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“การเลี้้�ยงไหมนอกจากจะเป็็นการเสริมรายได้้แก่เกษตรกรแลี้้ว
ยังเป็็นวัฒนธรรมที่้�เก่าแก่แลี้ะด้้งามของชาติไที่ย

ที่้�สืบต่อกันมานานอ้กด้้วย
ไม่ว่าเศรษฐกิจของป็ระเที่ศจะเป็ลี้้�ยนแป็ลี้งอย่างไร

การพััฒนาการเลี้้�ยงไหมก็ต้องด้ำาเนินต่อไป็”

พัระราชด้ำารัส สมเด้็จพัระนางเจ้าสิริกิติ� พัระบรมราชิน้นาถ พัระบรมราชชนน้พัันป็ีหลี้วง
วันที่้� ๑๙ มกราคม พั.ศ. ๒๕๔๒

ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพัระราชด้ำาริฯ บ้านแม่ตุงติง
ตำาบลี้แม่สาบ อำาเภอสะเมิง จังหวัด้เช้ยงใหม่
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ประวััติิสหกรณ์์ไทยประวััติิสหกรณ์์ไทย
การสหกรณ์์ในประเทศไทยมีีมีูลเหตุุจาก การเปลี�ยนระบบเศรษฐกิจเพ่ื่�อเลี�ยงตัุวเอง

มีาสู�ระบบเศรษฐกิจเพื่่�อการค้้า ค้วามีตุ้องการเงินทุนในการขยายการผลิตุและการค้รองชีีพื่ 
เพื่ิ�มีข้�น ชีาวนาที�ไมี�มีีทุนหันไปกู้ย่มีเงินจากบุค้ค้ลอ่�นทำาให้เสียดอกเบี�ยอัตุราสูง เมี่�อการทำานา
ให้ผลผลิตุไมี�แน�นอน ปีไหนผลผลิตุเสียหายก็ทำาให้หนี�สินพื่อกพืู่น ลูกหนี�บางรายตุ้องโอน
กรรมีสิทธิ์ิ�ในที�นาให้แก�เจ้าหนี� และกลายเป็นผู้เชี�านา หร่อเร�ร�อนไมี�มีีที�ดินทำากินไปในที�สุด

สภาพื่ปัญหาค้วามียากจนของชีาวนาในสมีัยนั�น ทำาให้ทางราชีการคิ้ดหาวิธิ์ีชี�วยเหล่อ
ด้วยการจัดหาเงินทุนมีาให้กู้และคิ้ดดอกเบี�ยในอัตุราตุำา ค้วามีคิ้ดนี�ได้เริ�มีข้�นในปลายรัชีการที� 5  
โดยกำาหนดวิธิ์ีการที�จะชี�วยชีาวนาในด้านเงินทุนไว้ 2 วิธิ์ี ค่้อ

วิิธีีที่ี� 1 จัดตัุ�งธิ์นาค้ารเกษตุรเพื่่�อให้เงินกู้แก�ชีาวนา แตุ�ขัดข้องในเร่�องเงินทุนและ 
หลักประกันเงินกู้ ค้วามีคิ้ดนี�จ้งระงับไป

วิิธีีที่ี� 2 วิธิ์ีการสหกรณ์์ประเภทหาทุน วิธิ์ีนี�เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพื่ระค้ลัง 
มีหาสมีบัติุ ได้เชิีญเซอร์์เบอร์์นาร์์ด ฮัันเตอร์์ หัวหน้าธิ์นาค้ารแห�งมีัดราชี ประเทศอินเดีย 

เพ่ื่�อหาลู�ทางชี�วยเหล่อชีาวนา ได้เสนอว�าค้วรจัดตัุ�ง "ธีนาคาร์ให้้กู้้้ยืืมแห้่งชาติ" โดยให้กู้ย่มีแก�ราษฎร โดยมีีที�ดินและหลักทรัพื่ย์อ่�นเป็น 
หลักประกัน เพื่่�อป้องกันมีิให้ชีาวนาที�กู้ย่มีเงินทอดทิ�งที�นาหลบหนี�สิน ส�วนการค้วบคุ้มีเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้ ท�านได้แนะนำาให้
จัดตัุ�งเป็นสมีาค้มีที�เรียกว�า “โคออเปอร์าที่ีฟโซไซตี�” (Cooperative Society) มีีหลักการร�วมีมี่อกันเพื่่�อชี�วยเหล่อซึ่้�งกันและกัน 
ซึ่้�งค้ำานี� พื่ระราชีวงศ์เธิ์อ กรมีหมี่�นพื่ิทยาลงกรณ์์ได้ทรงบัญญัติุศัพื่ท์เป็นภาษาไทยว�า "สมาคมสห้กู้ร์ณ์์" ประเทศไทยเริ�มีศ้กษาวิธิ์ีการ
สหกรณ์์ข้�นในปี พื่.ศ. 2457 และในปี 2458 ได้เปลี�ยนกรมีสถิิติุพื่ยากรณ์์ เป็นกรมีพื่าณ์ิชีย์และสถิิติุพื่ยากรณ์์ ประกอบด้วย การพื่าณิ์ชีย์ การ
สถิิติุพื่ยากรณ์์ และการสหกรณ์์

พื่ระราชีวรวงศ์เธิ์อ กรมีหมี่�นพื่ิทยาลงกรณ์์ ในฐานะทรงเป็นอธิ์ิบดีกรมีพื่าณ์ิชีย์และสถิิติุพื่ยากรณ์์ ได้ทรงพื่ิจารณ์าเล่อกแบบอย�าง
สหกรณ์์เค้รดิตุที�จัดกันอยู�ในตุ�างประเทศหลายแบบ ในที�สุดก็ทรงเล่อกแบบไร์ฟ์ไฟเซน และทรงย่นยันไว้ใน รายงานสหกรณ์์ฉบับแรกว�า 
“เมี่�อได้พื่ิจารณ์าละเอียดแล้วได้เล่อกสหกรณ์์ชีนิดที�เรียกว�าไรฟ์์ไฟ์เซึ่น ซ้ึ่�งมีุ�งหมีายที�จะอุปถัิมีภ์ค้นจน เห็นว�าเป็นสหกรณ์์ที�เหมีาะสมีที�สุด
สำาหรับประเทศไทย” จากการที�พื่ระองค์้ท�าน ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ�มีงานสหกรณ์์ข้�นในประเทศไทย บุค้ค้ลทั�งหลายในขบวนการสหกรณ์์จ้ง 
ถ่ิอว�าพื่ระองค์้ทรงเป็น "พร์ะบิดาแห้่งกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์ไที่ยื" ตุ�อมีากรมีพื่าณิ์ชีย์และสถิิติุพื่ยากรณ์์ ได้ทดลองจัดตัุ�งสหกรณ์์หาทุนข้�น ณ์ 
อำาเภอเมี่อง จังหวัดพิื่ษณ์ุโลก ใช้ีช่ี�อว�า "สห้กู้ร์ณ์์วัิดจัันที่ร์ ์ไม่จัำากัู้ดสินใช้" โดยจดทะเบียนเมี่�อวัินที่ี� 26 กูุ้มภาพันธ์ี 2459 มพีร์ะร์าชวิร์วิงศ์์
เธีอกู้ร์มห้มื�นพิที่ยืาลงกู้ร์ณ์์ เป็นนายืที่ะเบยีืนสห้กู้ร์ณ์์พร์ะองค์แร์กู้ นับเป็นการเริ�มีตุ้นแห�งการสหกรณ์์ในประเทศไทยอย�างสมีบูรณ์์ตุามี 
รูปแบบสหกรณ์์เค้รดิตุแบบไรฟ์์ไฟ์เซึ่น

ในระยะแรกตัุ�งสหกรณ์์วัดจันทร์ ไมี�จำากัดสินใชี้ มีีสมีาชิีกจำานวน 16 ค้น ทุนดำาเนินงาน 3,080 บาท ซ้ึ่�งเป็นเงินจากค้�าธิ์รรมีเนียมี
แรกเข้า 80 บาท และเงินทุนจำานวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์้สยามีกัมีมีาจล จำากัด โดยมีีกระทรวงพื่ระค้ลังมีหาสมีบัติุ เป็น 
ผูค้้ำาประกัน เสียดอกเบี�ยธิ์นาค้ารในอัตุราร้อยละ 6 ตุ�อป ีคิ้ดดอกเบี�ยจากสมีาชีิกในอัตุราร้อยละ 12 ตุ�อป ีกำาหนดใหส้มีาชีิกส�งค่้นเงินตุ้นในปแีรก  
จำานวน 1,300 บาท เมี่�อค้รบกำาหนดสมีาชีิกสามีารถิส�งเงินตุ้นค่้นได้ถ้ิง 1,500 บาท ทั�งส�งดอกเบี�ยได้ค้รบทุกรายการ แสดงให้เห็นว�าการ
นำาวิธิ์ีการสหกรณ์์เข้ามีาชี�วยแก้ไขค้วามีเด่อดร้อนของชีาวนาได้ผล แตุ�การจัดตัุ�งสหกรณ์์ในระยะแรก นอกจากจะมีีข้อจำากัดเร่�องเงินทุน
แล้วยังมีีข้อจำากัดในทางกฎหมีายด้วย เพื่ราะพื่ระราชีบัญญัติุเพื่ิ�มีเติุมีสมีาค้มี พื่.ศ. 2459 ทำาให้การจัดตัุ�งสหกรณ์์ไมี�กว้างขวาง ตุ�อมีาทาง
ราชีการจ้งได้ประกาศยกเลิกพื่ระราชีบัญญัติุเพื่ิ�มีเติุมีสมีาค้มี พื่.ศ. 2459 และประกาศใชี้พร์ะร์าชบัญญัติสห้กู้ร์ณ์์ พ.ศ์. 2471 นับเป็น
กู้ฎห้มายืสห้กู้ร์ณ์์ฉบับแร์กู้ พื่ระราชีบัญญัติุฉบับนี�เปิดโอกาสให้มีีการรับจดทะเบียนสหกรณ์์ประเภทอ่�น ๆ จากนั�นได้มีีการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี 
พื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2471 อีก 3 ค้รั�ง ชี�วยให้การจัดตัุ�งสหกรณ์์ได้ขยายออกไปอีกมีาก

การเปลี�ยนแปลงค้รั�งสำาคั้ญของขบวนการสหกรณ์์ในประเทศไทย ค่้อ การค้วบสหกรณ์์หาทุนเข้าด้วยกัน โดยพร์ะร์าชบัญญัติ
สห้กู้ร์ณ์์ พ.ศ์. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์์หาทุนขนาดเล็ก ที�ดำาเนินธิ์ุรกิจเพื่ียงอย�างเดียว ค้วบเข้ากันเป็นขนาดใหญ� สามีารถิขยาย 
การดำาเนินธิ์ุรกิจแบบอเนกประสงค์้ ซึ่้�งเป็นประโยชีน์แก�สมีาชีิกมีากข้�น สหกรณ์์หาทุนจ้งเปลี�ยนเป็นสหกรณ์์การเกษตุรจนถ้ิงปัจจุบันในป ี
พื่.ศ. 2511 สันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย ถ่ิอกำาเนิดข้�นเพื่่�อเป็นสถิาบันสำาหรับให้การศ้กษาแก�สมีาชิีกสหกรณ์์ทั�วประเทศมีีหน้าที�ติุดตุ�อ
ประสานงานกับสถิาบันสหกรณ์์ตุ�างประเทศ เพื่่�อให้เกิดค้วามีสัมีพื่ันธิ์์ และค้วามีชี�วยเหล่อร�วมีมี่อกันระหว�างสหกรณ์์สากล โดยมีีสหกรณ์์ทุก
ประเภทเป็นสมีาชีิก ซึ่้�งประเทศไทยได้กำาหนดประเภทสหกรณ์์ไว้ 6 ประเภท ตุามีประกาศกฎกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ พื่.ศ. 2516 ค่้อ 
สหกรณ์์การเกษตุร สหกรณ์์นิค้มี สหกรณ์์ประมีง สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ สหกรณ์์ร้านค้้า และสหกรณ์์บริการ และในปี พื่.ศ. 2548 ได้ประกาศ
ให้มีีสหกรณ์์รับจดทะเบียนเป็น 7 ประเภท ค่้อ สหกรณ์์การเกษตุร สหกรณ์์ประมีง สหกรณ์์นิค้มี สหกรณ์์ร้านค้้า สหกรณ์์บริการ สหกรณ์์
ออมีทรัพื่ย์ และสหกรณ์์เค้รดิตุยูเนี�ยน นับแตุ�สหกรณ์์ได้ถ่ิอกำาเนิดข้�นในประเทศไทยจวบจนปัจจุบันผลการดำาเนินงานของสหกรณ์์ในธิ์ุรกิจ
ตุ�าง ๆ ได้สร้าง ค้วามีเช่ี�อถ่ิอเป็นที�ไว้วางใจของสมีาชิีก จนทำาให้จำานวนสหกรณ์์ จำานวนสมีาชิีก ปริมีาณ์เงินทุน และผลกำาไรของสหกรณ์์ 
เพิื่�มีข้�นทุกปี การสหกรณ์์ในประเทศไทยจ้งมีีค้วามีสำาคั้ญตุ�อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพื่าะตุ�อประชีาชีนที�ยากจน สหกรณ์์จะเป็นสถิาบัน 
ทางเศรษฐกิจ และสังค้มีที�ชี�วยแก้ปัญหาในการประกอบอาชีีพื่ และชี�วยยกระดับค้วามีเป็นอยู�ของประชีาชีนให้ดีข้�น



ตุลอดระยะเวลาที�ผ�านมีาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้ดำาเนนิงานเพื่่�อส�งเสริมีสวัสดิการ 
และทำาคุ้ณ์ประโยชีนใ์หแ้ก�มีวลสมีาชีิก ชี�วยเหล่อเก่�อกูลใหค้้ำาปร้กษาด้านการเงิน ส�งเสริมีชีีวิตุค้วามีเปน็อยู�ที�ดีข้�น 
และชี�วยบรรเทาค้วามีเด่อดร้อนตุ�าง ๆ ให้แก�สมีาชีิก ท�ามีกลางวิกฤตุทางเศรษฐกิจและสังค้มี รวมีทั�ง
การแพื่ร�ระบาดของเชี่�อไวรัสโค้โรนา 2019 (COVID-19) นับเป็นการทำางานภายใตุ้สถิานการณ์์ที�ท้าทายสำาหรับ 
ผู้บริหารและค้ณ์ะกรรมีการสหกรณ์์ทุกท�านที�ได้พื่ยายามีปรับปรุงระบบบริหารจัดการสอดรับกับสถิานการณ์์
ปัจจุบันให้ส�งผลกระทบตุ�อสมีาชีิกน้อยที�สุด โดยการทำาธิ์ุรกรรมีเงินกู้ ฝาก ถิอน ออนไลน์ โดยที�สมีาชีิกไมี�ตุ้องมีา 
ด้วยตัุวเองที�สหกรณ์์ ทำาให้เกิดค้วามีปลอดภัยทั�งตุ�อสมีาชีิกและเจ้าหน้าที�สหกรณ์์ รวมีทั�งยังมีีระบบการบริหาร
จัดการที�ดีมีีค้วามีโปร�งใส พื่ัฒนาปรับปรุงองค์้กรอย�างสมีำาเสมีอ ทั�งในด้านการดำาเนินงาน การให้บริการ 
ในด้านตุ�าง ๆ และสนับสนุนสวัสดิการให้แก�สมีาชีิก

