรับ ด้านจ่ายให้รอบคอบ  ถูกต้อง อย่างสม่ าเสมอ ที่ส าคัญให้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  
ว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน และรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.
2561 

 
 
 



 

 
3.4 ด้านการเงิน 

สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 
  

รายการ 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 
1.เงินสด 8,135.14 16,373.50 24,508.64 
2.เงินฝากธนาคาร 788,942.74 3,868,975.36 3,080,032.62 
3.เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - - - 

รวม 797,077.88 3,885,348.86 3,088,270.98 
 

      เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นมียอดถูกต้อง ตรงตามบัญชี  อยู่ในความ 
รับผิดชอบของ  นางสาว ปริฉัตร  มูลฟัก  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่-การเงิน  ส าหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไป ตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้  

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
    การเก็บรักษาวงเงินสดคงเหลือ  ไม่เกินวงเงินที่ก าหนด  เนื่องจากในปัจจุบัน การท า
ธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน เป็นการโอนผ่านธนาคารโดยตรง  โดยใช้หลักฐานการโอนเป็นหลักฐาน 
 
 

      3.5  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์มี เงินรับฝาก   3  ประเภท คือ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

(บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก    
1.ออมทรัพย์ 14,557,781.49 9,076,381.32 (5,481,400.17) 
2.ออมทรัพย์พิเศษ 14,336,624.26 22,130,672.94 7,794,048.68 
3. เงินฝากจากสหกรณ์อื่น 24,000,000.00 36,519,000.00 12,519,000.00 

รวม 52,894,405.75 67,726,054.26 14,831,648.51 
 

 
สรุปข้อสังเกตท่ีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

- สมาชิกสหกรณ์ฯ มีการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่าง ๆ เพิ่มข้ึนมาก และมีบางประเภท 
เป็นการเปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อเก็บไว้ส าหรับการผลักส่งเป็นเงินประกันชีวิตหรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แต่ละปี 
ของสมาชิกเอง(กรณีสมาชิกกู้เงินฯ) ทางเจ้าหน้าที่ควรช้ีแจง ให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์หักเงินส่ วนนี้ไว้เพื่อ
จุดประสงค์อย่างไร เพราะบางท่านไม่เข้าใจในการหักเงินดังกล่าว 
 
 
 
 
 



 

3.6 ด้านสินเชื่อ  ระหว่างปีจ านวน 14 ประเภท มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 
สูง/(ต่ า) 
(บาท) 

เงินให้สมาชิกกู้ยืม    
1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             11,168,967.89 11,948,436.67 779,468.78 
2.เงินกู้สามัญ 162,959,664.27 216,675,378.82 53,715,714.55 
3.เงินกู้พเิศษเพื่อทุนการศึกษา   244,113.50 99,953.50 (144,160.00) 
4.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อปืน           25,450.00 133,420.00 107,970.00 
5.เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   2,635,290.00 1,589,572.68 (1,045,717.32) 
6.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อทองค า       11,632,069.68 10,358,741.99 (1,273,327.69) 
7.เงินกูเ้พื่อปลดเปลื้องหนี้สิน 3,272,414.18 418,489.29 2,853,924.89 
8.เงินกูเ้พื่อซื้อคอมพิวเตอร ์ 2,440,929.80 1,804,643.49 (636,286.31) 
9.เงินกูเ้พื่อซื้อเครื่องมอืสื่อสาร 1,771,859.00 1,485,914.25 (285,944.75) 
10.เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 108,719,660.00 99,332,050.50 (9,387,609.50) 
11.เงินกู้พเิศษเพื่อลงทุนซื้อหุ้น 5,212,450.00 4,714,582.29 (497,867.71) 
12.เงินกู้พเิศษเพื่อซื้อสินค้าอปุโภคบริโภค - 180,517.79 180,517.79 
13.เงินกู้พเิศษเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง - 26,726,309.94 26,726,309.94 
14.เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอม็ - 21,650.00 21,650.00 

รวม 310,082,868.32 375,489,661.21 71,114,642.67 
 

 สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 - คณะผู้ตรวจสอบฯ มีข้อแนะน า ในการพิจารณาการกูเ้งินให้แก่สมาชิกขอให้ 

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มีวิธีป้องกัน แนะน าหรอืติดตามให้สมาชิกน าเงินกู้ต่าง ๆ ไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของการกูเ้งินดังกล่าว เพื่อมิใหส้มาชิกมีหนีส้ินล้นพ้นตัว เพราะในปัจจุบันมกีารปล่อยกู้หลายประเภท สมาชิก
หลายท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกู้เพียงอย่างเดียว  สุดท้าย มีเงินรายได้เหลือไม่พอหักก็มี   
จึงแนะน าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู้เงิน และตรวจสอบรายได้คงเหลือให้เป็นไปตาม
ระเบียบก าหนด และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อให้สมาชิกสามารถด ารงชีพโดยไม่เดือดร้อน 
 

3.7  ด้านการลงทุน  ลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่น ๆ   ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 

รายการ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.63 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(บาท) 

1.หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   850,500.00 850,500.00 - 
รวม 850,500.00 850,500.00 - 

    

สรุปข้อสังเกตท่ีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี  

 



 

 
3.8 ด้านหน้ีสิน  มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.63 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(บาท) 

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 17,820,000.00 - (17,820,000.00) 

2.สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 42,160,118.00 32,608,568.00 (9,551,550.00) 

3.สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงศึกษาธิการ 7,620,000.00 12,080,000.00 4,460,000.00 

4.สหกรณ์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 4,220,000.00 2,600,000.00 (1,620,000.00) 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จ ากัด   9,166,658.00 4,166,654.00 (5,000,004.00) 

6.ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 39,004,700.00 34,987,600.00 (4,020,100.00) 

7.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง   จ ากัด   7,360,000.00 5,380,000.00 (1,980,000.00) 

8.สหกรณ์ออมทรพัย์ พนง.การประปานครหลวง  จ ากัด  8,500,000.00 7,300,000.00 (1,200,000.00) 

9.สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  จก. 2,500,000.00 21,991,000.00 19,491,000.00 
10.เจ้าหนีเ้งินกู้จากภาคเอกชน -  - 
11.ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธกส. - 30,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 138,351,476.00 151,110,822.00 12,759,346.00 
 

 สรุปข้อสังเกตท่ีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- การตรวจสอบด้านหนี้สิน สหกรณ์ ฯ กู้เงินจากสถานบันการเงินอื่น ๆ  เป็นไปตาม 

มติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 และตามความเห็นชอบของ นายทะเบียนสหกรณ์ เห็นชอบวงเงินการ
กู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 ในวงเงินไม่เกิน 181,900,000 บาท 
(หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 

 

3.9  ด้านทุน ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 
 

รายการ ต้นป ี เพิ่มระหว่างป ี ลดลงระหว่างป ี
คงเหลือสิ้นป ี

 (บาท) 
1.ทุนเรือนหุ้น 114,618,470.00 40,162,350.00 4,609,550.00 150,171,270.00 
2.ทุนส ารอง 2,673,865.71 1,379,967.32 - 4,053,833.03 
3.ทุนสวัสดิการ 172,081.59 150,000.00 11,500.00 310,581.59 
4.ทุนสาธารณประโยชน์ 55,522.37 100,000.00 109,000.00 46,522.37 
5. ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 0.00 400,000.00  400,000.00 

รวม 117,519,939.67 42,192,317.32 4,730,050.00 154,982,206.99 

 
 



 

 
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก  ยังไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ของ 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยหุ้น  พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพิ่มเติมของ
รายได้รายเดือนของสมาชิก  ควรแจ้งสมาชิกให้เข้าใจระเบียบที่ปรับปรุงแก้ไข และหักส่งหุ้นรายเดือนให้ถูกต้อง 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
 

           ( นางกนกรัตน์  จิ๋วแหยม ) 
                          ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 
 
 

 ที่อยูเ่ทศบาลต าบลกุดนกเปล้า 
 โทรศัพท์ 089-9649083 
 วันที่   2  กุมภาพันธ์  2564 

 
       

 

 
 
มติท่ีประชุม  ...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่  5 

เรื่องพิจารณาอนุมัตงิบดุล  

ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานของผูส้อบบญัชี 
 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากดั 
 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ  ากดั ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานส่วนทอ้งถ่ิน
สระบุรี จ  ากดั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณของ
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ
ของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจา้ ทั้ งน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
การให้บริการเงินให้กู้แก่สมาชิก 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 4. เก่ียวกับเงินให้กู ้เงินยืมคงเหลือ ณ วนัส้ินปีจ านวน  

