
 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี ๒๕๖5 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
ครั้งที่ 2/2565 

วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ลานอเนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๖  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            
            
             
            
             
 

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖4 
   ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ ห้องประชุมใหญ่ (ปทุมบงกช) ชั้น 3 กองกษาปณ ์ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น 

   ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ๒๕๖4 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ณ ห้องประชุมใหญ่ (ปทุมบงกช) ชั้น 3 กองกษาปณ์ 
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 
ผู้มาประชุม 
  1. นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์   ประธานคณะกรรมการ 
        ดําเนินการฯ ชุดที่ 41 
  2. คณะกรรมการดําเนินการ 

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ชุดที่ 41 
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3. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด 
    จํานวน 1,104 คน  
    (จากสมาชิกท้ังหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 3,006 คน) 
4. นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย    ผู้จัดการ 
5. นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
  1. นางสาวบุษยมาศ หนูชม   ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  2. นางสาวชฎาภา พุฒทอง   ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
  3. นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด   ผู้สอบบัญชี 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมธนารักษ์ จํากัด ชุดที่ 41 ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม และกล่าวต้อนรับผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 
ประจําปี ๒๕๖4 ในวันนี้ พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจัดการประชุมในวันนี้ได้ดําเนินการตาม
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 ; 
COVID-19) และการประชุมในวันนี้จะไม่มีวาระการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ เนื่องจากต้องดําเนินการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อน โดยที่ประชุมใหญ่
วิสามัญประจําปี 2565 เมื่อคราวประชุมวันที่ วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคารกีฬา
ไปรษณีย์ไทย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดการประชุม 2 ครั้ง   
ครั้งแรกเพ่ือพิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรสุทธิและเรื่องอ่ืน ๆ ก่อน ส่วนการจัดการเลือกตั้งให้ดําเนินการ     
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในเบื้องต้นกําหนดเป็นวันที่ 2 เมษายน 2565  

มติที่ประชุมใหญ่  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 
          ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ (ปทุมบงกช) ชั้น 3 สํานักกษาปณ์ ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี นั้น 
          ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
การพิจารณาของท่ีประชุม สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม ขอแก้ไขรายงานการประชุม โดยให้
เพ่ิมเติมความเห็นในระเบียบวาระที่ 11 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําปี ๒๕๖4 ดังนี้ 
“การพิจารณาของที่ประชุม สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม มีความเห็นว่า ควรจัดให้มีการเลือกตั้งผ่าน    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและให้สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดได้มีโอกาสในการ  
ใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างทั่วถึง” 
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มติที่ประชุมใหญ ่ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการแก้ไขรายงานตามที่นายสมศักดิ์ พงศ์ละไม
ขอแก้ไขรายงานการประชุม นอกนั้นเป็นไปตามเดิม และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
๒๕๖3 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

๒.๒ รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าปี ๒๕๖๕ 
ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี ๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2565 ณ ห้องประชุมอาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย เลขที่ ๙๙/๖๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร นั้น 
          ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินการฯ ได้จัดทํารายงานการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
มติที่ประชุมใหญ ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 
๒๕๖5 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564 
   ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๖3 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินการฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี  ๒๕๖3 รวมจํานวน 8 คน    
เพ่ือเป็นกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 41 ร่วมกับกรรมการดําเนินการฯ ที่ยังคงอยู่ในตําแหน่งอีก 7 คน      
รวมเป็นกรรมการดําเนินการฯ ทั้งสิ้น ๑๕ คน การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการที่ว่างลง จํานวน 8 คน              
ไดด้ําเนินการตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 14(5)(ข) คือ การใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง ผลปรากฏว่า มีสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จํานวน 1,360 คน และมีผลคะแนนเลือกตั้งลําดับที่ 1 - 8 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการ 
ประจําปี 2564 แทนตําแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือ
มอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบในตําแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์   ประธานกรรมการ 
2.  นายไพบูลย์  เชื้อวงษ์บุญ  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
3.  นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
4.  นางสาวอัญชล ี พันธาธิก   กรรมการและเหรัญญิก 
5.  นางสาวนลิน ี สมเกียรติกุล  กรรมการและเลขานุการ 
6.  นายประวัติ  เมืองมา   กรรมการ 

  7.  นายอชิตพล  ธรรมรงค์  กรรมการ  
8.  นายจํานงค์  พรหมจรรย์  กรรมการ 
9.  นายสมมาตร  มณีหยัน   กรรมการ  
10. นายสุชาต ิ  ติปยานนท์  กรรมการ  

  11. นายจักรภพ  ทับเกตุ   กรรมการ 
  12. นายนิพล  อนุราช   กรรมการ 
  13. นางสาวสมใจ พุกจําปา  กรรมการ 
  14. นางวัชรีย ์  รวีกานต์   กรรมการ 
  15. นายอภิรักษ์  คําสกุล   กรรมการ 
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คณะกรรมการเงินกู้สามัญ 
  ๑.  นายอชิตพล  ธรรมรงค์  ประธานกรรมการ 
  ๒.  นายประวัติ  เมืองมา   กรรมการ  
  ๓.  นายอภิรักษ์   คําสกุล   กรรมการ 
  ๔.  นายสุชาติ  ติปยานนท์  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวสมใจ   พุกจําปา  กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ 
  ๑.  นายสมมาตร  มณีหยัน   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอัญชล ี พันธาธิก   กรรมการ 
  ๓.  นายจํานงค ์  พรหมจรรย์  กรรมการ 
  ๔.  นายจักรภพ   ทับเกตุ   กรรมการ 
  ๕.  นายนิพล  อนุราช   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
  ๑.  นายไพบูลย์   เชื้อวงษ์บุญ          ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวนลินี  สมเกียรติกุล  กรรมการ 
  ๓.  นายชูศักดิ์  คําสุภา   กรรมการ 
  ๔.  นายจักรภพ  ทับเกตุ   กรรมการ 
  ๕.  นายอภิรักษ์  คําสกุล   กรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
  ๑.  นางวัชรีย ์  รวีกานต์   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายสมมาตร  มณีหยัน   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายสุชาต ิ  ติปยานนท์  อนุกรรมการ 
  ๔.  นางสาวนลิน ี สมเกียรติกุล  อนุกรรมการ 
  ๕.  นายอภิรักษ์  คําสกุล   อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบของสหกรณ์ฯ 
  ๑.  นายมนตรี   บุญญาพงษ์พันธ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นางวัชรีย ์  รวีกานต์   อนุกรรมการ 
  ๓.  นายประวัติ    เมืองมา   อนุกรรมการ 
  ๔.  นายนพดล    ธรรมโม   อนุกรรมการ 
  ๕.  นางสาวนลินี  สมเกียรติกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จ ากัด 
  ๑.  นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายอิชวุฒ ิ  ฤทธาภัย  อนุกรรมการ 
  ๓.  นายประวัติ  เมืองมา   อนุกรรมการ 
  ๔.  นายพิรพงษ์  สุขะวิศิษฐ์  อนุกรรมการ 
  ๕.  นายพรหม  พงศ์ละไม  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 