ในโอกาสนี� ผมีขอแสดงค้วามีช่ี�นชีมีค้ณ์ะผู้บริหาร ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ และเจ้าหน้าที�สหกรณ์ ์
ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ทุกท�านที�มีุ�งมีั�น ทุ�มีเท ทำาหน้าที�ด้วยค้วามีโปร�งใส ซึ่่�อสัตุย์ สุจริตุ จนสามีารถิ
นำาพื่าสหกรณ์์มีาสู�ค้วามีสำาเร็จจนถ้ิงปัจจุบันนี� และหวังว�าสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด จะเป็น 
ที�พื่้�งของมีวลสมีาชีิกโดยทั�วกันตุลอดไป ผมีขอให้ทุกท�านประสบแตุ�ค้วามีสุข มีีค้วามีสมีบูรณ์์พื่ร้อมีทั�ง 
กำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังค้วามีคิ้ด และขอให้เป็นกำาลังสำาคั้ญในการนำาพื่าสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร 
จำากัด เจริญก้าวหน้าและมีีบทบาทสำาคั้ญในการส�งเสริมีการออมีและให้ค้วามีชี�วยเหล่อแก�มีวลสมีาชิีกโดย 
เท�าเทียมีกัน ตุามีเจตุนารมีณ์์ของการก�อตัุ�งสหกรณ์์ 

สารอธิิบดีีกรมวิัชาการเกษติรสารอธิิบดีีกรมวิัชาการเกษติร

(นายระพื่ีภัทร์  จันทรศรีวงศ์) 
อธิ์ิบดีกรมีวิชีาการเกษตุร



สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นสถิาบันการเงินแห�งหน้�งที�มีีการจดทะเบียนจัดตัุ�งเป็น
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์มีาอย�างยาวนาน ตัุ�งแตุ�ปี พื่.ศ. 2519 ซึ่้�งเก่อบระยะเวลา 47 ปี ที�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีา 
การเกษตุร จำากัด ได้ดำาเนินการภายใตุ้อุดมีการณ์์และหลักการของสหกรณ์์ที�ว�า “การไมี�แสวงกำาไรสูงสุด” ซ้ึ่�ง
ทำาให้สมีาชีิกได้รับผลประโยชีน์สูงสุด และในปัจจุบันสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีการเติุบโตุ
อย�างตุ�อเน่�องและสร้างค้วามีมีั�นค้งเพื่ิ�มีข้�น ถ้ิงแมี้จะมีีวิกฤตุจากการแพื่ร�ระบาดของโรค้ติุดเชี่�อไวรัสโค้โรนา 
(COVID-19) แตุ�ยังสามีารถิผ�านพื่้นอุปสรรค้นั�นมีาได้ ขอแสดงค้วามียินดีเป็นอย�างยิ�งและขอชี่�นชีมีการทำางาน
ของค้ณ์ะกรรมีการบริหารงานและทีมีงานทุกท�าน

การบริการงานด้านการเงิน เป็นงานที�ยากและตุ้องมีีค้วามีรอบค้อบในการดำาเนินงาน ดังนั�น ขอให้
กำาลังใจค้ณ์ะกรรมีการบริหารงานทุกท�านที�ทำาหน้าที�ในการบริหารงานได้เป็นอย�างดียิ�ง อีกทั�ง ยังทำาให้สหกรณ์์
ค้งค้วามีเป็นสถิาบันทางการเงินที�เป็นที�พื่้�งให้กับสมีาชีิกและกระตุุ้นให้เกิดการออมีเงิน โดยมีีการจัดสรร
ผลประโยชีน์ที�เหมีาะสมีให้กับสมีาชิีก ค้วามีท้าทายของการดำาเนินงาน ค่้อ การทำาให้สหกรณ์์เติุบโตุทางการเงิน 
สมีาชีิกมีีการลงทุนเพื่ิ�มี และลดค้วามีเสี�ยงอันพื่้งจะเกิดข้�นตุลอดเวลา ซึ่้�งค้ณ์ะกรรมีการบริหารงานสหกรณ์์ตุ้อง
ผ�านค้วามีท้าทายนี�ไปให้ได้

ในโอกาสอันดี รอบปี 2565 นี� ขออาราธิ์นาสิ�งศักดิ�สิทธิ์ิ�ในสากลโลกที�ทุกท�านนับถ่ิอ โปรดอวยพื่ร
ให้สมีาชีิกและค้ณ์ะกรรมีการบริหารงานสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ประสบแตุ�ค้วามีสุข  
ค้วามีเจริญ ปราศจากโรค้ภัยไข้เจ็บ ไมี�มีีหนี� มีีเงินทองไหลมีาเทมีา และประสบค้วามีสำาเร็จตุามีปรารถินา
ทุกประการ

สารอธิิบดีีกรมการข้้าวัสารอธิิบดีีกรมการข้้าวั

(นายณ์ัฎฐกิตุติุ�  ของทิพื่ย์) 
อธิ์ิบดีกรมีการข้าว



ในปี พื่.ศ. 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้ดำาเนินกิจการมีาค้รบปีที� 47 ซึ่้�งสหกรณ์์ 
ได้จัดตัุ�งข้�นมีาเพื่่�อให้เกิดประโยชีน์ตุ�อสมีาชีิก เป็นการแก้ปัญหาร�วมีกัน คิ้ดร�วมีกัน ทำากิจกรรมีร�วมีกัน ด้วย
หลักการ อุดมีการณ์์ และวิธิ์ีการสหกรณ์์ จนสามีารถิฟ์ันฝ่าอุปสรรค้และปัญหาตุ�างๆ ลุล�วงไปด้วยดี หัวใจสำาคั้ญ
ในการที�สหกรณ์์จะประสบผลสำาเร็จได้ ก็ด้วยการมีีส�วนร�วมีของสมีาชีิกสหกรณ์์ ตุามีหลักการสหกรณ์์ ชี�วยเหล่อ 
ตุนเองและชี�วยเหล่อซึ่้�งกันและกัน เกิดค้วามีรักค้วามีสามีัค้คี้ มีีค้วามีศรัทธิ์าร�วมีกัน สร้างค้วามีเชี่� อที�ว�า  
หลักการสหกรณ์์และวิธิ์ีการสหกรณ์์ ก�อให้เกิดการกินดีอยู�ดีและมีีสันติุสุขด้วยค้วามีคิ้ดสร้างสรรค์้ บริหารร�วมีกัน 
ด้วยค้วามีโปร�งใส

ผมีจ้งขอแสดงค้วามียินดีและชี่�นชีมีมีายังค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ ที�ปร้กษา เจ้าหนา้ที� ผูตุ้รวจสอบกิจการ  
ผู้สอบบัญชีี สมีาชิีก ตุลอดจนผู้เกี�ยวข้องทุกท�าน ที�มีีส�วนสำาคั้ญในการดำาเนินการของสหกรณ์์ให้เจริญรุ�งเร่อง
และมีั�นค้งอย�างตุ�อเน่�อง

สุดท้ายนี� กรมีหมี�อนไหมี ขออาราธิ์นาคุ้ณ์พื่ระศรีรัตุนตุรัยและสิ�งศักดิ�สิทธิ์ิ�ทั�งหลายในสากลโลก 
จงดลบันดาลให้ทุกท�านมีีสุขภาพื่อนามีัยที�แข็งแรงสมีบูรณ์์ ปราศจากโรค้ภัย ประสบแตุ�ค้วามีสุข ค้วามีเจริญ 
สมีหวังในสิ�งอันพื่้งปรารถินาทุกประการ และขอให้สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เจริญก้าวหน้า 
มีั�นค้ง และสามีารถิเป็นที�พื่้�งพื่าให้กับสมีาชิีกตุลอดไป

สารอธิิบดีีกรมหม่อนไหมสารอธิิบดีีกรมหม่อนไหม

(นายประกอบ  เผ�าพื่งศ์) 
อธิ์ิบดีกรมีหมี�อนไหมี



ในป ี2565 ที�ผ�านมีาเป็นเร่�องที�น�ายนิดีเปน็อย�างยิ�ง กับผลการดำาเนนิงานของสหกรณ์อ์อมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ที�สามีารถิ
ดำาเนินงานจนได้กำาไรสุทธิ์ิเกินเป้าหมีายที�กำาหนดในแผนงานที�เสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ� โดยค้าดว�าจะสามีารถิจ�ายเงินปันผลและเงินเฉลี�ยค่้น
ได้เท�ากับป ี2564 แมีที้�ผ�านมีาการดำาเนนิงานของสหกรณ์์ฯ จะได้รับผลกระทบและอุปสรรค้มีากมีาย ทั�งการแพื่ร�ระบาดของเชี่�อไวรัสโค้โรนา 
(COVID 19) ผลกระทบจากวิกฤตุเศรษฐกิจ อัตุราเงินเฟ้์อที�เพื่ิ�มีข้�น ทำาให้สถิานประกอบการ ตุลอดจนสหกรณ์์หลายแห�ง ประสบปัญหา 
การดำาเนินงาน โชีค้ดีที�วิกฤตุเหล�านี�มีีผลกระทบตุ�อสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด น้อยมีาก เน่�องจากค้ณ์ะกรรมีการ 
ดำาเนินการชุีดที� 47 มีีแผนงานและกรอบการดำาเนินงาน การบริหารเพ่ื่�อให้บรรลุตุามีเป้าหมีายที�กำาหนดไว้ชีัดเจน เชี�น ลดค้�าใชี้จ�ายในการ 
บรหิาร ลดค้�าใช้ีจ�ายค้ณ์ะกรรมีการ ลดค้�าใช้ีจ�ายของสมีาชิีก ที�สำาคั้ญการดำาเนนิงานบรรลุเปา้หมีายการหารายได้ โดยสหกรณ์ส์ามีารถิลงทุนใน
ตุลาดหลักทรพัื่ยม์ีากกว�า 500 ล้านบาท ระยะสั�นไมี�ถ้ิง 6 เด่อน ทำาใหม้ีรีายได้จากการลงทนุภายนอกเพิื่�มีข้�น จากองค์้ประกอบตุ�าง ๆ นี� ทำาให ้
กำาไรจากการประกอบการเพื่ิ�มีข้�นมีากกว�าที�ตัุ�งไว้ประมีาณ์ 24 ล้านบาท

สำาหรับในปีตุ�อไปค้ณ์ะกรรมีการค้าดว�าจากวิกฤตุเศรษฐกิจที�จะมีีค้วามีรุนแรงมีากข้�น จะส�งผลกระทบตุ�อสถิานภาพื่ทางการเงิน 
ของสหกรณ์ ์กรมีส�งเสรมิีสหกรณ์ใ์นฐานะนายทะเบยีน จ้งได้มีแีนวคิ้ดที�จะแตุ�งตัุ�งกรรมีการบรหิารเงิน เพ่ื่�อลดค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์ ์ จ้งได้ออก
กฎกระทรวง ที�ใชีแ้ล้ว และกำาลังรอการประกาศใชี ้ซึ่้�งจะส�งผลกระทบตุ�อการดำาเนนิการของสหกรณ์อ์อมีทรพัื่ยก์รมีวิชีาการเกษตุร จำากัด และ
สมีาชีกิของสหกรณ์ฯ์ ได้แก�

1) การปรบัอัตุราดอกเบี�ยนโยบายของทางราชีการ ทำาใหธ้ิ์นาค้ารข้�นอัตุราดอกเบี�ยเพิื่�มีข้�นรอ้ยละ 0.80 – 1.00 ทำาใหส้หกรณ์อ์อมีทรพัื่ย์ 
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ที�กูเ้งินอยู� 1,955 ล้านบาท ตุ้องเสยีดอกเบี�ยเพิื่�มีข้�นไมี�นอ้ยกว�า 10 ล้านบาท

2) วิกฤตุทางการเงิน สมีาชีิกของสหกรณ์์หลายแห�ง มีีปัญหาการชีำาระเงิน ทำาให้บางสหกรณ์์ขาดสภาพื่ค้ล�อง จ้งมีีกฎกระทรวงใหมี� 
กำาหนดวงเงินดำารงสนิทรพัื่ยส์ภาพื่ค้ล�อง โดยกำาหนดประเภทสนิทรพัื่ยที์�ถ่ิอว�าเปน็สภาพื่ค้ล�องได้มีจีำากัด ทำาใหส้หกรณ์โ์ดยรวมีจะตุ้องมีเีงินสด 
เพื่่�อรักษาสภาพื่ค้ล�องของสหกรณ์ม์ีากข้�น

3) การที�สมีาชิีกกู้เงินแล้วชีำาระงวดเงินกู้นานไปทำาใหส้หกรณ์บ์างแห�งขาดสภาพื่ค้ล�อง กฎกระทรวงที�กำาลังจะประกาศใชีจ้้งกำาหนดว�า 
สหกรณ์จ์ะใหส้มีาชีกิที�กูเ้งินไป ชีำาระเงินกูไ้ด้มีากที�สดุไมี�เกิน 150 งวดเด่อน ในขณ์ะที�สหกรณ์อ์อมีทรพัื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ใหผ้�อนชีำาระ
ได้ 300 งวดเด่อน

4) เพื่่�อให้สมีาชิีกมีีเงินเหล่อใช้ีหลังจากชีำาระเงินกู้แล้วพื่อเพีื่ยงตุ�อการดำารงชีีพื่ตุามีปกติุ กฎกระทรวงที�จะประกาศใช้ีใหมี�จ้งกำาหนด 
ให้ผู้กู้จะตุ้องมีีเงินค้งเหล่อหลังจากจ�ายเงินกู้ทุกประเภทแล้วอย�างน้อยร้อยละ 30 ของเงินได้รายเด่อน ในขณ์ะที�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด กำาหนดเงินได้รายเด่อนค้งเหล่อ ของสมีาชีกิที�กู้เงินไว้เพีื่ยงรอ้ยละ 12 ของเงินได้รายเด่อน

ปัจจัยตุ�างๆ ที�กล�าวมีานี�ย�อมีมีีผลตุ�อการดำาเนินงานของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ชุีดตุ�อ ๆ  ไป ตุ้องตุระหนักและนำาไปปฏิิบัติุตุามีกฎกระทรวงที�จะประกาศใชี้ ในขณ์ะเดียวกันสมีาชีิกก็ตุ้องเตุรียมีค้วามีพื่ร้อมี และวางแผน
การดำารงชีีวิตุตุามีนโยบายเศรษฐกิจพื่อเพีื่ยงเพื่่�อลดผลกระทบที�จะเกิดข้�น รวมีทั�งยอมีรับผลการดำาเนินงานของสหกรณ์์ในด้านกำาไร และ 
ผลตุอบแทนที�พื่ง้จะได้รบัที�จะตุ้องลดลง ในขณ์ะที�ค้�าใช้ีจ�าย ไมี�ว�าจะเปน็ค้�าจ้างเจ้าหนา้ที� ค้�าใช้ีจ�ายดำาเนนิงานตุ�าง ๆ กลับมีแีนวโนม้ีเพิื่�มีขี�น

สุดท้ายในนามีของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการชุีดที� 47 ขออาราธิ์นาคุ้ณ์พื่ระศรีรัตุนตุรัย สิ�งศักดิ�สิทธิ์ิ� ได้โปรดดลบันดาลให้สมีาชีิก
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด และค้รอบค้รัว จงมีีสุขภาพื่กายใจที�เข้มีแข็ง สามีารถิผ�านพื่้นจากอุปสรรค้ ภยันตุราย ทั�งหลาย
ทั�งปวงไปด้วยดีตุลอดไป

สารประธิานกรรมการดีำาเนินการสารประธิานกรรมการดีำาเนินการ

(นายประสาท  เกศวพื่ิทักษ์) 
ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการ



นายอวัยชยั  บุญญานพุงศ์์
รองประธานกรรมการ คนท่ี่� 1

นางสาวัพชรเกศ์  จิิรสุรศั์มิ�
รองประธานกรรมการ คนท่ี่� 2

นางสุปราน ี มั�นหมาย
กรรมการและเลขานุการ

นายอนนัต์ิ  บัลนาลังก์
รองประธานกรรมการ คนท่ี่� 3 

นายประสาท  เกศ์วัพิทักษ์
ประธานกรรมการ

นายวิัศ์รตุิ  สันมา่แอ
กรรมการและเหรญัญิก

คณ์ะกรรมการดีำาเนินการ ชุดีที� 47คณ์ะกรรมการดีำาเนินการ ชุดีที� 47



คณ์ะกรรมการดีำาเนินการ ชุดีที� 47คณ์ะกรรมการดีำาเนินการ ชุดีที� 47

นายวััฒนา  จุิฑาเมธิาวีั
กรรมการ

นายเสกสรรค์  วัรรณ์กรี
กรรมการ

นายอาทิติย ์ อุ่นเมอืง
กรรมการ

นายบรรเทา  จัินทรพุ่์ม
กรรมการ

นายธินนิทรธ์ิร  สมแติง
กรรมการ

นายอนสุรณ์์  เทียนศิ์รฤิกษ์
กรรมการ

นายไพโรจิน ์ สุวัรรณ์จิินดีา
กรรมการ

นายพุฒธิิร  สารกิา
กรรมการ

นายธิงชยั  คำาโคติร
กรรมการ



คณ์ะอนุกรรมการอำานวัยการคณ์ะอนุกรรมการอำานวัยการ

คณ์ะอนุกรรมการเงินก้้คณ์ะอนุกรรมการเงินก้้

1 23 456 7

1 

1 

นายประสาท  เกศวพิิทักษ์์ 
ประธานอนุกรรมการ

นายอวยชัยั  บุุญญานพุิงศ์
อนุกรรมการ

นางสาวพิชัรเกศ  จิิรสุรศัมิ์ิ� 
อนุกรรมการ

นายอนนัต์์  บุัลนาลังก์ 
อนุกรรมการ

นางสุปราน ี มิ์ั�นหมิ์าย 
อนุกรรมการ

นายไพิโรจิน ์ สุวรรณจิินดา 
อนุกรรมการ

นายวิศรตุ์  สันมิ์า่แอ 
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอวยชัยั  บุุญญานพุงศ์์ 
ประธานอนุกรรมการ

นายพุฒิธิร  สารกิา 
อนุกรรมการ

นายธนนิทรธ์ร  สมแตง 
อนุกรรมการ 

นายอนสุรณ์์  เทียนศิ์รฤิกษ์์ 
อนุกรรมการ 

นายวัฒินา  จุุฑาเมธาวี 
อนุกรรมการและเลขานุการ

2

2

3

3

4

5

4

6
7

5

1 
2 34

5



คณ์ะอนุกรรมการศึ์กษาและประชาสัมพันธ์ิคณ์ะอนุกรรมการศึ์กษาและประชาสัมพันธ์ิ

คณ์ะอนุกรรมการบรหิารเงินและการลงทุนคณ์ะอนุกรรมการบรหิารเงินและการลงทุน

1 23 45
1 

1 

นางสาวพชรเกศ  จิิรสุรศัมิ์ิ� 
ประธานอนุกรรมการ

นายธงชยั  คำำาโคำตร 
อนุกรรมการ

นายไพโรจิน ์ สุวรรณจิินดา 
อนุกรรมการ

นายธนนิทรธ์ร  สมิ์แตง 
อนุกรรมการ

นายพุฒิธิร  สารกิา 
อนุกรรมการและเลขานุการ

นายอนนัต์์  บััลนาลังก์์ 
ประธานอนุกรรมการ

นายบัรรเทา  จัันทรพ่์ุ่�ม 
อนุกรรมการ

นายธงชัยั คำำาโคำต์ร 
อนุกรรมการ 

นายวััฒนา  จ่ัฑาเมธาวีั 
อนุกรรมการ

นายอาทิต์ย ์ อ่�นเมอืง 
อนุกรรมการและเลขานุการ

2

2

3

3

4
5

4
5

1 23 45



คณ์ะอนุกรรมการบรหิารควัามเสี�ยงคณ์ะอนุกรรมการบรหิารควัามเสี�ยง

1 2
3 45

1 นางสุุปราน ี มั่่�นหมั่าย  
ประธานอนุกรรมการ

นายไพโรจน ์ สุุวรรณจินดา  
อนุกรรมการ

นายวิศรตุ  สุ่นมั่า่แอ  
อนุกรรมการ

นายเสุกสุรรค์์  วรรณกร ี 
อนุกรรมการ

นายอนสุุรณ์  เทีียนศิรฤิกษ์์  
อนุกรรมการและเลขานุการ2

3

4
5



นายสุรจิิติต์ิ  แก้วัชงิดีวัง
ท่ี่�ปรกึษาด้้านการบรหิารเงิน

นางสาวัเบญจิมาภรณ์ ์ ฤกษ์วิัชานนัท์
ผู้้้สอบบัญชี่

นางสาวัฤดีี  เกียรติิก้องทวีั
ผู้้้ตรวจสอบกิจการ

นายปรชัญา  วังษา
ท่ี่�ปรกึษาด้้านกฎหมาย  

นายปราโมทย ์ ยาใจิ 
ท่ี่�ปรกึษากิตติมศัักดิ้�

นางศิ์รลัิกษ์  พรอ้มเพราะ
ผู้้้ตรวจสอบภายใน

ที�ปรกึษากิติติิมศั์กดิี�ที�ปรกึษากิติติิมศั์กดิี�

ที�ปรกึษาที�ปรกึษา



นางสาวัพัณ์ณ์์ชติิา  เอกสิทธิิ�วัรากร 
ผู้้้ชีว่ยผู้้้จัด้การ

นายโกมนิทร ์ วิัโรจินวั์ัฒนกุล
ผู้้้จัด้การ
(ตั�งแต่ 14 กุมภาพัันธ์ 2565 ถึึงปัจจุบัน)

ฝ่่ายจัิดีการฝ่่ายจัิดีการ

ฝ่่ายอำานวัยการฝ่่ายอำานวัยการ

1 2
3

4
5

1 นางสุุกััญญา  จัันทนสุ์ุคนธ์์ 
หัวัหัน้้าฝ่่าย (เกษีียณ ปีี 2565)

นางสุาวพรทิพย์ ์ ไหมพรหม  
เจ้้าหัน้้าทีี่�อาวุโส

นาย์รงัสุรรค์  ภาคภูม ิ 
เจ้้าหัน้้าทีี่�ปีฏิิบััติิการ

นางสุาวศีีตภา  อุุนนะนนัทน ์ 
เจ้้าหัน้้าทีี่�ปีฏิิบััติิการ (เจ้้าหัน้้าทีี่�ใหัม่่)

นางสุาวกันกัวรรณ  สุมุทรรตัน ์ 
เจ้้าหัน้้าทีี่�ปีฏิิบััติิการ (เจ้้าหัน้้าทีี่�ใหัม่่)2

3

4
5



ฝ่่ายสมาชิกสัมพันธ์ิฝ่่ายสมาชิกสัมพันธ์ิ

 ฝ่่ายสินเชื�อ ฝ่่ายสินเชื�อ

1 

1 

2

2

3

3

4

4

5

5

1 

1 

นายธวััชชยั  ช่�นจิิตต์  
หัวัหัน้้าฝ่่าย

นางชสิา  สุดลาภา  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส (เกษ่ียณ ปีี 2565)

นางสาวักััญญาณััฐ  หันัพัันต ู 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ

นายเมธัส  มาเวัช  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ

นางสาวัปิิยธิดา  ทองงิ�วั  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ (เจ้้าหัน้้าท่ี่�ใหัม่่)

นางวรินิทริย์า  วัฒนะชัยักุุลศิิริ ิ 
หัวัหัน้้าฝ่่าย

นางมาลัย  ใจเจริญิ  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส (เกษ่ียณ ปีี 2565)

นางศิริลัีกุษณ์์  กิุตติโริจนร์ิจิุ  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส

นางสาวนชุัริ ี เอีียดทอีง  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส

นางสาวเสาวณ์ี  อุีดมวริริณ์าเขตริ  
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ 

นางสาวกุรินษิฐ์์ศิิริ ิยนต์ตริะกุาริกุุล 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ

นางสาวอีริจิริา เพ็็งแพ็ 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปีฏิิบััติิการ (เจ้้าหัน้้าท่ี่�ใหัม่่)

2

2

3

3

4

4

5

5
6
7

6 7



ฝ่่ายการเงินฝ่่ายการเงิน

ฝ่่ายบัญชีฝ่่ายบัญชี

1 23 4
1 

1 

นางสาวจิิรวดีี  แจ่ิมใส 
หัวัหัน้้าฝ่่าย

นางสาวภคมน  ไชยมหา 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส

นางสาวทวีพร  เน่�องจิากนลิ 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปฏิิบััติิการ

นางสาวระพีพร  พลายยงค์ 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�ปฏิิบััติิการ (เจ้้าหัน้้าท่ี่�ใหัม่่)

นางยุุวดีี  บุุญใหญ่  
หัวัหัน้้าฝ่่าย

นางนติยุา  แสงทอง
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส

นางสาวชุุรีพีรี  แก้้ววิชุติ 
เจ้้าหัน้้าท่ี่�อาวุโส

2

2

3

3

4

1 2 3



 ฝ่่ายสารสนเทศ์ ฝ่่ายสารสนเทศ์

เจ้ิาหน้าที�ทั�วัไปเจ้ิาหน้าที�ทั�วัไป

นายทวีัทรพัย ์ นาจิำาปา
หวัหน้าฝ่่าย

นางบุญชว่ัย  สท้านธิรนลิ
เจ้าหน้าท่ี่�ทัี่�วไป (แม่บ้าน)

นายอนชุา  ควัรบุบผา
เจ้าหน้าท่ี่�ทัี่�วไป (ขับรถึยนต์)

นายสุดีใจิ  ศ์รกีระแจิะ
เจ้าหน้าท่ี่�ทัี่�วไป (รกัษาความปลอด้ภัย)

นายสมบัติิ  พุ่มเมฆ
พันักงานจ้างเหมา (รกัษาความปลอด้ภัย)

นายดีรนิทร ์ จิำาเนยีรพล
เจ้าหน้าท่ี่�อาวุโส
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สารบัญ สารบัญ 

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ชุุดำท่ี่� 47

ท่ี่�ปรึกษากิตติมศัักดิำ� ท่ี่�ปรึกษา ผู้้�ตรวจสอบกิจการ ผู้้�สอบบัญชุ่ และผู้้�ตรวจสอบภายในิ

ฝ่่ายจัดำการ

หนัิงสือเชุิญประชุุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565 18

วัตถุุประสงค์และอำานิาจกระที่ำาการของสหกรณ์ออมที่รัพย์กรมวิชุาการเกษตร จำากัดำ 20

ส่วนิท่ี่� 1 รายงานิกิจการประจำาปี 2565

 1. รายงานกิจกรรมีและผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2565 22

 2. รายงานของผู้ตุรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2565 31

 3. งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำาปี 2565 39

 4. ผลงานเด�นของการดำาเนินงาน ประจำาปี 2565 64

 5. กิจกรรมี ประจำาปี 2565 70

 6. ผู้แทนสมีาชีิก ประจำาปี 2565 - 2566 79

 7. รายชี่�อสมีาชีิก สมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี ปี 2564 - 2565 

สหกรณ์์ได้จ�ายเงินสงเค้ราะห์ ประจำาปี 2565 88

ส่วนิท่ี่� 2 เอกสารประกอบการประชุุม

ระเบ่ยบวาระการประชุุมใหญ่สามัญประจำาปี 2565

ระเบียบวาระที� 1 เร่�องที�ประธิ์านแจ้งให้ที�ประชุีมีทราบ 93

ระเบียบวาระที� 2 เร่�องรับรองรายงานการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 94

ระเบียบวาระที� 3 เร่�องส่บเน่�อง 160

ระเบียบวาระที� 4 เร่�องเพื่่�อทราบ 161

ระเบียบวาระที� 5 เร่�องเพื่่�อพิื่จารณ์า 170

ระเบียบวาระที� 6 เร่�องอ่�น ๆ (ถ้ิามีี) 214

ถุ�อยแถุลงของคณะผู้้�จัดำที่ำา 215
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สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จำกัด 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE.LTD 
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 080-4390844, 087-5574506, 084-9223897, 084-6520771, 02-9405088-9, 02-9406825-6  
โทรสาร 0-2561-1502 e-mail : doacoop@gmail.com / www.doacoop.com 

 

ที่ สอ.กวก. ว.  2625 /2566 
24  มกราคม  2566 

เร่ือง     เชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และสัมมนาผู้แทนสมาชิก 

เรียน    ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2565 
 2.  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
 3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

 4.  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 

 5.  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และสัมมนาผู้แทนสมาชิก 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ได้กำหนดจัดการสัมมนาผู้แทนสมาชิก ในวันเสารท์ี่  
11 กุมภาพันธ์ 2566 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ อาคารวนศาสตร์ 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกษตรกลางบางเขน 
กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ดังนี้ 
 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนนิคดี การถูกร้องเรียน         
       และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีทีผ่่านมา 
 ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบ 
 4.1 รายงานกิจการและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 
 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
 4.3 สมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ประจำปี 2565 
 4.4 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
      ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
 4.5 นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 4.6 การแกไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1  งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2565 

 5.2  การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 
 5.3  การทบทวนนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 5.4  งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 
 

/5.5 แผนงานและประมาณการรายได้ …… 
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 5.5  แผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจำปี 2566 
 5.6  การนำเงินไปฝากหรือลงทนุอย่างอื่น ประจำปี 2566 
 5.7  นโยบายและแผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมจากสหกรณ์อ่ืน 
   และสถาบันการเงนิ และการคำ้ประกัน 
 5.8  การกำหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจำปี 2566 
    5.9  การคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 

 5.10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด  
 5.11 การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ว่าด้วยเจ้าหนา้ที่สหกรณ์และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 
 5.12 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ 
          ประจำปี 2566 
 ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
จักขอบคุณยิ่ง 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายประสาท เกศวพิทักษ์) 
 ประธานกรรมการดำเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
 
 
 
 
ฝ่ายอำนวยการ 
โทร. 0 2940 5088-9 ต่อ 232-233 
โทรสาร 0 2561 1502 
e-mail : doacoop@gmail.com 
 
 



วััติถุุประสงค์และอำานาจิกระทำาการข้อง
สหกรณ์์ออมทรพัย์กรมวิัชาการเกษติร จิำากัดี

วัิตถุปุร์ะสงค์ สหกรณ์์นี�มีวัีตุถิปุระสงค์้เพื่่�อส�งเสริมีผลประโยชีน์ทางเศรษฐกิจและสังค้มีของบรรดาสมีาชิีก  
โดยวิธิ์ีชี�วยตุนเองและชี�วยเหล่อซึ่้�งกันและกันตุามีอุดมีการณ์์ รวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

 (1) ส�งเสริมีให้สมีาชีิกออมีทรัพื่ย์ โดยชี�วยให้สามีารถิสงวนส�วนแห�งรายได้ของตุนไว้ในทางอันมีั�นค้ง 
และได้รับประโยชีน์ตุามีสมีค้วร

 (2) ส�งเสริมีการชี�วยตุนเองและชี�วยเหล่อซึ่้�งกันและกันในหมีู�สมีาชีิก
 (3) ให้บริการทางการเงินแก�สมีาชีิก
 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชี่�อเพื่่�อการประกอบอาชีีพื่และการดำารงชีีพื่ของสมีาชีิก
 (5) ร�วมีมี่อกับสหกรณ์์อ่�น สันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย ชุีมีนุมีสหกรณ์์ องค์้กร ชุีมีชีน ภาค้เอกชีน 