376,246,371.95 บาท (คิดเป็นร้อยละ 96.23 ของสินทรัพย์ทั้ งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการใหบ้ริการเงินกูต้อ้งเป็นไปตามระเบียบเงินใหกู้ย้มื ประกอบกบัจ านวนเงินมีสาระส าคญั   

ขา้พเจา้ได้ทดสอบการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการเงินกู้ โดยการ
สอบถามเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และสุ่มตรวจการปฏิบติัตามระเบียบของการให้เงินกู้ของ
สหกรณ์ฯ โดยสุ่มตรวจเอกสารประกอบการท าสัญญาการกูเ้งินของสมาชิก การอนุมติัเงินกูต้ามรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการเงินกูแ้ละเอกสารประกอบต่างๆ การลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจอนุมติั ผูกู้ ้และผู ้
ค  ้าประกนัในสัญญาเงินกูแ้ละเอกสารประกอบต่างๆ ตามระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนดโดยสหกรณ์ฯ และนาย
ทะเบียนสหกรณ์  

 



 
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ี

โดยถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ือง
ดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองไปได ้
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่ รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังาน
รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง หรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ 



 
 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั
ท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือ
ถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญั
ในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี
นัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผย
เร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ข้าพเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว     

 
 

 
 

นายกฤติเดช  จรุสมญัญา 
ผูส้อบบญัชี 
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หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 3,885,348.86 797,077.88
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - สทุธิ 4 76,686,036.01 61,651,540.02
ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั 259,616.69 635,387.78
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 259,616.69 635,387.78
ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั - สทุธิ 0.00 0.00
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 5 60,437.75 23,165.84

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 80,631,822.62 62,471,783.74
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 3 850,500.00 850,500.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สทุธิ 4 299,560,335.94 250,370,940.78
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์- สทุธิ 6 9,364,030.42 6,558,442.45
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอ่ืน 7 578,535.36 221,050.00

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 310,353,401.72 258,000,933.23
รวมสินทรัพย์ 390,985,224.34 320,472,716.97

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที ่ 31  ธันวาคม  2563





บาท % บาท %

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ
ดอกเบีย้รบัเงินใหกู้้ 27,167,041.69 99.70 19,694,982.61 99.50
ดอกเบีย้รบัเงินฝากธนาคาร 36,285.15 0.13 54,285.62 0.27
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 45,200.00 0.17 45,076.50 0.23

รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 27,248,526.84 100.00 19,794,344.73 100.00
คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และการลงทนุ

ดอกเบีย้จา่ยเงินรบัฝาก 2,438,704.83 8.95 1,112,259.19 5.62
ดอกเบีย้จา่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้ 289,298.35 1.06 0.00 0.00
ดอกเบีย้จา่ยเงินกูย้ืมระยะยาว 6,334,833.80 23.25 5,953,352.46 30.08

รวมคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และการลงทนุ 9,062,836.98 33.26 7,065,611.65 35.70
หกั  หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู

หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีเ้งินใหกู้้ 166,489.22 0.61 (450,453.22) (2.28)
หนีส้งสยัจะสญู - ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั (375,771.09) (1.38) 456,013.10 2.30
หนีส้งสยัจะสญู - คา่ปรบัคา้งรบั 0.00 0.00 (478.00) 0.00

รวมหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู (209,281.87) (0.77) 5,081.88 0.02
รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุสทุธิ 18,394,971.73 67.51 12,723,651.20 64.28

บวก  รายไดท้ี่มิใชด่อกเบีย้
รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ 34,400.00 0.13 50,100.00 0.25
รายไดค้า่ปรบั 224.00 0.00 8,706.00 0.04
ดอกเบีย้รบัตามค าพิพากษา 4,372.32 0.02 24,480.59 0.12
รายไดค้า่ธรรมเนียมถอนเงินฝาก 6,000.00 0.02 16,700.00 0.08
รายไดค้า่ธรรมเนียมเงินกู้ 1,453,273.78 5.33 520,806.96 2.63
รายไดเ้บด็เตล็ด 3,419.85 0.01 1,586.30 0.01

รวมรายไดท้ี่มิใชด่อกเบีย้ 1,501,689.95 5.51 622,379.85 3.13
หกั  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัเจา้หนา้ที่
เงินเดือน 1,046,880.00 3.84 1,023,636.00 5.17
คา่จา้งเหมา 134,000.00 0.49 0.00 0.00
คา่ลว่งเวลา 4,940.00 0.02 4,904.00 0.02
บ าเหน็จเจา้หนา้ที่ 100,170.00 0.37 64,040.00 0.32
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 30,323.88 0.11 41,357.00 0.21
เงินสมทบกองทนุทดแทน 2,078.58 0.01 1,127.16 0.01

ปี 2562

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด
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บาท % บาท %

คา่ชดุเครือ่งแบบเจา้หนา้ที่ 35,453.00 0.13 5,400.00 0.03
คา่ใชจ้า่ยในการอบรมเจา้หนา้ที่ 11,730.00 0.04 5,700.00 0.03

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์
คา่เสื่อมราคา - อาคารส านักงาน 78,767.12 0.29 0.00 0.00
คา่เสื่อมราคา - สิ่งปลกูสรา้ง 30,383.02 0.11 0.00 0.00
คา่เสื่อมราคา - เครือ่งใชส้  านักงาน 90,690.89 0.33 91,427.84 0.46
คา่ปรบัปรุงตกแตง่ส  านักงานตดัจา่ย 110,000.00 0.40 0.00 0.00
คา่ใชจ้า่ยในการซือ้ที่ดิน 0.00 0.00 81,144.00 0.41
คา่ซอ่มแซมบ ารุงรกัษาทรพัยส์ิน 28,085.00 0.10 18,880.00 0.10
คา่เบีย้ประกนัภยัรถยนต์ 14,464.49 0.05 15,788.20 0.08
คา่ภาษีรถยนต์ 795.38 0.00 787.50 0.00
คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัรถยนต์ 12,699.88 0.05 9,301.33 0.05
คา่น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 14,359.17 0.05 31,008.61 0.16

คา่ใชจ้า่ยด าเนินงานอ่ืน 
คา่เบีย้ประชมุ 162,400.00 0.60 166,400.00 0.84
คา่รบัรอง 155,214.00 0.57 94,515.00 0.48
คา่เครือ่งเขียนแบบพิมพ์ 64,129.83 0.24 66,120.03 0.33
คา่ใชจ้า่ยวนัประชมุใหญ่ 341,257.00 1.25 248,857.00 1.26
คา่ใชจ้า่ยวนัประชมุ 22,581.00 0.08 15,981.00 0.08
คา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 40,000.00 0.15 40,000.00 0.20
คา่ตอบแทน 614,702.46 2.26 407,910.00 2.06
คา่สาธารณปูโภค 51,063.55 0.19 43,113.63 0.22
คา่ไปรษณีย์ 37,055.60 0.14 27,498.00 0.14
คา่โทรศพัท์ 36,682.39 0.14 30,283.15 0.15
คา่พฒันาเวบ็ไซต์ 3,500.00 0.01 6,400.00 0.03
คา่ใชจ้า่ยด าเนินคดี 21,619.00 0.08 12,280.00 0.06
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 14,057.00 0.05 17,522.48 0.09
หนีส้งสยัจะสญู - ดอกเบีย้คา้งรบัตามค าพิพากษา (666.36) 0.00 (38,555.88) (0.20)
หนีส้งสยัจะสญู - ลกูหนีต้ามค าพิพากษา (9,961.32) (0.04) (338,221.27) (1.71)
คา่ถ่ายเอกสาร 5,757.00 0.02 12,426.00 0.06
คา่จดัโครงการศกึษาดงูาน 147,000.00 0.54 200,000.00 1.01
คา่เชา่ส  านักงาน 60,000.00 0.22 144,000.00 0.73
คา่วสัดสุ  านักงาน 34,912.00 0.13 30,454.00 0.15

ปี 2563 ปี 2562

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด
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บาท % บาท %

คา่พิมพเ์อกสารประชาสมัพนัธ์ 0.00 0.00 6,000.00 0.03
คา่ดแูลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30,000.00 0.11 30,000.00 0.15
คา่โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ 20,600.00 0.08 0.00 0.00
คา่ใชจ้า่ยเบด็เตล็ด 198,408.63 0.73 51,099.98 0.26
คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 5,240.00 0.02 8,750.00 0.04
คา่ใชจ้า่ยในการกูเ้งิน 60,000.00 0.22 0.00 0.00
คา่ใชจ้า่ยในงานพิธีเปิดส  านักงานใหม่ 49,615.00 0.18 0.00 0.00
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี 50,000.00 0.18 45,000.00 0.23
เงินรอเรียกคืนสงสยัจะสญู (13,582.60) (0.05) (19,972.47) (0.10)
รวมคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 3,947,404.59 14.49 2,702,362.29 13.64