5 
 

คณะอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติงานของผู้จัดการตามค ารับรอง 
  ๑.  นายพงศ์ธร   พากเพียรทรัพย์  ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นายไพบูลย์    เชื้อวงษ์บุญ  อนุกรรมการ 
  ๓.  นายมนตรี   บุญญาพงษ์พันธ์          อนุกรรมการ 
  ๔.  นายสมมาตร  มณีหยัน   อนุกรรมการ 
        ๕.  นางวัชรีย ์  รวีกานต์   อนุกรรมการ 
  ๖.  นายอชิตพล  ธรรมรงค์  อนุกรรมการ 
  ๗.  นางสาวนลิน ี สมเกียรติกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการพัฒนาและตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
  ๑.  นางวัชรีย ์  รวีกานต์   ประธานอนุกรรมการ 
  ๒.  นางสาวพิมพ์สราญ บําเพ็ญวิบูลย์กิจ  อนุกรรมการ 
  ๓.  นายสุทธิพงศ์   อุทิศ                        อนุกรรมการ 
  ๔.  นายอภิรักษ์   คําสกุล                       อนุกรรมการ 
  ๕.  นางสาวรัชนวีรรณ อินริราย   อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
นางอุบลรัตน์  ลิ้มสวัสดิ์ 

ผู้จัดการ 
นายอิชวุฒิ  ฤทธาภัย 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

  1.  นางสาวปภาว ี พงศ์ละไม  เจ้าหน้าที่บัญชี 
  2.  นางสาวบุชษรินทร์ ภิรมย์รักษ์  เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย 
  3.  นางสาวจิรวรรณ ศิลมั่น   เจ้าหน้าที่ประจําหน่วย 
  4.  นางเพ็ชรา  ขําชู   เจ้าหน้าที่การเงิน 
  5.  นางสาวณีรนุช ละอองดี   เจ้าหน้าที่การเงิน 
  6.  นายชัชชัย  ผนวกสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  7.  นายธนรักษ์   ตั้งวัฒนากร  เจ้าหน้าที่บัญชี 

ในโอกาสที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ชุดที่ 4๑        
ได้บริหารงานครบวาระแล้ว จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

รายงานกิจการทั่วไป 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์  จํากัด  ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์             
พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ และได้เริ่มดําเนินกิจการตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ เป็นต้นมา  
ตลอดระยะเวลาดําเนินงานกว่า 40 ปี สหกรณ์ฯ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง สามารถให้บริการแก่สมาชิก   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทํากําไรสุทธิในปี ๒๕๖4 เป็นเงิน 54,480,441.86 บาท ซึ่งสูงกว่ากําไรสุทธิ  
ในปี ๒๕๖3 ซึ่งหากจัดสรรกําไรสุทธิดังกล่าวตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เป็นเงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ของกําไรสุทธิ และเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ ๕ ของกําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท รวมทั้ง
จัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก จํานวน 696,๐๐๐.- บาทแล้ว จะเหลือกําไร
สุทธิที่อาจจัดสรรเป็นรายการอ่ืนได้อีกจํานวน 48,666,397.68 บาท คณะกรรมการดําเนินการฯ             
ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 4.85 และได้จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 10.00 ประกอบกับในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการดําเนินการฯ ได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม และเพ่ือประโยชน์โดยรวม
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ของสมาชิกในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 2019 ; COVID-19) จึงมีมติให้มีการพักชําระเงินต้นสัญญาเงินกู้ทุกประเภท จึงนับได้ว่า
การบริหารงานของสหกรณ์ฯ ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ อันเป็นผลมาจากการบริหารงานของ
คณะกรรมการดําเนินการฯ ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนที่สําคัญคือ การที่สมาชิกได้ร่วมมือร่วมใจให้การสนับสนุนสหกรณ์ฯ 
ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามั่นคง 
 
  สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  ๑. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในปี ๒๕๖4 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้แก่สมาชิก 
จํานวน ๒,668 สัญญา เป็นเงิน ๒00,29๓,65๐ บาท (สองร้อยล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๒. การให้เงินกู้สามัญ ในปี ๒๕๖4 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้สามัญให้แก่สมาชิก จํานวน 
678 สัญญา เป็นเงิน 482,226,๐93บาท (สี่ร้อยแปดสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นหกพันเก้าสิบสามบาทถ้วน) 
  ๓. การให้เงินกู้พิเศษ ในปี ๒๕๖4 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้พิเศษให้แก่สมาชิก จํานวน  
25 สัญญา เป็นเงิน 27,4๗0,252 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) 
  ๔. การประชาสัมพันธ์ ในปี ๒๕๖4 สหกรณ์ฯ ได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
และเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของสหกรณ์เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ําเสมอ ผ่านทางเอกสารเผยแพร่  
การติดประกาศ รวมทั้งการเผยแพร่ทาง Internet และ Intranet ของกรมธนารักษ์ ตลอดจนได้มีการพัฒนาช่อง
ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook Line และ Line OpenChat ทั้งนี้ เพ่ือให้
ข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ สามารถเข้าถึงสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
  ๕. การออกประกาศสหกรณ์ สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศที่สําคัญในระหว่างปี ๒๕๖4 ดังนี้ 
  ๕.๑ ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ฉบับที่ 4/2564 ประกาศ     
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง การพักชําระเงินต้นสัญญาเงินกู้ทุกประเภท สืบเนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease 2019 ; COVID-19) ระลอกที่ ๓ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การปิดกิจการ การเลิกจ้างงาน 
การลดเงินเดือน รวมถึงรัฐบาลได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคไวรัสดังกล่าวโดยให้ปิดสถานที่
ให้บริการบางประเภท เช่น ร้านเสริมสวย สปา คลินิกเสริมความงาม ตลาดนัด อันทําให้ครอบครัวของสมาชิก    
ส่วนใหญ่สูญเสียรายได้เสริม หรือรายได้หลักลดลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก และ
เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงมีมติกําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกโดยการพักชําระหนี้เงินต้นให้แก่สมาชิกผู้กู้ตามคําร้องขอของสมาชิกได้ไม่เกิน 2 เดือน  
  5.2 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ฉบับที่ 7/2564 ประกาศ     
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกําหนดผลิตภัณฑ์เงินกู้สามัญ 70 ปี สุขใจ เพ่ือเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม และเพ่ือประโยชน์โดยรวมของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ 
จึงมีมติกําหนดผลิตภัณฑ์เงินกู้ประเภทใหม่ ได้แก่ เงินกู้สามัญ 70 ปี สุขใจ เพ่ือให้มีช่วงระยะเวลาการผ่อนชําระ
เงินกู้ท่ียาวนานมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกจะได้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสําหรับใช้ในชีวิตประจําวันมากขึ้น 
  5.3 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ฉบับที่ 10/2564 ประกาศ     
ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การกําหนดวงเงินให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา และการค้ําประกันเงินกู้ 
เพ่ือเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางการเงินในยุคปัจจุบัน    
โดยเพ่ิมวงเงินให้เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา จาก 500,000 บาท เป็น 1,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่  
15 ธันวาคม 2564  
 



7 
 

 ๖.สิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์ฯ กรณีสมาชิกเสียชีวิต 
       6.๑ เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต จํานวน ๑2 ราย 
            (๑) นายบุญเลิศ  รักเข้าไทย  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   (๒) นายอําพล   ชื่นชูศรี   ๕๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๓) นางสมจิตร  ทองคําสุก  ๕0,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๔) นายถวิล  ปัญญาวิกิจตระกูล  15,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๕) นายอํานาจ  วุฒิยา   2๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๖) นายสมชาย  พิมลพันธุ์  5๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๗) นางประนอม  สภาพ     ๕,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๘) นายรังษี  นาหิรัญ    5๐,๐๐๐.๐๐    บาท 
   (๙) นายธาดา  จันทนะโพธิ  ๕0,๐๐๐.๐๐ บาท 
   (๑๐)นางพชรมน  ชิตอักษร  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
   (๑๑)นายหาญชัย   สิงห์ปรุ  15,๐๐๐.๐๐ บาท 
   (๑๒)นายสุรศักดิ์  บัวเผื่อน  ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
          รวม   ๔20,๐๐๐.๐๐ บาท 
       6.๒ เงินช่วยเหลืองานศพและค่าพวงหรีด 
                รายละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จํานวน ๑1 ราย 66,๐๐๐.๐๐ บาท 
     6.๓  เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกประสบ 4 ราย      12,๐๐๐.๐๐     บาท 
        ภัยพิบัติและบาดเจ็บจากการท างาน  
      6.๔  เงินบริจาคการกุศล      ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
  6.๕  ทุนการศึกษา                198,๐๐๐.๐๐ บาท 
   รวมทั้งสิ้น               696,๐๐๐.๐๐ บาท 
 
 

 ๗. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานของทั้ง        
๒ สมาคม โดยมีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย ณ วันที่      
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖4 จํานวน 671 ราย และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 57 ราย ในปี ๒๕๖4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ราชการไทยได้จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต รายละ ๖๐๐,๐๐๐.- บาท จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

7.1) นางประนอม  สภาพ 
7.2) นายรังษี   นาหิรัญ 
7.3) นายธาดา  จันทนะโพธิ 
 

จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี 
จํานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖4 มีจํานวน

สมาชิกรวมทั้งสิ้น 3,006 ราย แบ่งเป็น สมาชิกสามัญ จํานวน 2,789 ราย และสมาชิกสมทบ 217 ราย 
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ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 
     ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖๓        ปี ๒๕๖๒                    
ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 869,470,500.00 ๘๒๔,๕๒๙,๖๘๐.๐๐ 784,045,810.00   
เงินสํารองและทุนอ่ืน ๆ 83,650,397.15 ๗๗,๙๘๑,๐๘๓.๙๗ 72,632,720.70  
เงินฝากประจํา 51,550,442.63 ๖๒,๑๕๖,๑๘๔.๖๓ ๖๑,๗๘๗,๘๘๗.๖๐  
เงินฝากออมทรัพย์ 3,410,477.70 ๒,๙๕๗,๕๖๒.๙๗ ๒,๐๖๔,๓๑๕.๐๒  
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 263,953,215.17 ๒๖๐,๓๙๖,๙๖๓.๗๖ ๒๕๓,๘๓๘,๒๒๕.๗๗  
ทุนด าเนินการทั้งสิ้น 1,272,035,032.65 ๑,๒๒๘,๐๒๑,๔๗๕.๓๓ ๑,๑๗๔,๓๖๘,๙๕๙.๐๙ 
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 710,877,702.00 ๗๔๗,๗๙๔,๑๒๕.๕๐ ๖๘๕,๘๔๗,๙๙๐.๐๐  
รับชําระคืนเงินให้กู้ระหว่างปี    669,082,392.14 ๖๓๓,๒๐๒,๔๘๑.๘๑ ๖๕๔,๕๑๘,๓๖๔.๕๔   
เงินกู้คงเหลืออยู่ในมือสมาชิก 1,127,630,795.41 ๑,๐๘๕,๘๒๑,๗๘๕.๕๕ ๙๗๑,๒๓๐,๑๔๑.๘๖  
ก าไรสุทธิประจ าปี              54,480,441.86 ๕๔,๒๐๘,๗๐๐.๓๙     52,124,149.27 
 