และหน�วยงานของรัฐเพื่่�อส�งเสริมีและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์์
 (6) ส�งเสริมีการเรียนรู้และการพื่ัฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุของสมีาชีิกและชุีมีชีน

อำานาจักู้ร์ะที่ำากู้าร์ เพื่่�อให้บรรลุวัตุถิุประสงค์้ของสหกรณ์์ ให้สหกรณ์์มีีอำานาจกระทำาการ ดังตุ�อไปนี�
 (1) รับฝากเงินจากสมีาชิีกหร่อสหกรณ์์อ่�นหร่อสมีาค้มีฌาปนกิจสงเค้ราะห์
 (2) จัดหาทุนเพื่่�อดำาเนินกิจการตุามีวัตุถิุประสงค์้ของสหกรณ์์
 (3) ให้เงินกู้แก�สมีาชีิก
 (4) ให้สหกรณ์์อ่�นกู้ย่มีเงิน
 (5) ซึ่่�อหุ้นของธิ์นาค้ารซึ่้�งมีีวัตุถิุประสงค์้เพ่ื่�อให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางการเงินแก�สหกรณ์์
 (6) ซึ่่�อหุ้นของชุีมีนุมีสหกรณ์์หร่อสหกรณ์์อ่�น
 (7) ซึ่่�อหุ้นของสถิาบันที�ประกอบธุิ์รกิจอันทำาให้เกิดค้วามีสะดวกหร่อส�งเสริมีค้วามีเจริญแก�กิจการ

ของสหกรณ์์
 (8) ซึ่่�อหลักทรัพื่ย์รัฐบาลหร่อรัฐวิสาหกิจ
 (9) ออกตัุ�วสัญญาใช้ีเงินและตุราสารการเงิน
 (10) ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นตุามีกฎหมีายและตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุกำาหนด
 (11) ดำาเนินการให้กู้ย่มีเพื่่�อการเค้หะ
 (12) ให้สวัสดิการและการสงเค้ราะห์ตุามีสมีค้วรแก�สมีาชีิกและค้รอบค้รัว
 (13) ให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางวิชีาการแก�สมีาชีิก
 (14) ขอรับค้วามีชี�วยเหล่อทางวิชีาการจากทางราชีการ หน�วยงานของตุ�างประเทศ หร่อบุค้ค้ลอ่�นใด
 (15) ดำาเนินการส�งเสริมีการเรียนรู้และการพื่ัฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุของสมีาชีิกและชุีมีชีน
 (16) กระทำาการตุ�าง ๆ ตุามีที�อนุญาตุไว้ในกฎหมีายว�าด้วยสหกรณ์์ เพื่่�อให้เป็นไปตุามีวัตุถิุประสงค์้ 

ที�กล�าวข้างตุ้น รวมีถ้ิงซึ่่�อ ถ่ิอกรรมีสิทธิ์ิ�หร่อทรัพื่ย์สิทธิ์ิค้รอบค้รอง กู้ ย่มี เชี�าหร่อให้เชี�า เชี�าซึ่่�อหร่อให้เชี�าซึ่่�อ 
โอนหร่อรับโอน สิทธิ์ิการเชี�าหร่อสิทธิ์ิการเชี�าซึ่่�อ ขายหร่อจำาหน�าย จำานองหร่อรับจำานอง จำานำาหร่อรับจำานำา
ด้วยวิธิ์ีอ่�นใดซึ่้�งทรัพื่ย์สินแก�สมีาชีิกหร่อของสมีาชิีก
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ส่วันที� 1ส่วันที� 1
รายงานกิจิการประจิำาปี 2565

วันอาทิี่ตย์ท่ี่� 12 กุมภาพัันธ์ 2566
ณ หอ้งประชุีมจงรกัปรช่ีานนท์ี่ 

อาคารวนศัาสตร ์72 ปี
มหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

เกษตรกลางบางเขน กรงุเที่พัมหานคร



ล้านบาท ร้อยละ

เงินฝากสถาบันการเงิน 104.71         1.09
เงินให้สมาชิกกู้ 3,927.78      41.03
เงินฝากและเงินลงทุน 5,458.72      57.02
อ่ืน ๆ 82.48          0.86

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 3,110.58      32.49
เงินรับฝาก 3,770.44      39.38
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,955.00      20.42
ทุนส ารอง 406.62         4.25
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 24.54          0.26
ก าไรสุทธิประจ าปี 241.61         2.52
อ่ืน ๆ 64.90          0.68

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 26.40          0.68
เงินกู้สามัญ 3,601.80      91.70
เงินกู้พิเศษ 299.57         7.62

รวม 3,927.77     100.00

ณ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2565

ทุนด าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2565

เงินให้สมาชิกกู้

32.49%
39.38%

20.42%
4.25%0.26%

2.52%
0.68%

1.09%

41.03%

57.02%

0.86%

0.68%

91.70%

7.62.%

สนิที่ร์พัยื์
ณ์ 31 ธิ์ันวาค้มี 2565

ที่นุดำาเนินกู้าร์
ณ์ 31 ธิ์ันวาค้มี 2565

1. รายงานกิจิการและผลการดีำาเนินงาน 
ประจิำาปี 2565 

ล้านบาท ร้อยละ

เงินฝากสถาบันการเงิน 104.71         1.09
เงินให้สมาชิกกู้ 3,927.78      41.03
เงินฝากและเงินลงทุน 5,458.72      57.02
อ่ืน ๆ 82.48          0.86

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 3,110.58      32.49
เงินรับฝาก 3,770.44      39.38
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,955.00      20.42
ทุนส ารอง 406.62         4.25
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 24.54          0.26
ก าไรสุทธิประจ าปี 241.61         2.52
อ่ืน ๆ 64.90          0.68

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 26.40          0.68
เงินกู้สามัญ 3,601.80      91.70
เงินกู้พิเศษ 299.57         7.62

รวม 3,927.77     100.00

ณ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2565

ทุนด าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2565

เงินให้สมาชิกกู้

32.49%
39.38%

20.42%
4.25%0.26%

2.52%
0.68%

1.09%

41.03%

57.02%

0.86%

0.68%

91.70%

7.62.%

เงินให้ส้มาชิกู้กู้้้
ณ์ 31 ธิ์ันวาค้มี 2565

ล้านบาท ร้อยละ

เงินฝากสถาบันการเงิน 104.71         1.09
เงินให้สมาชิกกู้ 3,927.78      41.03
เงินฝากและเงินลงทุน 5,458.72      57.02
อ่ืน ๆ 82.48          0.86

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
ทุนเรือนหุ้น 3,110.58      32.49
เงินรับฝาก 3,770.44      39.38
เงินกู้ยืมระยะส้ัน 1,955.00      20.42
ทุนส ารอง 406.62         4.25
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 24.54          0.26
ก าไรสุทธิประจ าปี 241.61         2.52
อ่ืน ๆ 64.90          0.68

รวม 9,573.69     100.00

ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 26.40          0.68
เงินกู้สามัญ 3,601.80      91.70
เงินกู้พิเศษ 299.57         7.62

รวม 3,927.77     100.00

ณ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2565

ทุนด าเนินงาน
ณ 31 ธันวาคม 2565

เงินให้สมาชิกกู้

32.49%
39.38%

20.42%
4.25%0.26%

2.52%
0.68%

1.09%

41.03%

57.02%

0.86%

0.68%

91.70%

7.62.%

  ล้านบาที่ ร์อ้ยืละ

เงินฝากสถิาบันการเงิน 104.81 1.09

เงินให้สมีาชีิกกู้ 3,927.78 41.03

เงินฝากและเงินลงทุน 5,458.77 57.02

อ่�น ๆ  82.41 0.86

 ร์วิม 9,573.77 100.00

  ล้านบาที่ ร์อ้ยืละ

ทุนเร่อนหุ้น 3,110.58 32.49

เงินรับฝาก 3,770.44 39.38

เงินกู้ย่มีระยะสั�น 1,955.00 20.42

ทุนสำารอง  406.62 4.25

ทุนสะสมีตุามีข้อบังคั้บ 24.54 0.26

กำาไรสุทธิ์ิประจำาปี 241.59 2.52

อ่�น ๆ  65.00 0.68

 ร์วิม 9,573.77 100.00

  ล้านบาที่ ร์อ้ยืละ

เงินกู้ฉุกเฉิน 26.40 0.68

เงินกู้สามีัญ 3,601.80 91.70

เงินกู้พื่ิเศษ 299.58 7.62

 ร์วิม 3,927.78 100.00
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ปี พ.ศ์. สมาชิกู้ 
(คน)

ที่นุเร์อืน
หุ้น้

 เงินที่นุ 
 สำาร์อง

เงินร์บั
ฝากู้

สนิที่ร์พัยื ์
ร์วิม

 เงินให้ ้
สมาชิกู้กู้้้

เงินฝากู้และ 
กู้าร์ลงที่นุ ร์ายืได้ ร์ายืจ่ัายื กู้ำาไร์สทุี่ธิี

2529 4,725 36.84 1.90 19.50 67.92 62.95 - 8.65 2.82 5.83

2530 5,317 46.16 2.58 38.80 102.44 98.57 - 12.10 4.72 7.38

2531 5,875 58.71 3.36 64.76 146.73 142.22 - 17.66 7.67 9.99

2532 6,351 72.36 4.45 69.99 203.93 198.77 - 25.28 12.58 12.70

2533 6,651 89.38 5.75 52.98 232.29 225.59 - 32.84 16.04 16.80

2534 6,851 107.89 7.67 110.74 286.70 255.94 - 42.57 21.05 21.52

2535 7,022 136.94 10.14 131.32 404.55 384.90 - 46.91 24.62 22.29

2536 7,052 168.69 12.36 239.82 492.06 433.54 30.00 59.91 30.42 29.49

2537 7,164 219.62 15.31 253.18 546.24 486.74 30.00 67.28 32.34 34.94

2538 7,161 260.63 18.81 333.47 686.49 595.78 75.00 81.72 36.64 45.08

2539 7,156 333.67 23.39 351.50 786.77 649.49 120.00 97.54 45.27 52.27

2540 7,096 396.35 28.61 320.79 832.25 681.80 30.05 105.79 42.99 62.80

2541 7,124 431.60 34.90 278.88 823.69 694.08 10.00 105.93 38.12 67.81

2542 7,187 489.13 41.73 343.35 956.24 884.62 - 100.58 28.89 71.69

2543 7,189 536.36 48.94 444.82 1,115.58 874.45 42.00 104.37 30.41 73.96

2544 7,193 593.11 56.34 461.13 1,198.24 1,062.34 20.00 98.56 27.59 70.97

2545 7,081 651.93 63.55 489.72 1,288.46 1,165.13 20.00 98.63 29.47 69.16

2546 7,156 718.46 70.49 560.87 1,436.46 1,276.34 70.65 98.15 28.53 69.62

2547 7,102 790.39 78.16 619.54 1,573.92 1,298.06 145.00 99.90 29.70 70.20

2548 7,271 866.97 85.83 674.80 1,720.52 1,378.60 191.00 109.72 32.46 77.26

2549 7,355 959.27 93.96 590.70 1,746.20 1,405.31 145.00 121.06 37.10 83.96

2550 8,421 1,046.32 102.37 833.50 2,094.04 1,590.37 295.00 131.50 43.52 87.98

2551 9,062 1,128.23 111.17 950.58 2,321.33 2,208.39 765.70 149.41 49.77 99.64

2552 9,569 1,224.32 121.40 1,087.01 2,568.91 1,951.45 506.10 156.41 55.69 100.72

2553 10,231 1,324.16 131.49 1,108.69 2,719.08 1,991.51 564.60 164.43 55.97 108.46

2554 10,570 1,418.86 144.72 1,149.08 2,878.72 2,137.08 579.60 173.79 62.65 111.14

2555 10,963 1,532.02 155.84 1,364.38 3,234.64 2,241.13 864.60 196.16 74.63 121.53

2556 11,209 1,663.18 169.21 1,474.81 4,046.89 2,488.14 1,499.60 228.05 89.52 138.53

2557 11,736 1,804.02 185.77 1,732.90 4,837.45 2,698.12 1,908.00 261.79 107.00 154.79

2558 12,101 1,952.01 209.48 2,037.36 5,310.17 2,884.34 2,176.00 293.12 122.52 170.60

2559 12,498 2,122.26 235.18 2,458.25 6,122.57 3,055.66 2,891.00 311.10 130.05 181.05

2560 12,686 2,303.03 265.42 2,761.95 6,895.12 3,238.59 3,386.00 312.93 136.60 176.33

2561 12,773 2,478.42 294.23 2,906.90 7,729.49 3,373.49 4,239.79 342.73 153.91 188.82

2562 12,703 2,651.70 321.43 3,269.71 8,345.95 3,440.34 4,799.03 377.59 171.86 205.73

2563            12,672 2,806.24 351.91 3,520.53 8,132.19 3,481.79 4,450.91 382.54 165.36 217.18

2564 12,642 2,971.06 382.87 3,741.92 8,961.67 3,694.56 5,088.94 369.05 150.88 218.17

2565 12,507 3,110.58 406.62 3,770.44 9,573.77 3,927.78 5,458.77 409.85 168.26 241.59

ห้น่วิยื : ล้านบาที่



สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้จดทะเบียนตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ ตัุ�งแตุ�เด่อน
พื่ฤษภาค้มี 2519 ถ้ิงปัจจุบันเป็นเวลา 46 ปี ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์์ประสบค้วามีสำาเร็จ เจริญก้าวหน้า 
มีาเป็นลำาดับ และค้าดหวังว�าสหกรณ์์ของเราจะเป็นสหกรณ์์ที�มีีค้วามีเจริญรุ�งเร่อง ยั�งย่นและมีั�นค้งตุลอดไป

ในปี 2565 ที�ผ�านมีา ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 พื่ร้อมีเจ้าหน้าที�ทุกค้น ได้บริหารงานด้วย 
ค้วามีซ่ึ่�อสัตุย์ โปร�งใส ตุรวจสอบได้ ภายใตุ้นโยบาย ระเบียบและข้อบังคั้บของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีา 
การเกษตุร จำากัด จนประสบค้วามีสำาเร็จเป็นอย�างยิ�ง จ้งขอสรุปรายงานกิจการและผลการดำาเนินงาน สำาหรับปี
สิ�นสุดทางบัญชีี ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 เพื่่�อให้สมีาชีิกทราบ ตุามีข้อบังคั้บ ข้อ 70 (4) ดังตุ�อไปนี�

(1) จัำานวินสมาชิกู้ สมาชิกู้สมที่บ และฐานะที่างกู้าร์เงินเปร์ยีืบเที่ยีืบกัู้บปี 2564 (ณ์ สิ�นปี)

ร์ายืกู้าร์ ปี 2565 ปี 2564 + เพิ�ม – ลด ร์อ้ยืละ

1. จำานวนสมีาชิีก 12,040 12,168 - 128 -  1.05 

2. จำานวนสมีาชิีกสมีทบ 467 474 - 7 -  1.48 

3. สินทรัพื่ย์รวมี 9,573,769,712.49 8,961,671,804.91 + 612,097,907.58 +  6.83 

4. ทุนเร่อนหุ้นสมีาชีิกที�ชีำาระแล้ว 3,026,087,060.00 2,891,392,210.00 + 134,694,850.00 +  4.66 

5. ทุนเร่อนหุ้นสมีาชีิกสมีทบที�ชีำาระแล้ว 84,489,880.00 79,671,760.00 + 4,818,120.00 +  6.05 

6. เงินทุนสำารอง 406,616,647.86 382,870,690.80 + 23,745,957.06 +  6.20 

7. ทุนสะสมีตุามีข้อบังคั้บ 24,543,542.31 24,339,806.31 + 203,736.00 +  0.84 

8. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์ 320,953,653.83 240,037,326.51 + 80,916,327.32 +  33.71 

9. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์สมีาชีิกสมีทบ 10,003,130.60 14,382,278.98 - 4,379,148.38 -  30.45 

10. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์พื่ิเศษ 2,900,267,468.97 2,827,638,106.77 + 72,629,362.20 +  2.57 

11. เงินรบัฝากออมีทรพัื่ยพ์ื่เิศษสมีาชีกิสมีทบ 439,188,366.59 554,727,000.97 - 115,538,634.38 -  20.83 

12. เงินรับฝากประจำา 100,029,083.74 105,139,999.65 - 5,110,915.91 -  4.86 

13. เงินให้สมีาชีิกกู้ระหว�างปี 2,945,358,990.85 2,379,444,515.40 + 565,914,475.45 +  23.78 

14. ชีำาระค่้นเงินกู้จากสมีาชีิกระหว�างปี 2,712,143,503.76 2,196,284,539.40 + 515,858,964.36 +  23.49 

15. ลูกหนี�เงินให้กู้แก�สมีาชีิก 3,927,778,373.87 3,694,562,887.38 + 233,215,486.49 +  6.31 

16. ทุนดำาเนินการ 9,573,769,712.49 8,961,671,804.91 + 612,097,907.58 + 6.83

17. รายได้ 409,849,850.69 369,054,012.85 + 40,795,837.84 +  11.05 

กู้ำาไร์สุที่ธิี 241,588,161.87 218,166,072.52 + 23,422,089.35  10.74 

หมายเหตุ *15 ลูกหนี�เงินให้กู้แก�สมีาชีิก เป็นลูกหนี�ก�อนตัุ�งค้�าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญ 1,469,524.75 บาท

(2) ที่นุเร์อืนหุ้น้
ณ์ วันที� 1 มีกราค้มี 2565 สมีาชีิกมีีหุ้นในสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นเงิน 

จำานวน 2,971,063,970 บาท จ�ายค้�าหุ้นค่้นสมีาชีิก 83,940,270 บาท และสมีาชิีกส�งค้�าหุ้นเพื่ิ�มี 
จำานวน 223,453,240 บาท ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 มีีทุนเร่อนหุ้นเป็นเงินจำานวน 3,110,576,940 บาท
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ปร์ะเภที่
ปี 2565 ปี 2564

+ เพิ�ม–ลด (บาที่)จัำานวิน
สัญญา

จัำานวินเงิน 
(บาที่)

จัำานวิน
สัญญา

จัำานวินเงิน  
(บาที่)

1. เงินกู้เพ่ื่�อเหตุุฉุกเฉิน 3,331 87,199,790.25 3,196 74,298,815.40 + 12,900,974.85

2. เงินกู้สามีัญทั�วไป 3,941 2,161,926,000.00 3,608 1,700,078,600.00 + 461,847,400.00

3. เงินกูส้ามีญัไมี�เกิน 90% ของทนุเรอ่นหุน้ 3,209 595,381,600.00 2,827 489,561,600.00 + 105,820,000.00

4. เงินกู้สามีัญไมี�เกิน 90% ของทุนเร่อนหุ้น 
(สมีทบ)

76 4,505,300.00 64 4,569,400.00 - 64,100.00

5. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อการศ้กษา 10 231,000.00 7 109,400.00 + 121,600.00

6. เงินกู้สามีัญโค้รงการรางวัลชีีวิตุ 38 2,171,000.00 6 245,700.00 + 1,925,300.00

7. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อผู้ประสบภัย 1 50,000.00 0 0.00 + 50,000.00

8. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อพัื่ฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุ 669 31,711,900.00 1,317 62,701,400.00 - 30,989,500.00

9. เงินกู้พิื่เศษ 11 5,049,000.00 32 15,685,000.00 - 10,636,000.00

10. เงินกู้พิื่เศษ โค้รงการ Green Home 68 57,132,800.00 50 32,194,600.00 + 24,938,200.00

ร์วิม 11,354 2,945,358,390.25 11,107 2,379,444,515.40 + 565,913,874.85

ปร์ะเภที่ ปี 2565 (บาที่) ปี 2564 (บาที่) + เพิ�ม  - ลด (บาที่)

1. ออมีทรัพื่ย์ 320,953,653.83 240,037,326.51 + 80,916,327.32

2. ออมีทรัพื่ย์สมีาชีิกสมีทบ 10,003,130.60 14,382,278.98 - 4,379,148.38

3. ออมีทรัพื่ย์พิื่เศษ 2,900,267,468.97 2,827,638,106.77 + 72,629,362.20

4. ออมีทรัพื่ย์พิื่เศษสมีาชีิกสมีทบ 439,188,366.59 554,727,000.97 - 115,538,634.38

5. ประจำา 100,029,083.74 105,139,999.65 - 5,110,915.91

ร์วิม 3,770,441,703.73 3,741,924,712.88 + 28,516,990.85

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด กำาหนดไว้ในข้อ 7 การงดชีำาระเงินค้�าหุ้น 
รายเด่อน สมีาชีิกที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อนไมี�น้อยกว�า 200 งวดเด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อยกว�า 
100,000 บาท (หน้�งแสนบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดยแจ้งค้วามีจำานง 
เป็นหนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�สมีาชีิกได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อน
สามีงวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน ให้ผู้จัดการ
พื่ิจารณ์าอนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้ค้ณ์ะอนุกรรมีการอำานวยการทราบ

สมีาชิีกสมีทบที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน ไมี�น้อยกว�า 200 งวดเด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อย
กว�า 50,000 บาท (ห้าหมี่�นบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดยแจ้งค้วามี
จำานงเป็นหนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�สมีาชิีกสมีทบได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้น 
รายเด่อนสามีงวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีหีนี�สนิกับสหกรณ์ ์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุน้รายเด่อน ใหผู้จั้ดการ 
พื่ิจารณ์าอนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้ค้ณ์ะอนุกรรมีการอำานวยการทราบ

(3) เงินร์บัฝากู้ คงเห้ลือ ณ์ วัินสิ�นปี

(4) กู้าร์อนุมัติเงินให้กู้้้้แกู่้สมาชิกู้ร์ะห้ว่ิางปี 
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ปร์ะเภที่
ปี 2565 ปี 2564

+ เพิ�ม–ลด (บาที่)
จัำานวินเงิน (บาที่) สัดส่วิน จัำานวินเงิน (บาที่) สัดส่วิน

1. เงินฝากสหกรณ์์อ่�น 424,694,211.62 7.81 522,603,566.92 10.53 - 97,909,355.30

2. พื่ันธิ์บัตุรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 12,000,000.00 0.22 12,000,000.00 0.24 -

3. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 741,000,000.00 13.63 641,000,000.00 12.91 + 100,000,000.00

4. หุ้นกู้เอกชีน 4,247,000,000.00 78.10 3,777,000,000.00 76.06 + 470,000,000.00

5. หุ้น ชีสอ./สหกรณ์์อ่�น 12,916,000.00 0.24 12,916,000.00 0.26 -

ร์วิม 5,437,610,211.62 100.00 4,965,519,566.92 100.00 472,090,644.70

(5) เงินฝากู้และเงินลงที่นุ 

หมายเหตุ 2, 3, 4 เงินลงทุนแสดงด้วยราค้าตุลาดที�รวมีค้�าเผ่�อการปรับมีลูค้�าเงินลงทุนแล้วจำานวน 34,084,100 บาท 

5 ในจำานวนนี�มีหีุน้ชุีมีนมุีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ไทยไอซึ่ีที จำากัด จำานวน 110,000 บาท ได้ตัุ�งค้�าเผ่�อการปรับลดมีลูค้�าลงเต็ุมี

จำานวนตัุ�งแตุ�ปกี�อน

(6) สวัิสดิกู้าร์
ในปี 2565 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้อนุมีัติุ

จ�ายทุนสวัสดิการให้แก�สมีาชีิก รวมีเป็นเงินจำานวนทั�งสิ�น 37,059,100 บาท โดยแยกเป็นรายการตุ�าง ๆ ได้ ดังนี�

(6.1) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อกู้าร์ศ์กึู้ษาบุตร์ของสมาชิกู้

ในปี 2565 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด  
ได้อนุมีัติุเงินเพื่่�อเป็นทุนการศ้กษาบุตุรของสมีาชีิก จำานวนเงิน 2,197,100 บาท มีีสมีาชีิกรับทุนการศ้กษาบุตุร 
จำานวน 1,119 ทุน แบ�งออกเป็น 2 ประเภท ตุามีรายละเอียด ดังนี�

• ทีุ่นปร์ะเภที่ร์ายืปี

ปร์ะเภที่ ทีุ่นละ 
(บาที่)

ทีุ่นปร์ะเภที่เร์ยีืนดี ทีุ่นปร์ะเภที่ร์ายืได้น้อยื

สมาชิกู้ เป็นเงิน สมาชิกู้ เป็นเงิน

1. ประถิมีศ้กษา 1,400 233 326,200 178 249,200

2. มีัธิ์ยมีศ้กษาตุอนตุ้น 1,600 79 126,400 114 182,400

3. มีัธิ์ยมีศ้กษาตุอนปลาย/ปวชี. 1,800 123 221,400 115 207,000

4. อาชีีวศ้กษา (ปวส.) 2,000 12 24,000 15 30,000

5. อุดมีศ้กษา 3,000 132 396,000 114 342,000

ร์วิม 579 1,094,000 536 1,010,600
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• ทีุ่นปร์ะเภที่ต่อเนื�อง

เพื่่�อเป็นการส�งเสริมีด้านทุนการศ้กษาให้แก�บุตุรของสมีาชีิกที�มีีผลการเรียนดี ค้วามีประพื่ฤติุดี ให้ได้รับ 
การสนับสนุนอย�างตุ�อเน่�อง ลดภาระค้�าใชี้จ�ายของสมีาชิีก ซ้ึ่�งสหกรณ์์ได้เริ�มีดำาเนินการมีอบทุนการศ้กษา
ประเภทตุ�อเน่�องมีาตัุ�งแตุ�ปี พื่.ศ. 2559 จนถ้ิงปัจจุบัน โดยในปี 2565 ได้อนุมีัติุจ�ายทุนการศ้กษาสำาหรับบุตุร
สมีาชีิกประเภทตุ�อเน่�อง ดังนี�

ร์ะดับ จัำานวินทีุ่น จัำานวินเงิน (บาที่)

1. อุดมีศ้กษา (ปริญญาตุรี) 3 89,800

2. อาชีีวศ้กษา (ปวส. / ปวชี.) 1 2,700

ร์วิม 4 92,500

ปร์ะเภที่ จัำานวิน (คน) จัำานวินเงิน (บาที่)

1. อุทกภัย 182 446,000

2. วาตุภัย 3 11,500

3. อัค้คี้ภัย 3 18,000

4. ภัยพื่ิบัติุอ่�น ๆ - -

ร์วิม 188 475,500

(6.2) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ปร์ะสบภัยื

(6.3) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อกู้าร์เข้าร์บัร์กัู้ษาพยืาบาล

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลสำาหรับสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ ตุามีจำานวน 
วันที�เข้าพัื่กรักษาตัุวเป็นผู้ป่วยในวันละ 400 บาท แตุ�ไมี�เกิน 10 วัน ภายใน 1 ปีทางบัญชีีของสหกรณ์์ ซ้ึ่�งในปี 
2565 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลให้แก�สมีาชิีกและสมีาชีิกสมีทบ จำานวน 730 
ค้น รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 1,758,000 บาท

(6.4) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้แ์ละสมาชิกู้สมที่บที่ี�ติดเชื�อไวิร์สัโคโร์นา-2019 (โควิิค-19)

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบป่วยจากการติุดเชี่�อโค้วิค้-19 โดยใน ป ี
2564 ประกาศโค้รงการการชี�วยสมีาชีิกกรณ์ีที�ได้รับผลกระทบ จากการแพื่ร�ระบาดของไวรัสโค้วิค้-19 โดยจะ
จ�ายให้ค้รั�งละ 6,000 บาท ซึ่้�งจ�ายข้ามีปี 2565 จ�ายให้สมีาชีิกจำานวน 10 ค้น เป็นเงินทั�งสิ�น 60,000 บาท และ
จ�ายให้ค้รั�งละ 1,000 บาท ตุ�อค้นไมี�เกิน 1 ค้รั�ง ภายใน 1 ปี ทางบัญชีีของสหกรณ์์ ซึ่้�งในปี 2565 สหกรณ์์ได้จ�าย
ทุนสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลให้แก�สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ รวมี 2,199 ค้น เป็นเงิน 2,199,000 
บาท รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 2,259,000 บาท
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(6.5) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ผู้้้ทีุ่พพลภาพ

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพ่ื่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิกผู้ทุพื่พื่ลภาพื่ เพื่่�อบรรเทาค้วามีเด่อดร้อนให้แก�สมีาชีิก  
ผู้ได้รับอันตุรายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หร่อประสบอุบัติุเหตุุจนไมี�สามีารถิประกอบอาชีีพื่ใด ๆ ได้ หร่อ 
ผู้สูญเสียอวัยวะตุามีที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด โดยในปี 2565 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์
สมีาชีิกผู้ทุพื่พื่ลภาพื่ดังรายละเอียดตุ�อไปนี�

(6.6) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ผู้้้ส้งวัิยื

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิกที�มีีอายุตัุ�งแตุ� 65 ปีข้�นไป และมีีอายุการเป็นสมีาชีิก  
20 ปีข้�นไป โดยจะจ�ายเงินสวัสดิการด้วยหลักเกณ์ฑ์์ตุามีที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด ซ้ึ่�งในปี 2565 สหกรณ์์ได้จ�าย
ทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกผู้สูงวัย รวมีจำานวน 627 ค้น เป็นเงินจำานวนทั�งสิ�น 2,164,000 บาท

(6.7) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้และสมาชิกู้สมที่บถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกและสมีาชิีกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี และรวมีถ้ิงเงินสงเค้ราะห์
สมีาชีิกล�วงหน้าที�จะจ�ายให้เฉพื่าะสมีาชีิกอาวุโส โดยจะจ�ายเงินสวัสดิการด้วยหลักเกณ์ฑ์์ตุามีที�ระเบียบ
สหกรณ์์กำาหนด ซ้ึ่�งในปี 2565 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกและสมีาชิีกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี  
รวมีจำานวน 3,158 ค้น เป็นเงินจำานวนทั�งสิ�น 27,490,500 บาท ดังนี�

(6.7.1) เงินสงเคร์าะห้์สมาชิกู้และสมาชิกู้สมที่บถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

ในกรณ์ีที�สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี สหกรณ์์จะจ�ายสวัสดิการให้แก�ผู้รับเงิน
สงเค้ราะห์ ตุามีหลักเกณ์ฑ์์ที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด โดยในปี 2565 มีีสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี 
จำานวน 121 ค้น เป็นเงินทั�งสิ�น 12,322,500 บาท

(6.7.2) เงินสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ล่วิงห้น้า

สหกรณ์์จ�ายเงินสงเค้ราะห์สมีาชิีกล�วงหน้า ซ้ึ่�งถ่ิอเป็นส�วนหน้�งของเงินสงเค้ราะห์สมีาชิีก 
ถ้ิงแก�กรรมี โดยจะจ�ายให้เฉพื่าะสมีาชิีกอาวุโส (สมีาชีิกที�มีีอายุค้รบ 61 ปีข้�นไป) ปีละ 5% แตุ�ไมี�เกิน 5,000 บาท 
ของเงินสงเค้ราะห์สมีาชีิกผู้ถ้ิงแก�กรรมีที�สมีาชีิกพื่้งได้รับเป็นระยะเวลา 15 ปี ซึ่้�งในปี 2565 สหกรณ์์จ�ายเงิน  
สงเค้ราะห์สมีาชีิกล�วงหน้า รวมี 3,037 ค้น เป็นเงินทั�งสิ�น 15,168,000 บาท