ก าไรสทุธิ 15,949,257.09 58.53 10,643,668.76 53.77

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563

ปี 2563 ปี 2562

../../../../Documents and Settings/Mr-SAK/Application Data/กระดาษทำการ ปี 50/กระดาษทำการส่งแล้ว/สอ.กลุ่มสยามสตีล จำกัด 50/อ.13  1 - 4 กระดาษทำการวิเคราะห์การใช้เงินตามประมาณการรายจ่าย-สอ.กลุ่มสยามสตีล 50.xlsx


ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก ำไรสทุธิ 15,949,257.09 10,643,668.76
รำยกำรปรบัปรุงเพ่ือกำรกระทบยอดก ำไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

คำ่เสื่อมรำคำ - อำคำรส ำนกังำน 78,767.12 0.00
คำ่เสื่อมรำคำ - สิ่งปลกูสรำ้ง 30,383.02 0.00
คำ่เสื่อมรำคำเครื่องใชส้  ำนกังำน 90,690.89 91,427.84
หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งินกู้ 166,489.22 (450,453.22)
หนีส้งสยัจะสญูดอกเบีย้คำ้งรบั (375,771.09) 456,013.10
หนีส้งสยัจะสญูคำ่ปรบัคำ้งรบั 0.00 (478.00)
หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีต้ำมค ำพิพำกษำ (9,961.32) (338,221.27)
หนีส้งสยัจะสญูดอกเบีย้ตำมค ำพิพำกษำคำ้งรบั (666.36) (38,555.88)
เงินรอเรยีกคนืสงสยัจะสญู (13,582.60) (19,972.47)
คำ่ปรบัปรุงตกแตง่ส  ำนกังำนตดัจ่ำย 110,000.00 0.00
ส ำรองบ ำเหน็จเจำ้หนำ้ที่ 100,170.00 64,040.00
ดอกเบีย้เงินกูค้ำ้งจ่ำย 10,201.62 43,446.70
ดอกเบีย้เงินรบัฝำกคำ้งจ่ำย 3,773.05 5,560.93
คำ่ธรรมเนียมกำรสอบบญัชีคำ้งจ่ำย 14,000.00 21,000.00
ดอกเบีย้เงินใหกู้ค้ำ้งรบั (259,616.69) (635,387.78)
ดอกเบีย้ตำมค ำพิพำกษำคำ้งรบั (567.73) (1,234.09)
คำ่เบีย้ประกนัภยัจ่ำยลว่งหนำ้ 282.70 76.85
คำ่เครื่องเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 64,129.83 66,120.03

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด  ำเนินงำน 15,957,978.75 9,907,051.50
สนิทรพัยด์  ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน 55,705,141.22 45,639,986.89
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน (56,484,610.00) (46,920,173.39)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉินเอทีเอ็ม 7,600.00 0.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉินเอทีเอ็ม (29,250.00) 0.00
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูส้ำมญั 109,514,357.42 174,605,390.95
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูส้ำมญั (162,594,577.44) (165,672,159.73)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกู-้ปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี้ 380,917.99 1,016,412.52

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563



ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูท้นุกำรศกึษำ 778,760.00 2,143,416.50
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูท้นุกำรศกึษำ (634,600.00) (1,887,100.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอำชีพ 1,045,717.32 2,221,050.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอำชีพ 0.00 (1,308,080.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้อำวธุปืน 20,290.00 269,500.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้อำวธุปืน (128,260.00) 0.00
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้ทองค ำ 5,149,692.69 8,872,718.32
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้ทองค ำ (3,876,365.00) (9,208,483.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือปลดเปลือ้งหนีส้นิ 3,537,924.89 3,463,385.82
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือเพ่ือปลดเปลือ้งหนีส้นิ (684,000.00) (6,735,800.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ 3,380,847.31 1,106,970.20
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์ (2,744,561.00) (3,547,900.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้เครื่องมือสื่อสำร 2,533,944.75 1,004,470.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือซือ้เครื่องมือสื่อสำร (2,248,000.00) (2,776,329.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือลงทนุซือ้หุน้ 497,867.71 22,550.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือลงทนุซือ้หุน้ 0.00 (5,235,000.00)
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิต 21,047,609.50 183,340.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษเพ่ือพฒันำคณุภำพชีวิต (11,660,000.00) (108,903,000.00)
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้สนิคำ้อปุโภคบรโิภค (256,408.00) 0.00
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้สนิคำ้อปุโภคบรโิภค 75,890.21 0.00
เงินสดจ่ำยลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-เสรมิสรำ้งสภำพคลอ่ง (30,660,000.00) 0.00
เงินสดรบัจำกลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-เสรมิสรำ้งสภำพคลอ่ง 3,933,690.06 0.00
เงินสดรบัจำกลกูหนีต้ำมค ำพิพำกษำ 9,961.32 338,221.27
เงินสดรบัดอกเบีย้เงินใหกู้ค้ำ้งรบั 635,387.78 179,374.68
เงินสดรบัคำ่ปรบัเงินใหกู้ค้ำ้งรบั 0.00 478.00
เงินสดรบัดอกเบีย้ตำมค ำพิพำกษำคำ้งรบั 1,234.09 39,789.97
เงินสดจ่ำยเครื่องเขียนแบบพิมพ์ (70,238.00) (54,906.00)
เงินสดจ่ำยคำ่เบีย้ประกนัภยัจ่ำยลว่งหนำ้ (885.67) (282.70)
เงินสดรบัจำกเงินรอเรยีกคนื 78,897.91 455,619.68
เงินสดจ่ำยเงินรอเรยีกคนื (95,876.08) (428,269.54)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด



ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสดรบัจำกเงินทดรองจ่ำยในกำรด ำเนินคดี 9,514.64 11,750.00
เงินสดจ่ำยเงินทดรองจ่ำยในกำรด ำเนินคดี 0.00 (72,000.00)
เงินสดรบัจำกเงินมดัจ ำ 33,000.00 0.00

หนีส้นิด  ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้เงินกูค้ำ้งจ่ำย (43,446.70) (34,424.38)
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้เงินรบัฝำกคำ้งจ่ำย (5,560.93) (2,064.16)
เงินสดจ่ำยคำ่ธรรมเนียมกำรสอบบญัชีคำ้งจ่ำย (21,000.00) 0.00
เงินสดรบัเงินรอจ่ำยคนื 618,193.82 757,193.76
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่ำยคนื (605,012.23) (769,424.98)
เงินสดรบัเงินรอกำรตรวจสอบ 3,608,982.68 3,478,739.94
เงินสดจ่ำยเงินรอกำรตรวจสอบ (3,589,598.92) (3,384,503.71)
เงินสดรบัเงินประกนัสงัคมรอน ำสง่ 26,053.00 41,357.00
เงินสดจ่ำยเงินประกนัสงัคมรอน ำสง่ (26,053.00) (41,357.00)
เงินสดรบัเงินกองทนุ"สหกรณอ์อมทรพัยส์ระบรุสีูภ้ยัโควิด 19" 1,000.00 0.00

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (47,867,847.91) (101,222,490.59)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึน้) ลดลง

เงินสดจ่ำยที่ดนิ 0.00 (5,500,000.00)
เงินสดจ่ำยอำคำรระหวำ่งก่อสรำ้ง (1,625,000.00) (875,000.00)
เงินสดจ่ำยสิ่งปลกูสรำ้ง (1,098,000.00) 0.00
เงินสดจ่ำยป้ำยส ำนกังำน (50,000.00) 0.00
เงินสดจ่ำยปรบัปรุงตกแตง่ส  ำนกังำนรอตดับญัชี (500,000.00) 0.00
เงินสดจ่ำยซือ้เครื่องใชส้  ำนกังำน (242,429.00) (19,650.00)

เงินสดสทุธิไดม้ำ (ใชไ้ป) จำกกิจกรรมลงทนุ (3,515,429.00) (6,394,650.00)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เงินสดรบัตั๋วสญัญำใชเ้งิน 30,000,000.00 0.00
เงินสดรบัเงินกูย้ืม 96,278,600.00 57,000,000.00
เงินสดจ่ำยเงินกูย้ืม (113,519,254.00) (40,047,248.00)
เงินสดรบัจำกเงินรบัฝำก 57,667,152.31 45,206,596.73
เงินสดจ่ำยคนืเงินรบัฝำก (42,835,503.80) (13,429,892.98)
เงินสดจ่ำยคำ่บ ำรุงสนันิบำตสหกรณฯ์ (30,000.00) (30,000.00)