การพิจารณาของท่ีประชุม นายอิชวุฒิ  ฤทธาภัย  ผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้จัดการได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 
1,979,600 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และในระหว่างปี 
ที่ผ่านมาไม่มีเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดําเนินคดี  การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ฯ      
แต่อย่างใด 

นางสาวบุษยมาศ หนูชม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้คําแนะนําว่า   
ควรใส่รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้จัดการได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็น
รายบุคคลด้วย เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ 2564 ข้อ 14 (1) 

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานเพ่ิมเติมในส่วนของผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนที่กรรมการ และผู้จัดการ ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
 ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  รวม 

(บาท) เงินเดือน/ค่าจา้ง   โบนัส   ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนอบรม  ค่าเบี้ยประชุม  
1 นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์  ประธานกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 41 - 74,500.00 4,200.00 - 25,500.00 104,200.00 

2 นายไพบูลย์  เชื้อวงษ์บุญ  รองประธานกรรมการด าเนินการ คนที่ 1  - 55,000.00 2,100.00 - 29,000.00 86,100.00 

3 นายมนตรี  บุญญาพงษ์พันธ์   รองประธานกรรมการด าเนินการ คนที่ 2  - 55,000.00 900.00 - 26,200.00 82,100.00 

4 นางสาวอัญชลี  พันธาธิก  กรรมการและเหรัญญิก (ค่าตอบแทน) 96,000.00 55,000.00 2,700.00 - 25,200.00 178,900.00 

5 นางสาวนลินี  สมเกียรติกุล  กรรมการและเลขานุการ (ค่าตอบแทน) 96,000.00 55,000.00 4,200.00 - 36,400.00 191,600.00 

6 นายนิพล  อนุราช  กรรมการ  - 55,000.00 9,600.00 - 24,000.00 88,600.00 

7 นายอชิตพล  ธรรมรงค์  กรรมการ  - 55,000.00 6,900.00 - 41,400.00 103,300.00 

8 นายประวัติ  เมืองมา  กรรมการ  - 55,000.00 7,200.00 - 46,200.00 108,400.00 

9 นายอภิรักษ์  ค าสกุล  กรรมการ  - 55,000.00 - - 44,000.00 99,000.00 

10 นายจักรภพ  ทับเกตุ  กรรมการ  - 55,000.00 3,000.00 - 31,600.00 89,600.00 

11 นายสุชาติ  ติปยานนท์  กรรมการ  - 55,000.00 7,500.00 - 36,800.00 99,300.00 

12 นางสาวสมใจ  พุกจ าปา  กรรมการ  - 55,000.00 3,300.00 - 26,000.00 84,300.00 

13 นายจ านงค์  พรหมจรรย์  กรรมการ  - 55,000.00 3,900.00 - 23,200.00 82,100.00 

14 นายสมมาตร  มณีหยัน  กรรมการ  - 55,000.00 - - 20,800.00 75,800.00 

15 นางวัชรีย์  รวีกานต์  กรรมการ  - 55,000.00 3,900.00 - 32,400.00 91,300.00 

16 นายอิชวุฒิ  ฤทธาภัย  ผู้จัดการ 360,000.00 55,000.00 - - - 415,000.00 

 
   รวม 552,000.00 899,500.00  59,400.00 - 468,700.00 1,979,600.00 
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มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564 

นางอุบลรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยสรุป ดังนี้ 
   1. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินคงเหลือจํานวน 30,382,079.12 บาท 
   2. การปฏิบัติงานด้านบัญชีมีเอกสารประกอบการลงบัญชีครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

3. การให้เงินกู ้
3.1 เงินให้กู้ระหว่างปี 2564 จํานวน 3,371 สัญญา ลดลงจากปีก่อน 490 สัญญา 

คิดเป็นร้อยละ 13.00 และจํานวนเงินลดลงเป็นเงิน 36,615,835.00บาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 
3.2 ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 2,868 สัญญา 

เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 119 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 4.33 และจํานวนเงินเพ่ิมขึ้นเป็นเงิน 41,795,309.86 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.85 
                      4. เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 318,914,135.50 บาท  
รวม 1,162 บัญชี ลดลงจากปี 2563 รวม 6,596,575.86 บาท   
   5. ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 869,470,500.00 บาท 
เพ่ิมข้ึน 44,940,820.00 บาท    

6. สหกรณ์ฯ มีหนี้สินเป็นเจ้าหนี้เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน ๆ  รวม 319,413,969.28 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 31.70 ของทุนดําเนินการ 

7. จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสมาชิกทั้งหมด 3,006 คน  
   8. สหกรณ์ฯ มีรายรับทั้งสิ้น 69,084,292.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.30     
ของประมาณการ และมีรายจ่ายทั้งสิ้น 14,349,931.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.65 ของประมาณการ 
รายรับสูงกว่ารายจ่ายทั้งสิ้น 54,734,360.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90 ของประมาณการ 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุมใหญ่  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2564 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ได้รายงาน
สถานะของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด  ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกระแสเงินสดสําหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมที่ได้มอบให้กับสมาชิก  

จึงเสนอที่ประชุมเ พ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่            
31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกระแสเงินสดสําหรับ  
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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มติที่ประชุมใหญ ่  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 งบกําไรขาดทุนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกระแส
เงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 
   ในป ี 2564 สหกรณ ์ฯ  ม ีกํ า ไ รส ุทธ ิ เ ป ็น เ ง ิน  54 ,480 ,441.86 บาท            
ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 27 ให้สามารถ
จัดสรรกําไรสุทธิได้ภายใต้ข้อบังคับ จึงเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้  
 
 ปี  2564 ปี  2563 
1. ทุนสํารองไม่น้อยกว่า                          5,448,044.18 (10.00%)   5,420,870.03 (10.00%)       
  ร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
2. ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ                       30,000.00 (0.05%)         30,000.00 (0.05%) 
  ร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน 30,000.00  บาท 
 
 กําไรสุทธิที ่เหล ือจากการจัดสรรตามข้อ 1. และข้อ 2. จํานวน 49,002,397.68 บาท         
อาจจัดสรรได้ดังนี้ 
 