(6.8) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์คร์อบคร์วัิสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพ่ื่�อสงเค้ราะห์ค้รอบค้รัวสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี โดยจ�ายให้ในกรณ์ีที�คู้�สมีรสของ
สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี เป็นเงินค้นละไมี�เกิน 5,000 บาท และในกรณ์ี บิดา มีารดา และบุตุรที�ชีอบด้วยกฎหมีาย
ของสมีาชิีกถ้ิงแก�กรรมี ค้นละไมี�เกิน 1,500 บาท ซ้ึ่�งในปี 2565 สหกรณ์์ได้จ�ายสวัสดิการให้แก�สมีาชีิกที�
ค้รอบค้รัวสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 335,500 บาท

ปร์ะเภที่ จัำานวิน (คน) จัำานวินเงิน (บาที่)

1. การเจ็บไข้ได้ป่วย 15 282,000

2. ได้รับอุบัติุเหตุุ - -

3. สูญเสียอวัยวะ 2 98,000

ร์วิม 17 380,000
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ลำาดับ ชื�อบร์ษัิที่ ร์าคาเบี�ยืปร์ะกัู้น/100,000 บาที่/ปี 
ปร์ะกัู้นชวิีิต/ทีุ่พพลภาพ ทีุ่นปร์ะกัู้นส้งสุด

ร์ะยืะเวิลา
ร์อคอยื

1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 520/100,000 บาท/ปี 3,500,000 บาท 180 วัน

2 บริษัท ทิพื่ยประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 500/100,000 บาท/ปี 3,000,000 บาท 180 วัน

3 บริษัท ฟ์ิลลิปประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 785/100,000 บาท/ปี 3,000,000 บาท 180 วัน

4 บริษัท ไทยสมีทุรประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 530/100,000 บาท/ปี 3,000,000 บาท 180 วัน

5 บริษัท อาค้เนย์ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 500/100,000 บาท/ปี 3,000,000 บาท 180 วัน

(7) กู้าร์ร์ว่ิมกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสาธีาร์ณ์ปร์ะโยืชน์
ในระหว�างปี 2565 สหกรณ์์ได้ส�งเสริมีกิจกรรมีเพื่่�อสาธิ์ารณ์ประโยชีน์ โดยมีีรายละเอียดการใชี้ทุน

สาธิ์ารณ์ประโยชีน์ ดังนี�

(7.1) ร�วมีทำาบุญทอดผา้พื่ระกฐนิพื่ระราชีทาน กับกรมีวิชีาการเกษตุร จำานวน  50,000  บาท กรมีการข้าว  
จำานวน 10,000 บาท

(7.2) ร�วมีสนับสนุนค้รบรอบวันสถิาปนากรมีวิชีาการเกษตุร กรมีการข้าว กรมีหมี�อนไหมี และ
ร�วมีทำาบุญกับสมีาชีิก ส�วนราชีการ สถิาบันการศก้ษา สถิานพื่ยาบาล วัด และกลุ�มีเค้ร่อข�ายสหกรณ์์ 59,800 บาท

(8) กู้าร์ที่ำาปร์ะกัู้นเพื�อคุ้มคร์องห้นี�และคุ้มคร์องห้ลักู้ที่ร์พัยื ์ปี 2566
ค้ณ์ะทำางานเปิดซึ่องเสนอราค้าการสรรหาบริษัททำาประกันเพื่่�อคุ้้มีค้รองหนี�และคุ้้มีค้รองหลักทรัพื่ย์ 

ประจำาปี 2566 ได้ดำาเนินการเปิดซึ่องในวันที� 7 ตุุลาค้มี 2565 เวลา 9.00 น. เป็นตุ้นไป โดยมีีรายละเอียด ดังนี�

ปร์ะกัู้นชวิีิตกู้ลุ่มแบบชั�วิร์ะยืะเวิลา

สรุ์ปผู้ลกู้าร์ต่อร์องกู้าร์ที่ำาปร์ะกัู้นชวิีิตกู้ลุ่มแบบชั�วิร์ะยืะเวิลา ดังนี�

มีติุที�ประชุีมีค้ณ์ะทำางานสรรหาบริษัททำาประกันเพื่่�อคุ้้มีค้รองหนี� ประจำาปี 2566 ค้รั�งที� 3/2565  
เมี่�อวันที� 11 ตุุลาค้มี 2565 มีีมีติุเป็นเอกฉันท์เล่อกบริษัท อาค้เนย์ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) เน่�องจาก

1. ราค้าเบี�ยประกันตุำาสุดค่้อ 500 บาท ตุ�อทุนประกัน 100,000 บาท

2. ให้ค้วามีคุ้้มีค้รองการเสียชีีวิตุทุกกรณี์ตุลอด 24 ชีั�วโมีงทั�วโลก

3. ให้ค้วามีคุ้้มีค้รองในกรณี์ทุพื่พื่ลภาพื่ถิาวรสิ�นเชีิงจากการเจ็บป่วยหร่ออุบัติุเหตุุนานติุดตุ�อกันเกิน 
180 วัน จะได้รับชีดใชี้ 100% ของทุนประกัน (จ�ายงวดเดียว)

4. สมีาชีิกโค้รงการสินเชี่�อตุามีภาระหนี�สินที�มีีกับสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด
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5. สมีาชีิกรายเดิมีที�อยู�ระหว�างระยะเวลารอค้อย 180 วัน โดยนับจากวันที�สมีาชีิกได้รับการพื่ิจารณ์า
อนุมีัติุค้วามีคุ้้มีค้รองจากบริษัทประกันเดิมี

6. สมีาชีิกสามีารถิเอาประกันภัยได้ตัุ�งแตุ� 15 ปี ถ้ิงอายุ 75 ปี และจะได้รับค้วามีคุ้้มีค้รองตุ�อเน่�องสูงสุด
ไมี�เกินอายุ 80 ปีบริบูรณ์์

7. ทุนประกันค้วามีคุ้้มีค้รองสามีารถิขยายได้ถ้ิง 4,000,000 บาท โดยให้ถ่ิอระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์์ 
หร่อเป็นมีติุของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ โดยพิื่จารณ์าสมีาชีิกเป็นราย ๆ ไป

(9) ควิามมั�นคงของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด
• ในปี 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีสินทรัพื่ย์รวมี 9,573,769,712.49 บาท  

และมีีหนี�สินรวมี 5,756,360,320.45 บาท โดยคิ้ดเป็นสัดส�วนหนี�สินตุ�อสินทรัพื่ย์ เท�ากับ 0.60 เท�า ซึ่้�งถ่ิอว�า
อยู�ในสถิานะที�มีั�นค้ง

• มีีเงินสดเงินฝากธิ์นาค้ารเฉลี�ย 42 ล้านบาท ตุ�อวัน

• มีอัีตุราส�วนสินทรพัื่ยส์ภาพื่เฉลี�ยรอ้ยละ 9.43 ซ้ึ่�งตุามีกฎกระทรวงฯ กำาหนดในอัตุราไมี�ตุำากว�ารอ้ยละ 1

• มีีการตุรวจสอบการดำาเนินงานโดยผู้ตุรวจสอบภายใน และผู้ตุรวจสอบกิจการ รวมีถ้ิงวิเค้ราะห ์
ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์์ เพื่่�อนำาข้อมีูลมีาใชี้ประโยชีน์ในการดำาเนินงานของสหกรณ์์ตุ�อไป

• จากการประเมิีนภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด 
ประจำาปี 2565 ด้วยวิธิ์ีการวิเค้ราะห์ข้อมีูลโค้รงสร้างทางการเงิน ซึ่้�งอ้างอิงมีาจากระบบ PEARLS ANALYSIS  
ที�ชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย จำากัด นำามีาประยุกต์ุใช้ี พื่บว�ามีีเกณ์ฑ์์มีาตุรฐานค้วามีมีั�นค้ง
ทางการเงินระดับชัี�นคุ้ณ์ภาพื่ B
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2. รายงานข้องผ้ต้ิรวัจิสอบกิจิการ ประจิำาปี 2565
รราายยงงาานนกกาารรตตรรววจจสสออบบกกิจิจกกาารร  

สสหหกกรรณณออออมมททรรัพัพยยกกรรมมววิชิชาากกาารรเเกกษษตตรร  จจําํากกัดัด  
สสําําหหรรับับปปบบัญัญชชีสีสิิ้น้นสสุดุดววันันททีี่ ่ 3311  ธธัันนววาาคคมม  22556655  

เรียน   ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด 

ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 เม่ือวันที่ 12 กุมภาพันธ 2565 ไดเลือกตั้งขาพเจาและคณะ
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 นั้น ขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการ
ดําเนินการเปนประจําทุกเดือนตามขอบังคบัของสหกรณฯ ขอ 95 และขอ 97 เสร็จสิ้นแลว จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการประจําป 2565 ดังตอไปนี้ 

ววััตตถถุุปปรระะสสงงคคขขอองงกกาารรตตรรววจจสสออบบ  
1. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัตงิานดานการเงิน การบัญชี รวมถึงการควบคุมภายใน เพื่อทราบฐานะและ

ขอเท็จจริงของสหกรณที่เปนอยูจริง
3. เพื่อประเมินผลของการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการดําเนินงาน ผูจัดการและ

เจาหนาที่สหกรณ ทั้งทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติ

ขขออบบเเขขตตกกาารรตตรรววจจสสออบบ  
1. ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐานการบันทึกบัญชี ทะเบียนตางๆ ตลอดจน

ทรัพยสินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ
2. ตรวจสอบการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใชจายเงินตามงบประมาณ

รายจายประจําปของสหกรณ
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการดําเนินธุรกิจของสหกรณใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ

ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ
4. ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการ

ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563 และตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

ผผลลกกาารรตตรรววจจสสออบบแแลละะขขออเเสสนนออแแนนะะ  
11.. กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนบบรริิหหาารรงงาานนททัั่่ววไไปป    สหกรณกําหนดนโยบายการดําเนินงานดานตางๆ ไว

เหมาะสม การบริหารงานเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับและมติของที่ประชุมใหญ คณะกรรมการ
ดําเนินงานมีการแบงสวนงานความรับผิดชอบเปนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และมีการประชุมเปนประจําทุก
เดือนเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติและแกไขปญหาตางๆ ได
เหมาะสมตอสถานการณ  การจัดจางเจาหนาที่เหมาะสมกับโครงสรางองคกร มีการแบงแยกหนาที่ความ
รับผิดชอบตามผังการปฏิบัติงาน เจาหนาที่มีความรูความสามารถเพียงพอตองานที่ไดรับมอบหมาย ระหวาง
ปสหกรณไดปรับปรุงระเบียบวาดวยเจาหนาที่สหกรณใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ผลการ
บริหารงานโดยรวมถือวาบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจของสหกรณ 

22.. กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนกกาารรบบััญญชชีีแแลละะกกาารรปปรระะมมววลลผผลล  สหกรณใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาโดย
เอกชนในการบันทึกและประมวลผลขอมูลระบบบัญชี ระบบสินเช่ือ ระบบเงินฝาก ระบบทะเบียนสมาชิกและ
ทะเบียนหุน รวมถึงการใหบริการสมาชิกดวยระบบ Online โดยแยกระบบบัญชีออกจากระบบอ่ืนๆ จากการ
ตรวจสอบระบบบัญชีที่สหกรณใชถือวาเหมาะสมกับธุรกิจและสอดคลองกับที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
การบันทึกบัญชีเปนปจจุบัน มีหลักฐานประกอบรายการบัญชีโดยรวมครบถวน มีการสอบยันขอมูลรายบุคคล
กับบัญชีคุมสมํ่าเสมอ สหกรณมีระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย

สิ่งที่สงมาดวย 2
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศอยาง
เพียงพอ และเปนไปตามมาตรฐานขั้นต่ําในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณกาํหนด ในการตรวจสอบไดตัง้ขอสงัเกตและเสนอแนะตอคณะกรรมการดําเนินการและ
เจาหนาที่สหกรณในการปรับปรุงระบบงานบางประการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและปองกัน
ความเสี่ยงของขอมูล 

33..  กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนกกาารรเเงงินิน    สหกรณไดปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ คําแนะนําและ
แนวปฏิบัติที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด มีการจัดทํารายงานยอแสดงสินทรัพยและหนี้สินเปนประจําทุก
เดือนและไดเปดเผยใหสมาชิกไดรับทราบ ในสวนของการใชจายเงินเปนไปเพื่อกิจการของสหกรณผาน
การอนุมัติตามระเบียบ รายการจายโดยรวมอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ  
เวนแต ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้นและเงินสมทบทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรมที่จายเกิน  

สิ้นปบัญชีสหกรณมีสินทรัพยสภาพคลองที่เปล่ียนเปนเงินสดไดทันที ดังนี้ 
    33..11  เเงงิินนสสดด  ณ วันสิ้นปสหกรณมีเงินสดคงเหลือจํานวน 184,632.75 บาท ถูกตองตรงตามบัญชี
ไมเกินวงเงินที่กําหนดใหเก็บรักษาไวไดตามระเบียบของสหกรณ ทุกสิ้นวันทําการมีการตรวจนับเงินสด
คงเหลือโดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และเก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัยของสหกรณ 

    33..22    เเงงิินนฝฝาากกธธนนาาคคาารร  ไดตรวจสอบสมุดคูฝากและรายงานของธนาคารมียอดคงเหลือตรงกับ
บัญชีสหกรณ หากบัญชีใดมียอดคงเหลือตางสหกรณจะจัดทํางบพิสูจนยอดไวทุกเดือน ณ วันสิ้นปสหกรณมี
เงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสรุปแยกตามประเภทบัญชีดังนี้ 

  

    

    33..33    เเงงิินนฝฝาากกสสหหกกรรณณออืื่่นน สหกรณมีเงินฝากไวกับสหกรณตางๆ คงเหลือ สรุปดังนี ้

44..    กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนกกาารรดดําําเเนนิินนธธุุรรกกิิจจ      สหกรณดําเนินธุรกิจตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ดังตอไปนี้  
  44..11  สสมมาาชชิกิกสสหหกกรรณณ     สหกรณมีสมาชิก 2 ประเภท ระหวางป 2565 มีการรับสมาชิกเขาใหมและมี
สมาชิกออกจากสหกรณเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ สรุปดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 11 บัญชี รวมจํานวน 96,300,423.37 บาท 
บัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 10 บัญชี รวมจํานวน 8,137,627.41 บาท 
บัญชีเงินฝากประเภทประจํา 1 บัญชี รวมจํานวน 188,401.72 บาท 

   รวมทั้งสิ้น 104,626,452.50 บาท 

 ณ 31 ธ.ค. 2565  เพิ่ม(ลด)จากปกอน  
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 200,000,000.00  (100,000,000.00) บาท 
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 130,000,000.00  -0- บาท 
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรฯ    94,529,260.18  2,087,330.39 บาท 

สหกรณออมทรัพยภาคบีางเขน  8 สหกรณ 164,951.44  3,314.31 บาท 

รวม 424,694,211.62  (97,909,355.30) บาท 

ดอกเบี้ยรับรวมทั้งสิ้น 14,204,548.85  (5,465,196.78) บาท 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ   รวม  
ยกมาจากปกอน 12,168 คน  474 คน  12,642 คน 
เขาใหมระหวางป 301 คน  23 คน  324 คน 
พนสภาพระหวางป 429 คน  30 คน  459 คน 