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563



ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสดจ่ำยเงินปันผล (5,174,491.71) (3,016,763.70)
เงินสดจ่ำยเงินเฉลี่ยคนื (2,397,254.91) (1,336,642.09)
เงินสดจ่ำยโบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ที่ (950,000.00) (567,000.00)
เงินสดรบัจำกทนุเรอืนหุน้ 40,162,350.00 56,840,543.00
เงินสดจ่ำยคนืทนุเรอืนหุน้ (4,609,550.00) (2,124,313.00)
เงินสดจ่ำยทนุสำธำรณประโยชน์ (109,000.00) (81,000.00)
เงินสดจ่ำยทนุสวสัดกิำรสมำชิก (11,500.00) (24,500.00)

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 54,471,547.89 98,389,779.96
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 3,088,270.98 (9,227,360.63)
เงนิสด ณ วันต้นปี  797,077.88 10,024,438.51
เงนิสด ณ วันสิน้ปี  3,885,348.86 797,077.88

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563



1.  สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ

- สหกรณฯ์ บนัทกึบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
- สหกรณฯ์ รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑส์ดัสว่นของระยะเวลา สว่นจ านวนรายไดจ้ะเทา่กบัอตัราดอกเบีย้คณูดว้ย
จ านวนเงินตน้ทีค่า้งช  าระตามเวลาทีกู่ย้ืม

- เงินลงทนุระยะสัน้/ระยะยาวทีเ่ป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุและ
จะรบัรูเ้ป็นรายไดห้รอืคา่ใชจ้า่ยในงบก าไรขาดทนุเม่ือสหกรณจ์ าหน่ายเงินลงทนุนัน้

- สหกรณต์ัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ วา่ดว้ยการจดัชัน้
คณุภาพลกูหนีเ้งินกูแ้ละการเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  พ.ศ.2544

- สหกรณฯ์ ตีราคาวสัดคุงเหลือ ตามราคาทนุ
- คา่เสือ่มราคาทีด่ิน อาคารและอปุกรณ ์ค  านวณ โดยวธีิเสน้ตรงในอตัราทีน่ายทะเบียนสหกรณก์ าหนด ทัง้นี ้ยกเวน้ ทีด่ิน

- คา่ซอ่มบ ารุง  คา่ซอ่มแซม  รวมทัง้การซือ้มาเปลีย่นแทนส าหรบัสินทรพัยร์ายการยอ่ยๆ  ถือเป็นคา่ใชจ้า่ยหกัจากรายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทกุประเภท และเงินฝากสหกรณท์กุประเภท
ทัง้นีร้วมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณท์ีน่  าไปเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัหนีส้ินดว้ย

- สหกรณฯ์ ไดจ้ดักลุม่ประเภทบญัชีของปี 2562  บางรายการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบังบการเงินปี 2563

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินสด 16,373.50 8,135.14
เงินฝากธนาคาร

ออมทรพัย์ 3,868,975.36 788,942.74
รวม 3,885,348.86 797,077.88

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563



3.  เงินลงทุน   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินลงทนุระยะยาว
เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุน้ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 850,500.00 850,500.00
รวมเงินลงทนุระยะยาว 850,500.00 850,500.00

4.  เงินใหกู้้ยืม - สุทธิ    ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงินใหกู้ย้ืม - ปกติ

ลกูหนีเ้งินกูก้ารศกึษา 91,900.00 0.00 244,113.50 0.00
ลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน 11,877,769.54 0.00 11,115,003.62 0.00
ลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉินเอทีเอ็ม 21,650.00 0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูส้ามญั 41,836,487.77 174,642,020.35 32,118,357.68 131,731,478.83
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ประกอบอาชีพ 588,850.00 1,000,722.68 745,680.00 1,889,610.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้ทองค า 3,039,805.89 7,318,936.10 2,943,238.68 8,654,961.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้อาวธุปืน 32,640.00 100,780.00 6,840.00 18,610.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ปลดเปลือ้งหนีส้ิน 374,849.29 43,640.00 2,298,402.54 974,011.64
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้คอมพิวเตอร์ 1,452,115.93 352,527.56 1,506,900.00 934,029.80
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้เครือ่งมือสือ่สาร 1,197,038.99 261,330.00 1,073,400.00 698,459.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ลงทนุซือ้หุน้ 440,520.00 4,274,062.29 448,560.00 4,763,890.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-พฒันาคณุภาพชีวติ 8,837,160.00 90,494,890.50 8,888,760.00 99,830,900.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้สินคา้อปุโภคบรโิภค 180,517.79 0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-เสรมิสรา้งสภาพคลอ่ง 6,205,260.00 20,521,049.94 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกู-้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ 205,980.00 550,376.52 262,284.00 874,990.51

รวมเงินใหกู้ย้ืม 76,382,545.20 299,560,335.94 61,651,540.02 250,370,940.78

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท



4.  เงินใหกู้้ยืม - สุทธิ - ต่อ    ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงินใหกู้ย้ืม - ทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ลกูหนีเ้งินกู ้- ฉกุเฉิน 70,667.13 0.00 53,964.27 0.00

ลกูหนีเ้งินกู ้- สามญั 577,788.69 0.00 126,240.28 0.00

ลกูหนีเ้งินกูก้ารศกึษา 8,053.50 0.00 0.00 0.00

ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้เครือ่งมือสือ่สาร 27,545.26 0.00 0.00 0.00

ลกูหนีต้ามค าพิพากษา 49,385.74 0.00 59,347.06 0.00

ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซือ้ทองค า 0.00 0.00 33,870.00 0.00

รวมเงินใหกู้ย้ืม - ทีไ่ม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 733,440.32 0.00 273,421.61 0.00
รวมเงินใหกู้ย้ืม 77,115,985.52 299,560,335.94 61,924,961.63 250,370,940.78

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 429,949.51 0.00 273,421.61 0.00

เงินใหกู้ย้ืมสทุธิ 76,686,036.01 299,560,335.94 61,651,540.02 250,370,940.78

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   แยกเป็นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน

จ านวน  57,771.55  บาท  ลกูหนีเ้งินกูส้ามญั จ  านวน  309,229.67  บาท  และลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ  13,562.55 บาท

การใหค้วามชว่ยเหลือเก่ียวกบั โควดิ 19

(1) ประชมุคณะกรรมการฯ ชดุที ่18 ครัง้ที ่2/2563 เม่ือวนัที ่9 เมษายน 2563

มีมติใหล้ดดอกเบีย้เงินกูท้กุประเภท ยกเวน้เงินกูพิ้เศษเพ่ือประกอบอาชีพ และเงินกูพิ้เศษเพ่ือลงทนุซือ้หุน้ ลดลงรอ้ยละ 0.35 ตอ่ปี 

จากรอ้ยละ 8.25 ตอ่ปี ลดลงเหลือ รอ้ยละ 7.90 ตอ่ปี เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แตว่นัที ่1 พฤษภาคม 2563- 31 กรกฎาคาม 2563

(2) มติทีป่ระชมุคณะกรรมการฯ ชดุที ่18 ครัง้ที ่8/2563 เม่ือวนัที ่11 มิถนุายน 2563 

ใหพ้กัช  าระหนีส้มาชิก ย โดยการพกัช าระเฉพาะตน้เงินกู ้ และทนุเรอืนหุน้ เป็นเวลา 3 เดือน ตัีง้แตเ่ดือนมิถนุายน - สิงหาคม 2563  

โดยมีลกูหนีด้งันี ้จ  านวนสมาชิกทีเ่ขา้รว่มเสนอขอพกัช าระหนี ้จ  านวน 50 ราย เงินกูส้ามญั จ  านวน 10,754,024.32 บาท 

เงินกูฉ้กุเฉิน จ  านวน 843,600 บาท เงินกูพิ้เศษ จ านวน 20,119,784.67 บาท รวมเป็นทัง้สิน้จ  านวน 31,717,408.99 บาท

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด



5.  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เครือ่งเขียนแบบพิมพ์ 26,752.96 20,644.79
ดอกเบีย้ตามค าพิพากษาคา้งรบั 567.73 1,234.09
คา่ปรบัเงินใหกู้ค้า้งรบั 6,053.00 6,053.00
คา่เบีย้ประกนัภยัจา่ยลว่งหนา้ 885.67 282.70
เงินรอเรยีกคืน 45,278.42 28,300.25

79,537.78 56,514.83
หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 19,100.03 33,348.99