 ปี  2564 ปี  2563 
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว 40,486,770.18 (74.31%)  40,317,313.09 (74.37%)   
    ในอัตราร้อยละ 4.85  
4. เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้    6,317,246.12 (11.59%)    6,012,574.12 (11.09%)   
    ในอัตราร้อยละ 10.00  
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  1,483,500.00 (2.72%)    1,483,500.00 (2.74%)   
    (ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ) 
6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล                      18,881.38 (0.03%)    114,443.15 (0.21%)  
  (ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปี) 
7. ทุนสาธารณประโยชน์                             696,000.00 (1.28%)      830,000.00 (1.53%) 
  (ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ) 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ๒๕๖4 ดังกล่าว 

มติที่ประชุมใหญ ่ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ 
ประจําปี ๒๕๖4 ตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 2565 
 

รายการ ขอต้ังปี 2564 
รับ - จ่ายจริง 

ปี 2564 
ขอต้ังปี 2565 ค าชี้แจงประกอบ 

หมวดรายได้ 
 

      
ดอกเบี้ยรับ  66,000,000.00   64,432,518.75   67,690,000.00  1. ดอกเบี้ยคงตัวที่คาดวา่จะได้รับจากสมาชิกทั้งปี 
        2. ดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มขึ้นระหว่างป ี 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า          10,000.00  11,800.00         10,000.00  คาดว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 100 คน  
รายได้จากการลงทุน   4,515,610.04   4,640,000.00  ตั๋วเงินฝากระยะยาว จาํนวน 150 ล้านบาท 
    ตั๋วเงินฝากระยะสั้น จํานวน 40 ล้านบาท 
  5,730,000.00    หุ้นชุมนุมฯ 4,120,000 บาท 
รายได้อื่น   128,131.48   100,000.00  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดอกเบี้ยธนาคาร สว่นลดค่าธุรกิจ 
      ประกันภยั ฯลฯ เป็นต้น 

รวมรายได้ 71,740,000.00 69,088,060.27 72,440,000.00   

หมวดรายจ่าย 
 

      
 1.เงินเดือน   4,054,560.00   3,983,160.00   4,733,496.00   สําหรับเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา  และทดแทน 2 อัตรา 
   4,054,560.00   3,983,160.00   4,733,496.00    

 2.ค่าตอบแทน    
 

    
  - เบี้ยประชุม   632,400.00   542,800.00   632,400.00  คณะกรรมการดําเนินการ  

  - ค่าตอบแทน  
 792,000.00   770,000.00   792,000.00  สําหรับผู้จัดการ เหรัญญิก เลขานุการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  - เงินรางวัล  30,000.00        29,000.00  30,000.00 สําหรับบุคคลหรือหน่วยงานที่ปฏบิัติงานให้แก ่ 
        สหกรณ์ฯ และเงินรางวัลตํารวจคุมเงินไปธนาคาร  
  - ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ           60,000.00         60,000.00         60,000.00  ค่าจ้างผู้สอบบัญชีประจําป ี2565  
    ผูส้อบบัญชี          
  - ค่ารับรอง   35,000.00   20,277.00   35,000.00  สําหรับแขกของสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการ  
        ดําเนินการที่มาประชุม  
  - ค่าล่วงเวลา   60,000.00   71,520.00   191,100.00  สําหรับการปฏิบัติงานเร่งด่วน เช่น แจ้งยอดคงเหลือ  
        แก่สมาชิก การคิดเงินปันผล  เตรียมการประชุมใหญ่   
  - ค่าสวัสดิการเจ้าหนา้ที ่          80,000.00         56,978.00         80,000.00  เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรและค่ารักษาพยาบาลของ  
        เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกาํหนด  
  - เงินสมทบประกันสังคม           63,000.00         35,700.00         70,000.00  เงินสมทบประกันสังคมและเงินสมทบกองทุน  
        เงินทดแทนที่สหกรณ์ออกให้ตามกฎหมาย   
  - บําเหน็จเจา้หนา้ที ่        600,000.00       600,000.00       600,000.00  สํารองไว้สําหรับจ่ายให้แก่เจ้าหนา้ที่กรณีออกจากงาน   
   2,352,400.00   2,186,275.00   2,490,500.00    
 3.ค่าใช้สอย          
  - อบรมประชุมสัมมนา  35,000.00 -        35,000.00  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสมัมนา  
  - ค่าใช้จ่าย   820,000.00   822,712.15   2,000,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการประชุมใหญ ่และเป็นค่า   
    ในการประชุมใหญ่        พิมพ์หนังสือรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2564  
  - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ          25,000.00         14,669.00         25,000.00  เป็นค่าธรรมเนียมส่งเงินทางธนาคารและ  
       ค่าไปรษณียากร  
  - ค่าใชจ้่ายประชาสัมพันธ ์         50,000.00        5,912.00     50,000.00  สําหรับคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 2565  
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง         170,000.00       66,300.00       170,000.00  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการปี 2565  
    ของคณะกรรมการ          
  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด          35,000.00         21,630.95         35,000.00  เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
  - ค่าสาธารณูปโภค           50,000.00         50,890.47         50,000.00  เป็นค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์)  
  - ค่าบํารุงรักษา    
    คอมพิวเตอร ์ 
 

115,200.00 115,200.00      115,200.00  ค่าบํารุงรักษาคอมพวิเตอร์ประจําปี 2565 

   1,300,200.00   1,097,314.57   2,480,200.00    
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รายการ ขอต้ังปี 2564 
รับ - จ่ายจริง 