รวม 60,437.75 23,165.84

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดอกเบีย้ตามค าพิพากษาคา้งรบั จ  านวน   567.73 บาท
คา่ปรบัเงินใหกู้ค้า้งรบั   จ  านวน   6,053.00  บาท  คา่เผ่ือเงินรอเรยีกคืนสงสยัจะสญู  12,479.30 บาท

6.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ ์ -  สุทธิ    ประกอบดว้ย

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ทีด่ิน 5,500,000.00 5,500,000.00
อาคารระหวา่งก่อสรา้ง 0.00 875,000.00
อาคารส านกังาน 2,500,000.00 0.00
สิง่ปลกูสรา้ง 1,098,000.00 0.00
ป้ายส านกังาน 40,000.00 0.00
ยานพาหนะ 626,000.00 626,000.00
เครือ่งใชส้  านกังาน 909,917.00 667,488.00

รวม 10,673,917.00 7,668,488.00
หกั  คา่เสือ่มราคาสะสม 1,309,886.58 1,110,045.55

รวมทีด่ิน  อาคารและอปุกรณ ์ -  สทุธิ 9,364,030.42 6,558,442.45

คา่เสือ่มราคาสะสมแยกเป็น  คา่เสือ่มราคาสะสมเครือ่งใชส้  านกังาน  574,737.44  บาท  และคา่เสือ่มราคาสะสม
ยานพาหนะจ านวนเงิน  625,999.00  บาท  คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารส านกังาน  78,737.12 บาท  คา่เสือ่มราคาสะสม
สิง่ปลกูสรา้ง  30,373.02  บาท

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด



7.  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินทดรองจา่ยในการด าเนินคดี 178,535.36 188,050.00
ปรบัปรุงตกแตง่ส  านกังานรอตดับญัชี 400,000.00 0.00
เงินมดัจ า 0.00 33,000.00

รวม 578,535.36 221,050.00

8.  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้     ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ จ ากดั 4,997,000.00 2,500,000.00
ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 30,000,000.00 0.00

รวม 34,997,000.00 2,500,000.00

สหกรณก์ูย้ืมจากสหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรว์โิรฒ จ ากดั  จ  านวน  20,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ  3.30  ตอ่ปี  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเป็นหลกัประกนั ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ  4,997,000.00  บาท

สหกรณก์ูย้ืมประเภทตั๋วสญัญาใชเ้งิน จ  านวน  2 ฉบบั  รวมทัง้สิน้จ  านวน  30,000,000.00 บาท ระยะเวลา  3  เดือน  
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.25  ตอ่ปี  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเป็นหลกัประกนั

9.  เงินรับฝาก     ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

เงินรับฝาก – สมาชิก

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 9,076,381.32 14,557,781.49
เงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษ 22,130,672.94 14,336,624.26

รวม 31,207,054.26 28,894,405.75

เงินรับฝาก-สหกรณอ่ื์น

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 36,519,000.00 24,000,000.00

รวม 36,519,000.00 24,000,000.00

รวมเงินรบัฝาก 67,726,054.26 52,894,405.75

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563



10.  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินกูค้า้งจา่ย 10,201.62 43,446.70
ดอกเบีย้เงินรบัฝากคา้งจา่ย 3,773.05 5,560.93
เงินรอจา่ยคืน 405,434.48 392,252.89
เงินรอการตรวจสอบ 219,480.46 200,096.70
เงินปันผลตามหุน้คา้งจา่ย 99,003.90 66,783.04
เงินเฉลีย่คืนคา้งจา่ย 68,560.49 38,826.53
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจา่ย 14,000.00 21,000.00
เงินกองทนุ"สหกรณอ์อมทรพัยส์ระบุรสีูภ้ยัโควดิ 19" 1,000.00 0.00

รวม 821,454.00 767,966.79

11.  เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบดว้ย

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงศกึษาธิการ จ  ากดั 2,880,000.00 9,200,000.00 2,040,000.00 5,580,000.00

สหกรณอ์อมทรพัยอ์งคก์ารเภสชักรรม จ ากดั 1,620,000.00 980,000.00 1,620,000.00 2,600,000.00

ธนาคาร ธกส. 0.00 0.00 2,400,000.00 15,420,000.00

ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 3,527,856.00 31,456,744.00 6,387,600.00 32,617,100.00

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั 4,166,654.00 0.00 5,000,004.00 4,166,654.00

สหกรณก์ารเกษตรหนองแซง จ ากดั 1,980,000.00 3,400,000.00 1,980,000.00 5,380,000.00

สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั 1,200,000.00 6,100,000.00 1,200,000.00 7,300,000.00

สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 11,100,000.00 21,508,568.00 11,100,000.00 31,060,118.00

สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรว์ิโรฒ จ ากดั 4,008,000.00 12,986,000.00 0.00 0.00

รวม 30,482,510.00 85,631,312.00 31,727,604.00 104,123,872.00

ปี 2563 ปี 2562

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563



11.  เงินกู้ยืมระยะยาว - ต่อ    ประกอบดว้ย

1.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยข์า้ราชการกระทรวงศกึษาธิการ จ  ากดั    วงเงินกูจ้  านวน  14,000,000.00 บาท
อตัราดอกดอกเบีย้รอ้ยละ 3.70 ตอ่ปี ช  าระคืน  59 งวด  ตน้เงินงวดละ 240,000.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือนพฤษภาคม 2563
ณ วนัสิน้ปี  คงเหลือ  12,080,000.00  บาท

2.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยอ์งคก์ารเภสชักรรม จ ากดั วงเงินกูจ้  านวน  8,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ  3.80  ตอ่ปี ช  าระคืน 60 งวด ตน้เงินงวดละ 135,000.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือนตลุาคม 2560 ณ วนัสิน้ปี
คงเหลือ   2,600,000.00 บาท

3.  เงินกูย้ืมชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั  เงินกูร้ะยะยาว จ านวนเงิน 35,278,600.00 บาท
อตัราดอกเบีย้  3.70  ตอ่ปี  ช  าระคืน 120 งวด  วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือนธนัวาคม 2563 ณ  วนัสิน้ปีคงเหลือ  34,984,600.00  บาท  
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ  17,820,000.00 บาท

4.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั วงเงินกูจ้  านวน  20,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี ช  าระคืน 48 งวด ตน้เงินงวดละ 416,667.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือน พฤศจิกายน  2560 
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ   4,166,654.00 บาท
เงินกูจ้  านวน 15,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้  3.69  ตอ่ปี  ช  าระคืน 36  งวด  ตน้เงิน  150,000.00  บาท  วนัทีเ่ริม่ช  าระหนี้
เดือน พฤศจิกายน 2560  ณ วนัสิน้ปี   คงเหลือ  11,100,000.00 บาท

5.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยก์รมป่าไม ้จ  ากดั วงเงินกูจ้  านวน  20,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี ช  าระคืน 48 งวด ตน้เงินงวดละ 416,667.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือน พฤศจิกายน  2560 
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ   9,166,658.00 บาท

6.  เงินกูย้ืมสหกรณก์ารเกษตรหนองแซง จ ากดั วงเงินกูจ้  านวน  10,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ  4.00  ตอ่ปี ช  าระคืน 60 งวด ตน้เงินงวดละ 165,000.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือน กนัยายน 2561
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ   7,360,000.00 บาท

7.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานการประปานครหลวง จ ากดั วงเงินกูจ้  านวน  10,000,000.00 บาท 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.50  ตอ่ปี ช  าระคืน 60 งวด ตน้เงินงวดละ 100,000.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือน ตลุาคม 2561
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ   8,500,000.00 บาท

8.  เงินกูย้ืมสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั วงเงินกูจ้  านวน  20,000,000.00 บาท 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.00  ตอ่ปี ช  าระคืน 60 งวด ตน้เงินงวดละ 370,000.00 บาท วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือน ตลุาคม 2561
ณ วนัสิน้ปีคงเหลือ   15,334,397.00  บาท    และเงินกูร้ะยะปานกลาง    วงเงินกู ้30,000,000.00 บาท
อตัราดอกเบีย้  4.15  ตอ่ปี  ช  าระคืน 60  งวด  ตน้เงิน  555,000.00  บาท  วนัทีเ่ริม่ช  าระหนีเ้ดือนมิถนุายน 2562
ณ วนัสิน้ปี   คงเหลือ  26,825,721.00 บาท

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563



12.  ทุนสะสมตามข้อบงัคับ  ระเบยีบ  และอ่ืน   ๆ   ประกอบดว้ย
ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 46,522.37 55,522.37
ทนุสวสัดิการสมาชิก 310,581.59 172,081.59
ทนุสวสัดิการเพ่ือชว่ยเหลือผูค้  า้ประกนั 400,000.00 0.00

รวม 757,103.96 227,603.96

สหกรณอ์อมทรัพยพ์นักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่ 31  ธันวาคม  2563



 

 

         ระเบียบวาระที่  5             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติงบดุล ประจ าปี 2563 

  
 
 
 
 

มติท่ีประชุม

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         ระเบียบวาระที่  6             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 

                                                      ประจ าปี 2563 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

การจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 
 

รายการ 
ปี 2563 

บาท % 

 

1. ก ำไรสุทธ ิ

2. ทุนส ำรองไมน่้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธ ิ

3. บ ำรุงสันติบำตรสหกรณ์แหง่ประเทศไทยร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 30,000 บำท 

4. เงินปันผลร้อยละ 7  แห่งค่ำหุ้นที่ช ำระแลว้ของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตำมระยะเวลำ 

5. เงนิเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมำชิก 11 % (ตำมสว่นธุรกิจ) 

6. ทุนสวสัดิกำรหรือกำรสงเครำะหต์ำมสมควรแก่สมำชกิและครอบครวั 

7. ทุนสำธำรณประโยชน ์

8. ทุนสวสัดิกำรเพื่อชว่ยเหลอืผูค้  ำประกัน 

9. เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธ ิ

 

15,949,257.09 

    1,600,787.44 

30,000.00 

8,896,566.69 

2,771,902.96 

50,000.00 

100,000.00 

1,200,000.00 

1,300,000.00 

 

100.00 

10.04 

0.19 

55.78 

17.38 

0.31 

0.63 

7.52 

8.15 

 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

. 

 



 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  7             เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 

                                                         รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2564 

 
ประธำนฯ เสนอว่ำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรชุดที่ 18 ครั งที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์  2564 ได้

จัดท ำแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี 2564 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พจิำรณำ ดังนี  

1. แผนงานบรหิารท่ัวไป  

  1.  หลักกำรและเหตุผล 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงำนท้องถิ่นจังหวัดสระบุร ีจ ำกัด เปน็ไปอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลตำมแผนงำนที่ก ำหนด และตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร จึงได้ก ำหนดแผนงำน

และงบประมำณในกำรบรหิำรงำนไว้เพื่อเปน็แนวทำงในกำรบริหำรให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยต่อไป 

  2.  วัตถุประสงค ์

       1.  เพื่อบรหิำรจัดกำรทำงกำรเงินของสหกรณ์ให้เกดิประโยชน ์และมีประสิทธิภำพสูงสุด 

       2. เพื่อดูแล และพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโดยทั่วไปของสหกรณ์   ตลอดจนแก้ไขปัญหำ

ต่ำงๆ ของสหกรณ์ใหส้อดคล้องกับสภำวะกำรเงินของประเทศ และสถำนกำรณโ์ลก โดยค ำนงึถงึประโยชน์ของ

สมำชิกโดยรวม 

       3.  เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน์   ภำยในและภำยนอกอำคำรส ำนักงำน  ให้สวยงำมและปลอดภัยทั ง

ต่อชวีิตและทรัพย์สนิ 

       4. เพือ่ติดตำมประเมินผลรวมทั งสง่เสรมิสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร และ

เจำ้หน้ำที่ทุกฝ่ำยให้บรรลุวัตถปุระสงค ์และเป้ำหมำยตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

  3.  เป้ำหมำยและกิจกรรม 

   1. จดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยเดอืนละ  1  ครั ง 

   2 .จดัให้มีกำรประชุมคณะอนกุรรมกำร คณะกรรมกำรเงินกู้ ตำมภำรกิจที่ได้รับ

มอบหมำย 

   3. ประชุมใหญส่ำมัญ  1  ครั ง 

  4.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

   คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร เจำ้หน้ำทีส่หกรณ์ 

  5.  งบประมำณ/คำ่ใช้จำ่ย 

   งบประมำณตำมรำยละเอยีดประกอบ 

 



 

 

2.  บุคลากรของสหกรณ ์

  2.1  อบรมเจำ้หน้ำทีส่หกรณ์  อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

  2.2  อบรมผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

 

3.  ด้านการด าเนนิงานและการด าเนนิธุรกิจ   

  3.1  รับสมำชิกเพิ่ม             350  คน 

  3.2  ให้สมำชิกถอืหุ้นเพิม่              20,000,000.00  บำท 

  3.3  รับเงินฝำกออมทรัพย ์        2,000,000.00   บำท 

  3.4  รับเงนิฝำกออมทรัพย์พิเศษ    5,000,000.00  บำท 

 

4.  ด้านการลงทุนในทรัพยส์ิน 

  4.1 หมวดครุภัณฑ ์        550,000.00  บำท 

  4.2 รำ้นคำ้สวสัดิกำร                     1,000,000.00  บำท 

 

5. ด้านการให้เงินกู ้

  5.1 กำรให้เงนิกูแ้ก่สมำชิก             50,000,000.00    บำท 

  
 

6. งบประมาณประจ าปี 2564 

  งบประมำณรำยได้ในป ี2564  เพื่อทรำบและขอเสนองบประมำณรำยจ่ำย ส ำหรับกำร

ด ำเนินกำร ในปี 2564  เพื่อพจิำรณำ  ดังนี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2563 

          ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 

 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

รายรับ 

1. ดอกเบี ยเงินให้กู้แก่สมำชิก 

2. ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

3. รำยได้คำ่ปรับ 

4. รำยได้คำ่ติดตำมทวงถำม 

5. ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

6. รำยได้อื่นๆ 

 

7. รำยได้ค่ำธรรมเนียมเงินกู้ 

 

 

22,500,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

     850,000.00 

 

 

27,171,414.01 

34,400.00 

224.00 

   - 

45,200.00 

45,704.85 

 

1,453,273.78 

 

 

32,000,000.00 

35,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

1,500,000.00 

 

 

ดอกเบี ยรับเงนิกูจ้ำกสมำชิก 

คำดว่ำมีสมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี 

รำยได้ค่ำปรับผิดนัดช ำระหนี  

 

ได้รับเงินปันผลตำมหุน้ จำก ชสอ. 

ดอกเบี ยเงินฝำกธนำคำร/ค่ำธรรมเนียม 

กำรถอนเงินฝำก 

คำ่ธรรมเนียมเงินกู ้1% 

 

 

 
 

เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 

เป็นไปตำม พรบ.ประกันสงัคม 

เป็นไปตำม พรบ.ประกันสงัคม 

 

 

 

 
คำ่ตอบแทนกำรประชุมกรรมกำร

ด ำเนินกำรประจ ำเดือน 

คำ่เบี ยเลี ยงพำหนะ กรรมกำร/เจ้ำหน้ำที่ 

ที่ไปปฏิบัติงำนสหกรณ ์

คำ่ตอบแทนผู้ท ำหน้ำที่หักเงินส่งช ำระหนี  

สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองำนสหกรณ์,ผู้

ตรวจสอบกจิกำร  ผู้จัดกำรและผู้สอบ

บัญชีภำคเอกชน 

เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนนอกเวลำและ

วันหยุดกรณีที่จ ำเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 23,560,000.00 28,750,216.64 33,705,000.00 

 

รายจ่าย 

1. หมวดเงินเดือน และค่ำจ้ำง 

  1.1  เงนิเดอืน 

  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

 

   1,098,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

 

 

 

   1,046,880.00 

30,323.88 

2,078.58 

 

 

 

   1,250,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,150,000.00 1,079,282.46 1,302,000.00 

 
2. หมวดคำ่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   2.1  คำ่เบี ยประชุม 

   2.2  ค่ำเบี ยเลี ยงพำหนะ 

   2.3  คำ่ตอบแทน 

 

   2.4  ค่ำล่วงเวลำ 

 

 

200,000.00 

 

80,000.00 

 

580,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

 

 

162,400.00 

 

5,240.00 

 

704,702.46 

 

 

 

4,940.00 

 

 

 

200,000.00 

 

50,000.00 

 

720,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

รวมหมวดค่าตอบแทน 885,000.00 877,282.46 995,000.00 

        



 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

3. หมวดดอกเบี ยจ่ำย 

  3.1  ดอกเบี ยจ่ำยเงนิกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบี ยจ่ำยเงนิรับฝำก 

 

 

 

7,762,500.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

6,624,132.15 

 

 

2,438,704.83 

 

 

 

8,500,000.00 

 

 

3,200,000.00 

 

 

 

ดอกเบี ยจ่ำยเงินกูย้มืจำกสถำบันกำรเงิน

และสหกรณ์อื่น 

(ขอผันแปรตำมขนำดกำรลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบี ยใหผู้้ที่น ำเงินมำฝำกกับสหกรณ์ 