ปี 2564 
ขอต้ังปี 2565 ค าชี้แจงประกอบ 

 4. ค่าวัสดุ          
  - ค่าวัสดุสํานักงาน         110,000.00  150,710.87       150,000.00  เป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์/สมุดบัญช/ีแผ่นทะเบียน  
        ต่างๆ ค่ากระดาษและใบเสร็จรับเงินที่ใช้กับ  
        คอมพิวเตอร์ รวมทั้งค่ากระดาษและหมกึสําหรับ  
        เอกสาร ปชส. และวัสดุสํานกังานต่าง ๆ  
        110,000.00  150,710.87       150,000.00    
 5. ครุภัณฑ์          
   - ระบบกู้เงินonline  150,000.00  98,000.00  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก  
     และเลือกตั้งล่วงหน้า          
   - กําปั่นเหล็ก - 4,700.00 - ใช้เก็บเงินคงเหลือประจําวัน รายการนี้ไม่ได้ตั้งประมาณการไว้ 
    แต่มีความจําเป็นตอ้งซ้ือเพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด 
   - เครื่องคอมพิวเตอร์ - - 100,000.00 ทดแทนของเดิมจํานวน 2 ชุด  
   - เครื่อง Tablet - - 50,000.00 จัดซื้อใหม่เพื่อใช้ในงานบริการ Online ของสหกรณ์  
      150,000.00        102,700.00      150,000.00    
 6. ดอกเบ้ียจ่าย          
  - เงินฝากประจํา   1,811,250.00   2,667,279.10   1,330,000.00  (53,200,000 x2.50%)   
  - เงินฝากออมทรัพย ์  28,750.00   19,633.35   60,000.00  (4,000,000 x 1.50%)   
  - เงินฝาก อ.พิเศษ   6,000,000.00   4,605,761.72   6,000,000.00  (300,000,000 x 2%)  
     7,840,000.00   7,292,674.17   7,390,000.00    
 7. รายจ่ายอ่ืน   22,840.00   -     25,804.00  รายจ่ายที่ไม่ได้กําหนดรายการไว ้แต่มีความจาํเป็น  
  22,840.00   -     25,804.00  ต้องจ่าย 

 รวมรายจ่าย   15,830,000.00   14,812,834.61   17,420,000.00   
 รายได้สูงกว่ารายจา่ย   55,910,000.00   54,275,225.66   55,020,000.00   

หมายเหตุ  ประมาณการรายจ่ายขออนุมัติถัวจ่ายในหมวดต่าง ๆ กันได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์ 
   

   ในปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องจัดซื้อกําปั่นเหล็ก 
สําหรับใช้เก็บเงินสด เนื่องจากของเดิมที่ใช้อยู่ชํารุด ไม่สามารถเก็บรักษาเงินสดได้อย่างปลอดภัย จึงได้จัดซื้อ
กําปั่นใส่เงิน จํานวน 1 ใบ เป็นจํานวนเงิน 4,700 บาท (สี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกําปั่นเหล็ก
ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์ ต้องกําหนดรายการจัดซื้อไว้ในประมาณการร่ายได้ - รายจ่าย จึงขอสัตยาบันต่อที่ประชุมใหญ่
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2564 รายการกําปั่นเหล็ก จํานวนเงิน 4,700 บาท  
   ในชั้นนี้ จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือโปรดให้สัตยาบันในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2564 
รายการกําปั่นเหล็ก จํานวนเงิน 4,700 บาท และพิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจําปี 2565  

 
การพิจารณาของที่ประชุม  นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการ ได้รายงานที่ประชุมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประมาณการ 
หมวดรายได้ รายการรายได้จากการลงทุน ตั๋วฝากเงินระยะสั้น จํานวน 40 ล้านบาท ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ปัจจุบันคงเหลือ 20 ล้านบาท เพราะได้ถอนออกมาเพ่ือจ่ายเงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้วและเงิน 
เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกในวันนี้ 
     นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด ผู้สอบบัญชี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
ประมาณการหมวดรายจ่าย รายการค่าธรรมเนียมวิชาชีพผู้สอบบัญชี รับ - จ่ายจริง ปี 2564 เป็นเงินจํานวน 
55,000 บาท จึงขอแก้ไขเอกสารระเบียบวาระการประชุมรายการดังกล่าวจาก 60,000 บาท เป็น 55,000 บาท 
    สมาชิกรายนายสุรินทร์ หามนตรี ได้สอบถามว่า ประมาณการหมวดรายจ่าย 
รายการเงินรางวัลสําหรับตํารวจคุมเงินไปธนาคาร เหตุใดจึงไม่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
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 นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ทราบว่า   
เป็นการจ่ายเงินเช่นเดียวกับเบี้ย เลี้ ยง แต่ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ต่ างสั งกัด ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กําหนดกรณีเจ้าหน้าที่ตํารวจคุมเงินไปธนาคาร
ให้ใช้การจ่ายเงินรางวัล จึงต้องให้สอดคล้องตามท่ีระเบียบกําหนด 

สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม มีความเห็นว่า ประมาณการหมวดรายจ่าย 
รายการเงินเดือน ซึ่งเป็นรายจ่ายสําหรับเตรียมการจ้างบุคลากรมาเรียนรู้งานเพ่ือรองรับการเกษียณอายุ
ราชการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เดิม จํานวน 2 อัตรา ระยะเวลา 6 เดือน ขอให้ลดเหลือเพียง 3 เดือน        
ได้หรือไม ่ 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการ ชี้แจงว่าระยะเวลา 6 เดือน สําหรับการเรียนรู้งาน
ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ฯ นับว่าเป็นระยะเวลาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับงานที่ต้องเรียนรู้และ
รับผิดชอบ 

สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม มีความเห็นว่า หากเป็นเช่นนั้น หรือมี
ความสําคัญมากในการเรียนรู้งานสําคัญด้านการเงินและการบัญชี เหตุใดจึงไม่ขอตั้งประมาณการรายจ่าย 1 ปี 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ได้พิจารณาเรื่องระยะเวลาในการ
ดําเนินการสรรหาประกอบ เช่น ระยะเวลาในการประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผล ฯลฯ แล้ว 
ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ 3 - 5 เดือน จึงได้ขอตั้งประมาณการรายได้รายการดังกล่าวเพียง   
6 เดือน ใกล้เคียงกับที่จะเบิกจ่ายจริงมากท่ีสุด 

สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าฝ่ายจัดการฯ ควร
พิจารณาเรื่องรายจ่าย โดยให้ควบคุมรายจ่ายอย่างใกล้ชิด 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทางฝ่ายจัดการฯ ได้พยายามควบคุม
รายจ่ายอย่างใกล้ชิด และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามสร้างรายได้ให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การเสนอผลิตภัณฑ์
ทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ยังคงนโยบายการออม โดยไม่ลดการซื้อ
หุ้นเพิ่ม ยังคงไว้ที่เดือนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขณะที่สหกรณ์ฯ อ่ืน ลดเหลือไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท 

สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม สอบถามว่า ประมาณการหมวดรายจ่าย 
รายการค่าล่วงเวลา ขอตั้งประมาณการรายจ่ายสูงขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากคํานวณค่าล่วงเวลาตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะมีอัตราค่าล่วงเวลา
ประมาณชั่วโมงละ 500 - 600 บาท ซึ่งสูงกว่าที่ได้จ่ายมาแล้วในอดีตเป็นจํานวนมาก เพราะที่ผ่านมาจ่ายค่า
ล่วงเวลาชั่วโมงละ 50 บาท เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่ต้องมาปฏิบัติงานนอกเวลางาน จึงได้หารือกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ แล้ว ขอตั้งประมาณการรายจ่าย รายการค่าล่วงเวลาในอัตราชั่วโมงละ 100 บาท 

สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม สอบถามว่า ประมาณการหมวดรายจ่าย 
รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ ซึ่งขอตั้งประมาณการรายจ่ายเป็นเงิน 2,000,000 บาท นั้น ไม่ควรเกิน 
1,300,000 บาท 

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์  ประธานในที่ประชุมจึงได้สอบถามว่า          
ถ้าเช่นนั้นควรขอตั้งประมาณการรายจ่ายรายการดังกล่าวเป็นจํานวนเงินเท่าใด สําหรับการจัดประชุมในปีนี้ 
จํานวน 2 - 3 ครั้ง  

สมาชิกรายนายสมบัติ พงศ์ละไม ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวไม่ควร
นํามาต่อรองกัน แต่หากจําเป็นต้องใช้จ่ายก็ให้ขอตั้งประมาณการรายจ่ายไปตามนั้น หรือหากกําหนดจํานวน 
2,000,000 บาท สามารถจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าพาหนะเดินทางจากเดิม 400 บาท  ต่อ คน เป็น 500 บาท 
ต่อคน ได้หรือไม ่
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สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม กล่าวว่า หากขอตั้งประมาณการรายจ่าย 

รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ จํานวน 2,000,000 บาท ก็ควรจ่ายวันที่จัดการประชุมเพ่ือเลือกตั้งด้วย 
นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ในวันที่มีการ

เลือกตั้งไม่ควรมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง เพราะอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องความโปร่งใส่ในกระบวนการ
เลือกตั้ง รวมทั้งอาจเป็นช่องทางในการหาเสียงได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติดังนี้ 

1. การขอสัตยาบันในการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2564 รายการกําปั่นเหล็ก 
จํานวนเงิน 4,700 บาท 

2. การขอปรับแก้ประมาณการหมวดรายจ่าย รายการค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ผู้สอบบัญชี รับ - จ่ายจริง ปี 2564 จาก 60,000 บาท เป็น 55,000 บาท ตามที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งต่อ     
ที่ประชุม 

3. การอนุมัติให้ตั้งประมาณการรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 
จํานวน 2,000,000 บาท โดยให้จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าพาหนะเดินทาง 500 บาท ต่อคน ในการประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2565 

มติที่ประชุมใหญ ่ ที่ประชุมใหญ่ร่วมกันการลงมติผลปรากฏว่า มีมติเอกฉันท์ให้สัตยาบันในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ปี 2564 รายการกําปั่นเหล็ก จํานวนเงิน 4,700 บาท อนุมัติให้ปรับแก้ประมาณการหมวดรายจ่าย 
รายการค่าธรรมเนียมวิชาชีพผู้สอบบัญชี รับ - จ่ายจริง ปี 2564 จาก 60,000 บาท เป็น 55,000 บาท 
และอนุมัติให้ตั้งประมาณการรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ จํานวน 2,000,000 บาท โดยให้
จ่ายค่าตอบแทนหรือค่าพาหนะเดินทาง 500 บาท ต่อคน ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2565 

 เนื่องจากสหกรณ์ฯ เป็นสถาบันการเงินที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างรวดเร็ว  
ให้สอดคล้องและทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานและเพ่ือเป็น
ทุนสํารองในกรณีฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพ่ือขอให้พิจารณาอนุมัติ
วงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ จะขอกู้ยืมประจําปี ๒๕๖5 ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นวงเงินทีเ่ท่ากับปีที่ผ่าน ๆ มา 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ ่ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ฯ กําหนดวงเงินกู้ยืม ประจําปี 2565 
ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)   
 
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ตามนัยระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีการ
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กําหนดหลักเกณฑ์การ 
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ไว้ว่า จะต้องได้รับการคัดเลือกจาก            
ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 ในปี ๒๕๖4 คณะกรรมการดําเนินการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเสนอชื่อ 
เพ่ือรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี ๒๕๖5 ปรากฏว่า มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชี  
จํานวน 1 ราย ดังนี้   
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ส านักงานบัญชี ผู้สอบบัญช ี ระยะเวลาในการตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
ผู้สอบบัญชีอิสระ นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด 

พร้อมเจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 
2 คน ทุกครั้ง 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งละไม่น้อยกว่า  
2 วันทําการ 