(ขอผันแปรตำมขนำดกำรรับฝำกเงินจำกสมำชิก

และสหกรณ์อื่น) 

 

 

 

 

คำ่กระดำษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่ำงๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดสุ ำนักงำน  

 

 

 

 
 

คำ่ใช้จ่ำยทำงบัญชี 

คำ่ใช้จ่ำยทำงบัญชี 

คำ่ใช้จ่ำยทำงบัญชี 

คำ่ใช้จ่ำยทำงบัญชี 

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย 9,262,500.00 9,062,836.98 11,700,000.00 

 

4. หมวดคำ่วัสดุ 

  4.1  คำ่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 

  4.2 คำ่วัสดุส ำนักงำนและวัสดุ 

       สิ นเปลืองใช้ไป 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

 

 

64,129.83 

34,912.00 

 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000.00 99,041.83 125,000.00 

 

5. หมวดคำ่ใช้จ่ำยตัดจ่ำยทำงบัญชี 

   5.1  ค่ำเสื่อมรำคำเครื่องใช้ส ำนักงำน 

   5.2  คำ่เสื่อมรำคำอำคำรส ำนักงำน 

   5.3  คำ่เสื่อมรำคำสิ่งปลูกสร้ำง 

   5.4 ค่ำปรับปรงุตกแต่งส ำนักงำนตัดจ่ำย 

 

 

100,000.00 

   200,000.00 

- 

- 

 

 

90,690.89 

78,767.12 

30,383.02 

110,000.00 

 

 

100,000.00 

125,000.00 

55,000.00 

110,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 300,000.00 309,841.03 440,000.00 

 

6. หมวดค่ำใช้สอย 

 6.1  คำ่รับรอง 

 6.2 ค่ำใช้จำ่ยในกำรติดตำหนี /ด ำเนนิคด ี

 

 

 6.3 คำ่ใช้จ่ำยในกำรประชุมใหญ่ 

 

 6.4 คำ่ใช้จ่ำยในกำรประชุมต่ำงๆ 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

155,214.00 

21,619.00 

 

 

 

341,257.00 

 

 

22,581.00 

 

 

160,000.00 

50,000.00 

 

 

 

400,000.00 

 

 

20,000.00 

 
 

คำ่อำหำรและเครื่องดื่ม 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีลูกหนี ที่ผดินัด

ช ำระ เช่น ค่ำพยำนไปขึ นศำล คำ่ธรรมเนียม

ศำล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่

จ ำเป็น 

คำ่เช่ำสถำนที่ ค่ำจัดท ำเอกสำร คำ่ของ

สมนำคุณ ของรำงวัล คำ่ตอบแทนสมำชิก

ที่มำประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในกำรประชุมใหญ่ 

คำ่ของว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำเอกสำรในกำร

ประชุม 
 

 



 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

 6.5  คำ่ธรรมเนียมจ่ำย 

 

 6.6 คำ่ถ่ำยเอกสำร 

 6.7 คำ่พัฒนำเว็บไซต์ 

 6.8 คำ่พมิพ์เอกสำรประชำสัมพันธ์ 

 6.9 โครงกำรศึกษำดูงำน 

 6.10 ค่ำภำษี 

 6.11 ค่ำน  ำมันเชื อเพลงิและวัสดุหล่อลื่น 

 

 6.12 คำ่จ้ำงเหมำบริกำร 

 6.13 คำ่สำธำรณูปโภค 

 

 6.14 คำ่โทรศัพท ์

 

 6.15 คำ่ไปรษณีย์ 

 

 6.16 คำ่ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 

 6.17 คำ่เขำ้รับกำรอบรม 

 

 6.18 คำ่จัดกจิกรรมต่ำง ๆ 

 

 

30,000.00 

 

10,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

60,000.00 

 

100,000.00 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

35,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

14,057.00 

 

5,757.00 

3,500.00 

        - 

147,000.00 

795.38 

14,359.17 

 

      134,000.00 

51,063.55 

 

36,682.39 

 

37,055.60 

 

50,600.00 

11,730.00 

 

- 

 

20,000.00 

 

10,000.00 

10,000.00 

30,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

20,000.00 

 

     450,000.00 

60,000.00 

 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

คำ่โอนเงินช ำระหนี เงินกู ้และค่ำธรรมเนียม

ต่ำงๆ 

คำ่ถ่ำยเอกสำรในกจิกำรสหกรณ์ 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรดูแลระบบเว็บไซต์ 

คำ่จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธส์หกรณ์ 

คำ่โครงกำรศึกษำดูงำน 

คำ่ภำษีรถยนต์ของสหกรณ์ 

คำ่น  ำมันรถในกำรเดินทำงไปปฏิบัตหิน้ำที่

งำนสหกรณ์ 

คำ่จ้ำงเหมำผูป้ฏิบัติงำนสหกรณ์ 

คำ่สำธำรณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่ำ

ไฟฟำ้ ค่ำน  ำประปำ 

คำ่ใช้บริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำน ,

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่ำอินเตอรเ์น็ต 

คำ่ดวงตรำไปรษณีย ์และค่ำธรรมเนียมกำร

ส่งจดหมำย/เอกสำร 

คำ่ดูแลระบบโปรแกรมบัญชีประจ ำปี 

คำ่ใช้จ่ำยกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่ไป

ประชุม/อบรม/สัมมนำ 

 

 

 

 

 

 

 
ค่ำบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์/

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

คำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์และคำ่ใช้จ่ำย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

คำ่เบี ยประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

คำ่ใช้จ่ำยที่ไม่เข้ำหมวดใดๆ ได้แก ่เงิน

บริจำค คำ่ของขวัญ ค่ำพวงหรีด ฯลฯ 

 

 

คำ่ชุดเครื่องแบบกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

สหกรณ์ 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,397,000.00 1,047,271.09 1,647,000.00 

 
7. หมวดค่ำใช้จ่ำยรำยกำรอื่นๆ 

 7.1  ค่ำซอ่มแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คำ่ใช้จ่ำยเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คำ่เบี ยประกันภัยรถยนต์   

 7.4 คำ่ใช้จ่ำยเบ็ดเตลด็ 

 

 

7.5 คำ่เช่ำส ำนักงำนสหกรณ์ 

7.6 วัสดุเครื่องแต่งกำย 

 

                                                                                                                      

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 

 

 

 

72,000.00 

60,000.00 

 

 

28,085.00 

 

12,699.88 

 

14,464.49 

150,494.13 

 

 

 

 

60,000.00 

35,453.00 

 

 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

160,000.00 

 

 

 

 

- 

60,000.00 



 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

  7.7 คำ่ใช้จ่ำยพิธีเปิดส ำนักงำน 

  7.8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรกูเ้งิน (ธกส.) 

  7.9 คำ่ของใช้ส ำนักงำน 

50,000.00 

- 

- 

49,615.00 

60,000.00 

47,914.50 

- 

- 

50,000.00 

 

คำ่ธรรมเนียมวิเครำะห์ขอ้มูลเงินกู้ 
ค่ำของใช้/ น  ำยำท ำควำมสะอำด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 362,000.00 458,726.00 350,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 13,481,500.00 12,934,281.85 16,559,000.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 10,078,500.00 15,815,934.79 17,146,000.00 

8. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ ์

    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสำร 
 

- โต๊ะท ำงำน 
 

- เก้ำอี ชุด 
 

- ชั นวำงเอกสำร 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

- เครื่องส ำรองไฟ 
 

- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 
 

- โทรศัพท์ไร้สำย/มือถือ 
 

- ปรับปรุงตกแต่งส ำนักงำนสหกรณ์ 
 

 

- โต๊ะหมู่บูชำ 
 

- ป้ำยส ำนักงำน 
 

 

- เครื่องปรับอำกำศ 
 

- ป้ำยร้ำนคำ้สวัสดิกำร 

- ชั นวำง โต๊ะ เก้ำอี  ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

 

 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
 

25,000.00 
 

500,000.00 

 

10,000.00 
 

50,000.00 
 

150,000.00 
 

- 

- 

 

 

26,390.00 

46,090.00 
 

9,520 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

15,079.00 
 

500,000.00 
 

- 
 

50,000.00 
 

145,000.00 
 

- 
 

- 

 

 

20,000.00 

40,000.00 
 

 

10,000.00 
 

40,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
 

- 
 

- 

10,000.00 
 

- 
 

100,000.00 
 

30,000.00 
 

150,000.00 

รวมครุภัณฑ์ 985,000.00 792,079.00 540,000.00 

ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

- คำ่ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน 

 - ศำลพระภูมิ 

- ถนนบริเวณส ำนักงำนสหกรณ์ 

- โรงจอดรถ 

- อำคำรร้ำนคำ้สวัสดิกำร 

 