จํานวน ๕๕,๐๐๐.- บาท 

   เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง เรียบร้อยในการตรวจสอบบัญชี และเพ่ือประโยชน์ของ
สหกรณฯ์ จึงขอเสนอให้ นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจําปี ๒๕๖5 
ด้วยค่าธรรมเนียมการตรวจสอบจํานวน ๕๕,๐๐๐.๐๐  บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือก นางสาวสมศรี จ่ายประหยัด ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นผู้สอบ
บัญชีของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2565 สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 ในวงเงิน
ค่าธรรมเนียมการให้บริการจํานวน 55,000.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ 
   การจัดท าระบบลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   สมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม กล่าวว่า เมื่อคราวประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2563 ได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายเพ่ือจัดทําระบบลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขณะนี้ได้จัดทําไปแล้ว หากไม่ใช้ระบบดังกล่าว 
ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้ว ผู้ใดจะรับผิดชอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองมติให้ใช้ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งปีหน้า 
   นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2563 ได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายเพ่ือจัดทําระบบลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ 
คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และทางฝ่ายจัดการฯ ได้ดําเนินการ
จัดทําระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่โดยที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่       
4 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ชะลอการใช้งานระบบดังกล่าวออกไปก่อน เนื่ องจากยังไม่มั่นใจเรื่องความ
เสถียรของระบบและความปลอดภัยของข้อมูล ในการเลือกตั้งในปีนี้จึงต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจําปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 หากสมาชิกต้องการให้ใช้ระบบลงคะแนน
เลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควรนับ
คะแนนเพื่อเป็นมติที่ประชุมของการประชุมครั้งนี้ 
   สมาชิกรายนายสุรินทร์ หามนตรี กล่าวว่า เรื่องระบบลงคะแนนเลือกตั้งประธาน
กรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ลงมติไปแล้วว่าให้ชะลอ
ไปก่อน เมื่อคราวประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 และเป็นผู้
เสนอความเห็นให้ชะลอการใช้งานระบบดังกล่าวด้วย เนื่องจากไม่ม่ันใจในความพร้อมใช้งานของระบบ 
   นางสาวบุษยมาศ หนูชม ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า วาระ  
การประชุมมีเพียงใด ก็ควรให้มติแค่นั้น ผลของการจัดการเลือกตั้งในสถานที่ตั้งที่จัดประชุม เป็นผลมาจากมติ 
ที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 จึงไม่เห็นด้วยที่จะขอมติ
เช่นนี้ การเพ่ิมเติมวาระการประชุมเป็นอํานาจของคณะกรรมการดําเนินการพิจารณามาก่อน จึงค่อยนํามา
เสนอที่ประชุมใหญ่ ในชั้นนี้ เห็นสมควรทําได้แค่เพียงรับความเห็นของสมาชิกเพ่ือนําไปเสนอคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อพิจารณาต่อไป 
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มติที่ประชุมใหญ ่ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้บันทึกข้อเสนอของสมาชิกรายนายสมศักดิ์ พงศ์ละไม เกี่ยวกับ
การให้ใช้ระบบลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเลือกตั้งปีหน้า ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดต่อไป พิจารณาดําเนินการในส่วน           
ที่เก่ียวข้อง 
 
เลิกประชุมเวลา   15.30 น. 
 
                              
   

(นายพงศ์ธร  พากเพียรทรัพย์)                             (นางสาวนลินี สมเกียรติกุล) 
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ ฯ ชุดที่ 41      กรรมการและเลขานุการ 

    ประธานในการประชุม            คณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 41 
                                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบและพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจ าปี 2566  

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2565 หมวด ๒ คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ข้อ ๕ กําหนดว่า         
ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการจัดการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๙ คน เพ่ือให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง โดยกรรมการจัดการเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการจัดการเลือกตั้งทั้งหมด เพ่ือทําหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
          คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๑ ปี นับแต่วันได้รับเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ หากครบกําหนด ๑ ปีแล้ว การเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งชุดนี้
ดําเนินการต่อไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
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ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการเลือกตั้งในปีถัดไปเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจําปี 
2566 

 
มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบ

กิจการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๕๕        

ได้กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการไว้ ความว่า “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ใน
ตําแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับสลาก 
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกับไปทุก ๆ ปี 
   เมื่อครบกําหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่        
ก็ให้คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่    
แต่ต้องไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
   กรรมการดําเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้  แต่ต้อง 
ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  

กรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่ดํารงตําแหน่งมาครบสองวาระติดต่อกันแล้วจะมีสิทธิ
ลงสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งปีทางการบัญชีของสหกรณ์แล้ว 
   ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดําเนินการ   
ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นําความในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

   จากนัยข้อบังคับดังกล่าวทําให้ในปี ๒๕๖5 จากจํานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น ๑๕ คน 
จะมีกรรมการพ้นจากตําแหน่งเนื่องจากครบวาระ จํานวน 7 คน และคงอยู่ในตําแหน่ง จํานวน 8 คน  

 



19 
 

กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 7 คน 
1. นายไพบูลย์ เชื้อวงษ์บุญ 
2. นายอชิตพล ธรรมรงค์ 
3. นายประวัติ เมืองมา 
4. นายอภิรักษ์ คําสกุล 
5. นางสาวอัญชลี พันธาธิก   
6. นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ 
7. นายนิพล อนุราช 

กรรมการที่คงอยู่ในต าแหน่ง จ านวน 8 คน 
1. นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์ 
2. นางสาวนลินี สมเกียรติกุล 
3. นายจํานงค์ พรหมจรรย์ 
4. นายจักรภพ ทับเกตุ 
5. นายสุชาติ ติปยานนท์    
6. นางสาวสมใจ พุกจําปา 
7. นายสมมาตร มณีหยัน 
8. นางวัชรีย์ รวีกานต ์

ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่ง ลําดับที่ 1 - 5 สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีกหนึ่งวาระ 
ส่วนลําดับที่ 6 - 7 ได้ดํารงตําแหน่งมาครบสองวาระติดต่อกัน ในครั้งนี้จึงไม่สามารถลงสมัครเพ่ือเป็นกรรมการ
ได้อีก 

ภายหลังจากที่คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์ จํากัด 
ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2565 
ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว และสหกรณ์ฯ         
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครครบถ้วนแล้ว มีผู้สมัคร ดังนี้ 

1. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

1 นายสมมาตร          มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์  กรมธนารักษ์ 
   

2. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการด าเนินการ 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน 

1 นายอภิรักษ์           คําสกุล สํานักงานเลขานุการกรม 
2 นายอชิตพล           ธรรมรงค์ กองกษาปณ์ 
3 นายประวัติ            เมืองมา กองกษาปณ์ 
4 นายชัช                 เฉลิมกิจ กองกษาปณ์ 
5 นางสาวอัญชลี        พันธาธกิ ข้าราชการบํานาญ 
6 นายดนัย               วิจารณ์ กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
7 นายไพบูลย์            เชื้อวงษบ์ุญ ข้าราชการบํานาญ 

   



20 
 

3. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการ 

หมายเลขผู้สมัคร ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

1 นางอุบลรัตน์         ลิ้มสวัสดิ์ ข้าราชการบํานาญ 
   
   จึงเสนอท่ีประชุมใหญเ่พ่ือโปรดพิจารณา 

 
มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
            
             
             
             
             

มติที่ประชุมใหญ่ 
            
             
             
             
             
 