1,625,000.00 
 

100,000.00 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

- 

 

1,625,000.00 
 

98,000.00 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 

- 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,000,000.00 

 

รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8,000,000.00 6,375,000.00 2,725,000.00 

รวมหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารฯ    8,250,000.00 6,394,650.00 3,710,000.00 
 

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมงีบประมาณหมวดอื่นเหลือจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ 

มติท่ีประชุม   .......................................................................................................................................................... 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 

เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ืมหรือ

วงเงินค้ าประกัน ประจ าปี 2564 

 

 
 
 



 

 
 

         ระเบียบวาระที่  8             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมืหรือ 

                                                      วงเงินค้ าประกัน  ประจ าปี 2564 

 
 
 

       กำรก ำหนดวงเงนิกู้ยมืหรอืวงเงนิค  ำประกัน กรณสีหกรณม์ีควำมจ ำเป็นต้องกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงนิ 

หรือสหกรณอ์ื่นเพื่อน ำมำใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อบังคับของสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงำนส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ำกัด  ข้อ 18   “ท่ีประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ าประกนั

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนนิงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ในครำวที่ประชุมใหญส่ำมัญประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 มนีำคม 2563  ที่ประชุมใหญฯ่ ได้อนุมัติให้

สหกรณ์ฯ  ก ำหนดวงเงนิกู้ยมืหรือค  ำประกนั  โดยนำยทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบก ำหนดวงเงนิกู้ยืมหรือกำรค  ำ

ประกันของสหกรณ์ไว้ไม่เกิน  181,900,000.00 บำท ตำมหลักเกณฑ์ ข้อ 7.2.2 (1) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์

ถือใชว้งเงนิกู้ยมืได้ไม่เกิน 1.5 เทำ่ของทุนเรอืนหุ้นรวมกับทุนส ำรอง  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ 

 

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  9 

เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 19 

 

 
 
 



 

 
 

         ระเบียบวาระที่  9             เรื่อง    พิจารณาเลือกตั้ง 

                                                          คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 19 

 

 

ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 72 ก ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ให้สหกรณ์มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด ำเนินกำรอีกสิบสองคน ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั งจำกสมำชิก” 

“ให้กรรมกำรด ำเนินกำรเลือกตั งในระหว่ำงกันเองขึ นด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำรหนึ่งคนหรือหลำย

คน  เลขำนุกำรหนึ่งคน  และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั นเป็นกรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ณ 

ส ำนักงำนสหกรณ์” 

บัดนี  คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร ชุดที ่18  ซ่ึงมีจ ำนวน 13 คน   จะครบวำระจ ำนวน 6  คน   คงอยูใ่นวำระ

จ ำนวน 6 คน  และขอลำออก 1 คน  ดังนี  

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหนง่ 

วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ 

วำระที่ 1 วำระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นำยขวัญชัย         รุ่งทวอีนันต์ เลขำนุกำร     

2 นำยบันเทิง           บัวโฉม กรรมกำร     

3 นำยอำลักษณ ์      รอดย่ำนน  ำ กรรมกำร     

4 นำยศดิศ              ฟำ้บรรเจิด กรรมกำร     

5 นำยทนงศักดิ์       กีรตโิรจน์วำณิชย์ กรรมกำร     

6 นำงสำวรำตรี        บุรำณสำร กรรมกำร     



 

2. คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 6 คน ดังนี ้

 2.1 ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 

  1. นำยสุชำต ิ  เขตเมอืงปัก  ประธำนกรรมกำร 

  2. นำงสำวส่องแสง ส ำอำงค์อนิทร ์  รองประธำนกรรมกำร 

  3. พ.อ.อ.มณฑป  บุญธรรม  กรรมกำร 

  4. น.ต.คมกฤช  คัมภีระ   กรรมกำร 

  2.2 ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  ประกอบด้วย 

   1. นำยวัฒนกูล  เจริญสุข   เหรัญญิก 

   2. นำยสมชำย  ตำมกำร   กรรมกำร 

3. คณะกรรมการด าเนินการท่ีขอลาออก  จ านวน 1 คน ดังนี ้

  1. ว่ำที่ ร.ต.จำรวุิทย์  สำระเดโช  รองประธำนกรรมกำร 

 

  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำสมำชิกสหกรณ์ที่ท่ำนเห็นสมควรเพื่อเลือกตั งเข้ำมำท ำหน้ำท่ีประธำน

กรรมกำร  จ ำนวน 1 คน  และกรรมกำรด ำเนินกำร จ ำนวน  6 คน   ตำมที่ได้มีกำรรับสมัครไว้แล้วนั น จึงจะมีสิทธิ

ได้รับกำรเลอืกตั ง 

 

 

มตท่ีิประชุม

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  10 

เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณา 

ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ระเบียบวาระที่  10             เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

           และก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

       ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 
 

 

ตำมข้อบังคับฯ ข้อ 102 ก ำหนดไว้ว่ำ “ผู้ตรวจสอบกิจกำร ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั งสมำชิกหรือ

บุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจหรือกำรสหกรณ์ เป็น

ผูต้รวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ ำปี จ ำนวนไม่เกินสองคน” 

“ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั งกรรมกำรด ำเนินกำร หรือผู้ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่ประจ ำในสหกรณ์เป็นผู้

ตรวจสอบกิจกำรไม่ได้” 

ข้อ 71 (5) ก ำหนดไว้ว่ำ “พิจำรณำก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏบิัติงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร” 

ข้อ 103 ก ำหนดไว้ว่ำ “กำรด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต ำแหน่งได้มี

ก ำหนดเวลำหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำรเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้

ผูต้รวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัตหิน้ำท่ีไปพลำงก่อน”  

“ผูต้รวจสอบกิจกำรซ่ึงออกไปนั น อำจได้รับเลอืกตั งซ  ำ” 

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจำรณำเสนอชื่อสมำชิกสหกรณ์หรือบุคคลภำยนอกที่ทำ่นเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั งเข้ำมำ

ท ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบกิจกำร โดยกำรเสนอชื่อจะต้องมีสมำชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่ำ 2 คนและผู้ที่ได้รับ

กำรเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี  จึงจะมีสิทธิได้รับกำรเลือกตั งและก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำน

ของผู้ตรวจสอบกิจกำร ต่อไป 

 

ที่ประชุมเสนอ

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

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

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

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

 

มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั ง (นำย/นำง/นำงสำว)...........................................................เป็น ผู้ตรวจสอบกิจกำร  

และก ำหนดบ ำเหน็จค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิำนของผูต้รวจสอบกจิกำร เป็นจ ำนวนเงิน................................บำท/ปี 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  11 

    เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

             ประจ าปี 2564  และก าหนด 

             ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

 
 
 
 
 

 



 

       ระเบียบวาระที่  11            เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

                และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 
 
  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ท ำกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระจำยงำนด้ำนกำรสอบบัญชีส ำหรับสหกรณ์ขนำดใหญท่ี่มีฐำนะกำรเงนิมั่นคง  มีทุนของสหกรณ์

ตั งแต่ 50 ล้ำนบำทขึ นไป  และมีระบบกำรบริหำรที่ดีที่ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณภ์ำคเอกชนเข้ำมำตรวจสอบบัญชีประจ ำปี  

โดยอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดแูลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และต้องผำ่นกำรอบรมหลกัสูตรกำรสอบบัญชีสหกรณ์ 

นั น  

   ตำมค ำแนะน ำของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ว่ำดว้ยวิธกีำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีภำคเอกชน

หรือแต่งตั งเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนนิกำรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภำคเอกชนที่สรรหำไว้ไมน่้อย

กว่ำ 2 รำยขึ นไป  

   โดย ปีบัญชี 2563  ที่ประชุมใหญส่ำมัญฯ ได้คัดเลอืกผูส้อบบัญชีจำก  บริษัท ทดีับบลิวซ ี

แมเนจเมน้ท์ จ ำกัด  โดยนำยกฤติเดช จรุสมัญญำ เลขทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญำต 4554  ค่ำธรรมเนียมกำรสอบ

บัญชี 50,000.00 บำท (ห้ำหมืน่บำทถ้วน) 

                                 จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

 

มติท่ีประชุม       ............................................................................................................................. ................. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  12 

เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

       ระเบียบวาระที่  12             เรื่องอื่นๆ 

 
 

                     

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

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

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

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

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

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

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

 

                    จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

มติท่ีประชุม       

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

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

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

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

 

ปิดประชุมเวลา   ...............................น. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 