คงเหลือสิ้นป 12,040 คน  467 คน  12,507 คน 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปกอน (128) คน  (7) คน  (135) คน 
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 44..22   กกาารรใใหหสสิินนเเชชืื่่ออ  การใหเงินกูแกสมาชิกมีการจัดทําหลักฐานการกูไวครบถวน การอนุมัติเงินกู  
การเรียกเก็บเงินงวดชําระหนี ้และการคิดดอกเบี้ยเปนไปตามระเบียบและประกาศของสหกรณ ลูกหนี้ที่คาง
ชําระมีการติดตามทวงถามและดําเนินการตามระเบียบ สิ้นปมียอดหนี้คงเหลือรายบุคคลตรงกับบัญชีคุม  
สรุปการใหสินเช่ือแกสมาชิกระหวางปและลูกหน้ีคงเหลือสิ้นป ดังน้ี 

  44..22..11  ลลููกกหหนนีี้้เเงงิินนใใหหสสมมาาชชิิกกกกูู  
 

ประเภทเงินกู จายกูระหวางป  สัญญา  คงเหลือสิ้นป  สัญญา  
ฉุกเฉิน 87,199,790.25  3,331  26,380,017.75  1,055  
สามัญ 2,795,977,400.00  7,944  3,598,747,249.28  10,475  
พิเศษ 62,181,800.00  78  298,081,468.44  404  

รรววมม  2,945,358,990.25  11,353  3,923,208,735.47  11,934  
เพิ่ม(ลด)จากปกอน 565,914,474.85  246  230,484,012.61  546  
รายไดจากดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 206,917,109.30 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,219,823.53 บาท  

  44..22..22  ลลููกกหหนนีี้้พพนนสสภภาาพพสสมมาาชชิิกก  (ลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได) 
 

ขขออสสัังงเเกกตต: 
(1) เงินใหสมาชิกกูคงเหลือสิ้นปจํานวน 3,923,208,735.47 บาท เปนลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชําระ

หนี้ไดตามกําหนด เนื่องจากมีเงินเดือนประจําหัก ณ ที่จาย 
(2) ลูกหนี้พนสภาพสมาชิกระหวางปเพิ่ม 7 ราย และชําระหนี้เสร็จสิ้น 1 ราย สิ้นปคงเหลือ 10 ราย สหกรณ

ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 3 ราย เนื่องจากลูกหนี้อีก 7 ราย อยูระหวางผอนชําระ 
 

  44..33    กกาารรรรัับบฝฝาากกเเงงิินน สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกและจากสหกรณอ่ืนเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ การรับฝากและถอนเงินมีหลักฐานประกอบการทํา
รายการและบันทึกบัญชีถูกตอง การคํานวณดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศของสหกรณในแตละชวงเวลา สิ้นป
มียอดเงินรับฝากคงเหลือรายบัญชีตรงกับบัญชีคุม สรุปการรับฝากเงินในรอบปบัญชี 2565 ดังนี้ 

      44..33..11    กกาารรรรัับบฝฝาากกเเงงิินนจจาากกสสมมาาชชิิกก  
   ออมทรัพย ออมทรัพยพเิศษ ประจํา รวม 
ยกมาจากปกอน 284,377,696.69 3,352,305,107.74 105,139,441.69 3,741,822,246.12 
ฝากระหวางป 220,160,653.40 720,402,368.56 106,725,013.08 1,047,288,035.04 
ถอนระหวางป 173,686,081.76 733,251,640.74 111,835,371.03 1,018,773,093.53 

คคงงเเหหลลือือสสินินปป  330,852,268.33 3,339,455,835.56 100,029,083.74 3,770,337,187.63 
เพิ่ม(ลด)จากปกอน 46,474,571.64 (12,849,272.18) (5,110,357.95) 28,514,941.51 
ดอกเบีย้จาย 8,128,079.90 81,672,613.91 3,091,073.68 92,891,767.49 

ประเภทลูกหนี ้ พนสภาพสมาชิก ตามคาํพิพากษา รวมหนี้คงเหลือ 
ยกมาจากปกอน 496,323.02 4 ราย 1,341,841.50 1 ราย 1,838,164.52 5 ราย 
เพิ่มระหวางป 2,819,013.65 7 ราย -0-  2,819,013.65 7 ราย 
ชําระระหวางป 87,539.77 1 ราย -0-  87,539.77 1 ราย 

คคงงเเหหลลือือสสิิ้น้นปป  3,227,796.90 10 ราย 1,341,841.50 1 ราย 4,569,638.40 11 ราย 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 127,683.25 3 ราย 1,341,841.50 1 ราย 1,469,524.75 4 ราย 

 44..22   กกาารรใใหหสสิินนเเชชืื่่ออ  การใหเงินกูแกสมาชิกมีการจัดทําหลักฐานการกูไวครบถวน การอนุมัติเงินกู  
การเรียกเก็บเงินงวดชําระหนี ้และการคิดดอกเบี้ยเปนไปตามระเบียบและประกาศของสหกรณ ลูกหนี้ที่คาง
ชําระมีการติดตามทวงถามและดําเนินการตามระเบียบ สิ้นปมียอดหนี้คงเหลือรายบุคคลตรงกับบัญชีคุม  
สรุปการใหสินเช่ือแกสมาชิกระหวางปและลูกหน้ีคงเหลือสิ้นป ดังน้ี 

  44..22..11  ลลููกกหหนนีี้้เเงงิินนใใหหสสมมาาชชิิกกกกูู  
 

ประเภทเงินกู จายกูระหวางป  สัญญา  คงเหลือสิ้นป  สัญญา  
ฉุกเฉิน 87,199,790.25  3,331  26,380,017.75  1,055  
สามัญ 2,795,977,400.00  7,944  3,598,747,249.28  10,475  
พิเศษ 62,181,800.00  78  298,081,468.44  404  

รรววมม  2,945,358,990.25  11,353  3,923,208,735.47  11,934  
เพิ่ม(ลด)จากปกอน 565,914,474.85  246  230,484,012.61  546  
รายไดจากดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 206,917,109.30 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,219,823.53 บาท  

  44..22..22  ลลููกกหหนนีี้้พพนนสสภภาาพพสสมมาาชชิิกก  (ลูกหนี้ไมกอใหเกิดรายได) 
 

ขขออสสัังงเเกกตต: 
(1) เงินใหสมาชิกกูคงเหลือสิ้นปจํานวน 3,923,208,735.47 บาท เปนลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชําระ

หนี้ไดตามกําหนด เนื่องจากมีเงินเดือนประจําหัก ณ ที่จาย 
(2) ลูกหนี้พนสภาพสมาชิกระหวางปเพิ่ม 7 ราย และชําระหนี้เสร็จสิ้น 1 ราย สิ้นปคงเหลือ 10 ราย สหกรณ

ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพียง 3 ราย เนื่องจากลูกหนี้อีก 7 ราย อยูระหวางผอนชําระ 
 

  44..33    กกาารรรรัับบฝฝาากกเเงงิินน สหกรณรับฝากเงินจากสมาชิกและจากสหกรณอ่ืนเปนไปตามระเบียบของ
สหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ การรับฝากและถอนเงินมีหลักฐานประกอบการทํา
รายการและบันทึกบัญชีถูกตอง การคํานวณดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศของสหกรณในแตละชวงเวลา สิ้นป
มียอดเงินรับฝากคงเหลือรายบัญชีตรงกับบัญชีคุม สรุปการรับฝากเงินในรอบปบัญชี 2565 ดังนี้ 

      44..33..11    กกาารรรรัับบฝฝาากกเเงงิินนจจาากกสสมมาาชชิิกก  
   ออมทรัพย ออมทรัพยพเิศษ ประจํา รวม 
ยกมาจากปกอน 284,377,696.69 3,352,305,107.74 105,139,441.69 3,741,822,246.12 
ฝากระหวางป 220,160,653.40 720,402,368.56 106,725,013.08 1,047,288,035.04 
ถอนระหวางป 173,686,081.76 733,251,640.74 111,835,371.03 1,018,773,093.53 

คคงงเเหหลลือือสสินินปป  330,852,268.33 3,339,455,835.56 100,029,083.74 3,770,337,187.63 
เพิ่ม(ลด)จากปกอน 46,474,571.64 (12,849,272.18) (5,110,357.95) 28,514,941.51 
ดอกเบีย้จาย 8,128,079.90 81,672,613.91 3,091,073.68 92,891,767.49 

ประเภทลูกหนี ้ พนสภาพสมาชิก ตามคาํพิพากษา รวมหนี้คงเหลือ 
ยกมาจากปกอน 496,323.02 4 ราย 1,341,841.50 1 ราย 1,838,164.52 5 ราย 
เพิ่มระหวางป 2,819,013.65 7 ราย -0-  2,819,013.65 7 ราย 
ชําระระหวางป 87,539.77 1 ราย -0-  87,539.77 1 ราย 

คคงงเเหหลลือือสสิิ้น้นปป  3,227,796.90 10 ราย 1,341,841.50 1 ราย 4,569,638.40 11 ราย 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสญู 127,683.25 3 ราย 1,341,841.50 1 ราย 1,469,524.75 4 ราย 
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ขขออสสังังเเกกตต: การขยายตัวดานการรับฝากเงินชะลอลง เนื่องจากสหกรณจํากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกโดยให
ฝากไดไมเกินคนละ 50,000 บาท/เดือน แตเพื่อรองรับสมาชิกที่ตองการฝากเงินโดยไมจํากัดจํานวนจึง
เปดรับฝากเงินประเภทออมทรัพยจุใจ(อัตราดอกเบี้ยเร่ิมตน 1.60% ตอป ตอมาปรับเพิ่มเปน 1.80% ตอป ถึง
ปจจุบัน) ซึ่งสงผลใหสิ้นปมีเงินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 28,514,941.51 บาท ปกอนเพิ่มขึ้น 
221,390,710.72 บาท 

    44..33..22      รรัับบฝฝาากกเเงงินินจจาากกสสหหกกรรณณออออมมททรรััพพยยออืื่่นน  ในภาคีบางเขน 8 สหกรณ มียอดคงเหลือยก
มาจากปกอน 102,466.76 บาท สิ้นปคงเหลือ 104,516.10 บาท เพิ่มขึ้น 2,049.34 บาท เปนดอกเบี้ยจาย
ทบตนเงิน 

  44..44    กกาารรลลงงททุุนน  สหกรณฯ นําเงินไปลงทุนหารายไดจากแหลงลงทุนภายนอกเปนไปตามขอบังคับ
สหกรณและประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ โดยมีนโยบายลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 
การลงทุนในปนี้อยูในกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญจํานวน 570 ลานบาท หนวยลงทุน
โดยรวมไดรับผลตอบแทนตามกําหนดเวลาและอัตราสูงกวาตนทุนเฉล่ียของสหกรณ ถือวาอยูในเกณฑ
ความเสี่ยงต่ํา สรุปการลงทุนในรอบปบัญชี 2565 ดังนี้ (แสดงเปนราคาทุน) 

 พันธบตัรฯ หุนกูในตลาดฯ หุนชุมนุมสหกรณ รวม 
ยกมาจากปกอน  12,000,000.00 4,418,000,000.00  *12,916,000.00 4,442,916,000.00 
เพิ่มระหวางป 0.00 710,000,000.00 0.00 710,000,000.00 
ถอนระหวางป   0.00  140,000,000.00   0.00  140,000,000.00 

คคงงเเหหลลือือสสิิ้น้นปป    12,000,000.00 4,988,000,000.00   *12,916,000.00 5,012,916,000.00 
เพิ่ม (ลด) ปกอน 0.00 570,000,000.00 0.00 570,000,000.00 
รายไดจากเงินลงทนุ 587,588.98 185,991,161.79 320,267.34 186,899,018.11 

หหมมาายยเเหหตตุ:ุ 
(1) หุนชุมนุมสหกรณแยกเปนหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 12,806,000.00 

บาท สวนหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 110,000.00 บาท ไดตั้งคาเผื่อการปรับลด
มูลคาลงเต็มจํานวนตั้งแตปกอนๆ 

(2) ณ วันสิ้นปเงินลงทุนในพันธบัตรและหุนกูมีมูลคาสวนตางระหวางราคาทุนกับมูลคายุติธรรมเปนกําไรที่
ยังไมเกิดขึ้นจํานวน 34,084,100.00 บาท ปกอนจํานวน 136,336,200.00 บาท การเปล่ียนแปลงสงผล
ใหทุนดําเนินงานของสหกรณลดลง 102,252,100.00 บาท 

55..  กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนหหนนีี้้สสิินน    สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมและค้ําประกันจากที่ประชุมใหญและโดย
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณจํานวน 2,800 ลานบาท ระหวางปสหกรณกูยืมเงินไมเกินวงเงิน
ดังกลาว สรุปดังนี ้ 

  55..11    เเงงิินนเเบบิิกกเเกกิินนบบััญญชชีีธธนนาาคคาารร    สหกรณทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทยวงเงิน 
10 ลานบาท เพื่อสํารองรักษาสภาพคลอง โดยใชใบหุนกูเปนหลักประกัน ระหวางปไมไดใชวงเงินดังกลาว 
ณ วันสิ้นปมียอดเงินคงเหลือในบัญชีตรงตามใบแจงยอดธนาคารจํานวน 6,833,451.26 บาท   

55..22    เเงงิินนกกููยยืืมมรระะยยะะสสัั้้นน สหกรณกูเงินจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน(PN) เพื่อนํามาลงทุนใน
หุนกูซึ่งไดรับผลตอบแทนสูงกวาตนทุน โดยใชตราสารหนี้จากเงินลงทุนดังกลาวเปนหลักประกัน สิ้นปมี
เงินกูคงเหลือดังนี้ 

34

ส่วั
นที

� 1

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด



แหลงเงินกู ยกมาตนป  คคงงเเหหลลือือสสิิ้น้นปป   เพิ่ม(ลด)จากปกอน  อัตราดอกเบี้ยสิ้นป 
ธ. กรุงไทย 460,000,000  664400,,000000,,000000   180,000,000  2.00% 
ธ. ทหารไทย 355,000,000  559955,,000000,,000000   240,000,000  2.17% 
ธ. กรุงศรีอยุธยา 460,000,000  336600,,000000,,000000   (100,000,000)  2.10% 

ธ. ICBC ไทย 180,000,000  336600,,000000,,000000   180,000,000  1.85% 

รรววมม  1,455,000,000  11,,995555,,000000,,000000   500,000,000   

ตนทุนดอกเบี้ยจายรวม 30,803,755.49 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 11,930,505.30 บาท   

  66..  กกาารรตตรรววจจสสออบบดดาานนเเงงินินททุนุนขขอองงสสหหกกรรณณ  

66..11    ททุุนนเเรรืืออนนหหุุนน   ป 2565 สมาชิกสะสมหุนเพิ่มจํานวน 223,068,140.00 บาท และจายคืนคาหุน
แกสมาชิกที่พนสภาพจํานวน 83,555,170.00 บาท คงเหลือทุนเรือนหุนจํานวน 3,110,576,940.00 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปกอน 139,512,970.00 บาท การเพิ่มหุนและการจายคนืคาหุนเปนไปตามระเบียบของสหกรณฯ 
ณ วันสิ้นปประมวลผลขอมูลสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลมียอดตรงกับบัญชีคุม 

66..22    ททุุนนสสะะสสมมตตาามมขขออบบัังงคคัับบแแลละะรระะเเบบีียยบบขขอองงสสหหกกรรณณ  สหกรณจัดสรรกําไรสุทธิป 2564 สมทบเขา
ทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ ตามขอบังคับสหกรณ ระหวางป 2565 ไดจายเงินทุนตางๆ สรุปดังนี้ 
 ยกมาจากปกอน  เพิ่มระหวางป  จายระหวางป  คคงงเเหหลลือือสสิิ้น้นปป  
ทุนสาํรอง 382,870,690.80  23,745,957.06  -0-  406,616,647.86 
ทุนสาธารณประโยชน 7,155,436.47  100,000.00  119,800.00  7,135,636.47 
ทุนขยายกิจการ 6,110,470.39  100,000.00  -0-  6,210,470.39 
ทุนรักษาระดับปนผล 4,361,162.49  100,000.00  -0-  4,461,162.49 
ทุนศึกษาทางสหกรณ 6,105,568,20  100,000.00  28,864.00  6,176,704.20 
ทุนสวสัดิการ (2,309,300.00)  13,500,000.00     
(1) ชวยเหลือผูคํ้าประกัน 607,168.76  200,000.00  247,600.00  559,568.76 
(2) ถึงแกกรรม/อาวุโส  (1,945,000.00)  6,200,000.00  4,255,000.00  0.00 
(3) สวัสดิการอื่นๆ (364,300.00)  7,100,000.00  9,306,800.00  (2,571,100.00) 

รรววมม  404,901,197.11  37,645,957.06  13,958,064.00  428,589,090.17 
คคงงเเหหลลือือ  (ไมรวมติดลบ)  407,210,497.11      431,160,190.17 

หหมมาายยเเหหตตุ:ุ: ทุนสวสัดิการมียอดจายเกนิยกมาจากปกอนจํานวน 2,309,300.00 บาท ไดรับจัดสรรจากกําไร
สุทธิป 2564 จํานวน 13,500,000.00 บาท คงเหลือใชได 11,190,700.00 บาท ไดแบงจายเปน 3 สวน ดังนี้ 
(1) สมทบสวัสดิการชวยเหลือผูค้ําประกัน 200,000.00 บาท มียอดจายระหวางปจํานวน 247,600.00 บาท 

เปนการยืมจายทุนการศึกษาแกบุตรสมาชิก เนื่องจากอนุมัติจายทุนการศึกษาบุตรเกินเงินที่จัดสรรไว 
(2) เงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรม/อาวุโส ไดรับจัดสรรจากทุนสวัสดิการจํานวน 6,200,000.00 บาท ตัด

จายเกินจากปกอน 1,945,000.00 บาท คงเหลือ 4,255,000.00 บาท สมทบกับเงินงบประมาณรายจาย
ที่ตั้งไวอีก 18,500,000.00 บาท รวมเปนเงินทุนที่ใชได 22,755,000.00 บาท ระหวางปไดจายเงิน
สงเคราะหดังกลาวรวมทั้งสิ้น 26,696,200.00 บาท จายเกิน 3,941,200.00 บาท สหกรณนําไปถัวจาย
กับงบประมาณรายจายประจําปในหมวดรายจายบริหาร 
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(3) สวัสดิการประเภทอ่ืนๆ ไดรับจัดสรรจากทุนสวัสดิการจํานวน 7,100,000.00 บาท ตัดจายเกินจากปกอน 
364,300.00 บาท คงเหลือเงินทุนที่ใชได 6,735,700.00 บาท ระหวางปจายเงินสวัสดิการตางๆ รวม
ทั้งสิ้น 9,306,800.00 บาท จายเกิน 2,571,100.00 บาท ตั้งเปนเงินทดรองจายลวงหนาเพื่อรอการ
จัดสรรกําไรสุทธิป 2565 ชดเชยเชนเดียวกับปกอน อนึ่ง ระหวางปสหกรณไดจายเงินสวัสดิการ
ชวยเหลือสมาชิกผูติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คนละ 1,000 บาท รวมเงินจาย 2,250,000.00 บาท 

ขขออสสัังงเเกกตต:: สหกรณจายทุนสวัสดิการที่ไดรับการจัดสรรจากกําไรสุทธิและงบประมาณรายจายเกินกรอบ
วงเงินที่ตั้งไวจํานวน 6,759,900.00 บาท ปกอนจายเกิน 2,309,300.00 บาท จายเกินเพิ่มขึ้นจากปกอน 
4,450,600.00 บาท เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการดําเนินงานสหกรณควรบริหารจัดการการจายเงินทุน
สวัสดิการใหอยูในกรอบวงเงินที่กําหนดโดยคํานึงถึงผลประกอบการประจําปเปนสําคัญ และจายใหถูกตอง
เหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคตามระเบียบวาดวยการใชเงินทุนสวัสดิการนั้นๆ  

  77..    สสรรุุปปผผลลกกาารรดดํําาเเนนิินนงงาานน  

  77..11    ฐฐาานนะะกกาารรเเงงิินน    ณ วันสิ้นปสหกรณมีทุนดําเนินงานคงเหลือทั้งสิ้น 9,573,769,712.49 บาท  
เพิ่มขึ้นจากปกอน 612,097,907.58 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.83 ปกอนเพิ่มรอยละ 10.20 เพิ่มขึ้นในอัตรา
ที่ลดลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงกําไรระหวางราคาทุนกับมูลคายุติธรรมของหุนกูที่ยังไมเกิดขึ้น 

แหลงที่มาของทุนดาํเนินงานและตนทุน : ทางใชเงินทุนและดอกเบีย้รับ เปรียบเทียบกับปกอน 

ขขออสสัังงเเกกตต:  
(1) สัดสวนทุนเรือนหุนและเงินรับฝากเม่ือเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ตนทุนเฉล่ียดอกเบี้ยเงินรับ

ฝากลดลงเล็กนอย เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณที่
กําหนดไวไมใหเกินรอยละ 3.50 ตอป และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษสมาชิกสมทบ   
ในขณะที่เงินปนผลทุนเรือนหุนยังคงอัตรารอยละ 5.40 เทาปกอน 

 3311  ธธันันววาาคคมม  22556655   31 ธันวาคม 2564 

 
ลานบาท สัดสวน อัตราเฉล่ีย  ลานบาท สัดสวน อัตราเฉล่ีย 

แแหหลลงงททีี่่มมาาเเงงิินนททุุนน  
  

ตตนนททุนุน     
 

ตนทุน 
ทุนเรือนหุน 3,110.58 32.49% 5.40%  2,971.06 33.15% 5.40% 
เงินรับฝาก 3,770.44 39.39% 2.51%  3,741.93 41.75% 2.53% 
เงินกู P/N 1,955.00 20.42% 1.56%  1,455.00 16.24% 1.45% 
ทุนสะสม/อ่ืนๆ 737.75 7.70% -  793.68 8.86% - 

รวมทุนดาํเนินงาน 9,573.77 100% 33..0044%%   8,961.67 100% 3.08% 

ททาางงใใชชเเงงินินททุนุน       ดดออกกเเบบีี้ย้ยรรับับ      ดอกเบ้ียรับ 

เงินใหกูยืม 3,923.21 40.98% 5.36%  3,692.72 41.21% 5.38% 
เงินลงทุน 5,012.91 52.36% 3.73%  4,442.92 49.58% 3.79% 
เงินฝากสหกรณอ่ืน 424.64 4.44% 2.86%  522.60 5.83% 3.09% 
เงินฝากธนาคาร/อ่ืนๆ 213.01 2.22% 0.10%  303.43 3.38% 0.08% 

รวมทุนดาํเนินงาน 9,573.77 100% 44..2266%%   8,961.67 100% 4.28% 

สวนตางอัตราดอกเบีย้รับเฉล่ียสูงกวาตนทุนเฉล่ีย                   11..2222%%     1.20%                                                 
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(2) สหกรณกูเงินระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากตนทุนต่ําอัตราเฉล่ียทั้งปเทากับ 1.56% 
สมทบกับทุนเรือนหุนและเงินรับฝากสวนเกินจากการใหสมาชิกกูซึ่งมีตนทุนสูงกวา(อัตรา 5.40% และ  

2.51% ตามลําดับ) รวมเปนสัดสวน 52.36% ของทุนดําเนินงานทั้งสิ้น นําไปหารายไดจากแหลงลงทุน
ภายนอกไดรับผลตอบแทนเฉล่ีย 3.73% ซึ่งสูงกวาตนทุนเฉล่ียของทุนดําเนินงานทั้งสิ้นอัตรา 3.04%  

(3) เงินใหสมาชิกกูยืมเม่ือเทียบกับปกอนเพิ่มขึ้น แตอัตราดอกเบี้ยรับเฉล่ียลดลง เนื่องจากลูกหนี้โครงการ
เงินใหกูประเภทดอกเบี้ยต่ําเพิ่มขึ้น (เงินกูสามัญพัฒนาคุณภาพชีวิตและเงินกูพิเศษ Green Home) 

(4) สหกรณมีอัตราดอกเบี้ยรับเฉล่ียทั้งป 4.26% และอัตราตนทุนเฉล่ีย 3.04% สวนตางอัตราดอกเบี้ยรับสูง
กวาตนทุนเฉล่ีย 1.22% จึงมีกําไรมากพอจัดสรรเฉล่ียคืนแกสมาชิกผูกูในอัตรา 12% และเหลือจัดสรร
เปนโบนัสและสวัสดิการอ่ืนๆ ตามขอบังคับของสหกรณ 

(5) สหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณอ่ืน เฉล่ียตอ
เดือนไมต่ํากวารอยละ 15 ของยอดเงินรับฝากทั้งสิ้น ถือวาอยูในเกณฑความเสี่ยงต่ํา เม่ือเทียบกับ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่กําหนดใหสหกรณตองดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล่ียรายเดือน
ไมต่ํากวารอยละ 1 ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด 

  77..22  รราายยไไดด  รราายยจจาายย  แแลละะกกํําาไไรร    สหกรณมีการกําหนดแผนงานและประมาณการรายไดและ
รายจายไวชัดเจน สรุปรายได รายจาย และกําไร ป 2565 ดังนี้ 

รราายยไไดด  ปปปปจจจจุบุบันัน  22556655  อัตราสวน   ปกอน 2564 อัตราสวน   เพิ่ม(ลด) ปกอน 
ดอกเบ้ียเงินใหกู 206,917,109.30 50.49%  195,697,285.77 53.03%  11,219,823.53 
ดอกเบ้ียเงินลงทุน/อื่นๆ 201,196,695.03 49.09%  172,455,836.37 46.73%  28,740,858.66 
รายไดอื่นๆ  1,736,046.36 00.42%    900,890.71 0.24%   835,155.65 

รวมรายได 409,849,850.69  100%  369,054,012.85 100.0%  40,795,837.84 
รราายยจจาายย         
ดอกเบ้ียจายเงินฝาก 92,891,767.49 55.21%  91,240,350.69 60.47%  1,651,416.80 
ดอกเบ้ียจายเงินกู 30,803,755.49 18.31%  18,873,250.19   12.51%  11,930,505.30 
คาใชจายดําเนินงาน 44,566,165.84 26.49%  40,774,339.45 27.02%  3,791,826.39 

รวมรายจาย 168,261,688.82  100%  150,887,940.33  100%  17,373,748.49 
กกําําไไรรสสุทุทธธิ ิ 224411,,558888,,116611..8877  5588..9955%%    221188,,116666,,007722..5522  5599..1111%%    2233,,442222,,008899..3355  

ขขออสสัังงเเกกตต:  
(1) สหกรณมีรายไดและรายจายเพิ่มขึ้นจากปกอนตามสัดสวนปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนภายนอกและรายไดอ่ืนจากการใหเชาพื้นที่ ในสวนของรายจายดอกเบี้ยเงินกู
เพิ่มขึ้นเนื่องจากกูมาลงทุนสอดคลองกับรายไดดอกเบี้ยรับจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น  คาใชจายในการ
ดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจายเงินสงเคราะหสมาชิกถึงแกกรรมและอาวุโสซึ่งจายเกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว 3,941,200.00 บาท  

(2) อัตรากําไรสุทธิตอรายได 58.95% ปกอน 59.11% ลดลง 0.16% เนื่องจากตนทุนกูเงินระยะสั้นที่กูมา
ลงทุนปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นและมีแนวโนมจะสูงขึ้นตอเนื่องตามสถานการณตลาดการเงิน  

(3) ผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับเปาหมาย 
รายได:   ประมาณการ 378 ลานบาท ทําได 409 ลานบาทเศษ สูงกวาประมาณการ 31 ลานบาทเศษ  
รายจาย: ประมาณการ 161 ลานบาท จายจริง 168 ลานบาทเศษ สูงกวาประมาณการ 7 ลานบาทเศษ   
กําไร: ประมาณการ 217 ลานบาท ทําได 241 ลานบาทเศษ สูงกวาเปาหมาย 24 ลานบาทเศษ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

วันที่ 20 มกราคม 2566 
 

เรียน ผู้สอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่   31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จำกัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และมีหน้าที่นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติที่สำคัญท่ีสหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุงหรื อ
เปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน 

88..  กกาารรบบรริิหหาารรจจััดดกกาารรคคววาามมเเสสีี่่ยยงง  สหกรณมีการจัดทําคูมือการบริหารความเสี่ยงสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไว โดยมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน 5 ดาน ไดแก ดานกลยุทธ ดานเครดิต ดาน
ตลาด ดานสภาพคลอง และดานปฏิบัติการ ซึ่งมีการระบุความเสี่ยง จัดลําดับความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยง และการติดตามประเมินผลความเสี่ยงอยางตอเนื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เเววนนแแตต การจัดการความเสี่ยงจากการใชเงินทุนสวัสดิการเกินกรอบวงเงินที่มีอยูเพิ่มขึ้นตอเนื่อง อาจสงผล
กระทบตอการหารายไดและทํากําไรใหเพียงพอจัดสรรตามขอบงัคับของสหกรณ  

สสรรุุปปภภาาพพรรววมม   
จากรายงานและขอสังเกตขางตน จะเห็นวาในรอบป 2565 สหกรณมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นทุกดาน 

เนื่องจากสถานการณระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ผอนคลายมากขึ้น  สามารถทํากําไรไดเพิ่มขึ้นเกิน
เปาหมาย และจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิกไดทั่วถึงมากขึ้น จากการบริหารงานของคณะกรรมการ
ดําเนินการอยางระมัดระวังและรอบคอบโดยคํานึงถึงประโยชนของสมาชิกและความม่ันคงของสหกรณเปน
สําคัญ จึงถือวาสหกรณดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่สหกรณทุกทานที่
ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานดวยดีตลอดมา ทายนี้ ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่ใหความไววางใจเลือก
ขาพเจาและคณะทํางานเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพยกรมวิชาการเกษตร จํากัด 
                                                                                  

                                                                                                 

   (นางสาวฤดี เกียรติกองทวี) 
ประธานคณะผูตรวจสอบกิจการ 
        

 
 
 
วันที่ 20 มกราคม 2566 
โทร : 081 5595598 
Email : kradee51@gmail.com 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

วันที่ 20 มกราคม 2566 
 

เรียน ผู้สอบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่   31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
วิชาการเกษตร จำกัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และมีหน้าที่นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือ
หุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติที่สำคัญท่ีสหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุงหรื อ
เปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน 

3. งบแสดีงฐานะการเงิน งบกำาไรข้าดีทุน 
และงบกระแสเงินสดี ประจิำาปี 2565

39

ส่วันที� 1

Annual Report 



1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แสดง
หรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

1.10  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

1.11 สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้อ่ืน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประวัติการ
ชำระหนี้และการผิดนัดชำระของลูกหนี้ดังกล่าวแก่ท่านแล้วอย่างครบถ้วน หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ หนี้
อย่างอ่ืน การฝากเงินสหกรณ์อ่ืน ได้ถูกคำนวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และได้
นำมาบันทึกบัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน 

1.12  เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรือวัดมูลค่าโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ 
หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์ได้นำมาบันทึกบัญชีและ/หรือ
เปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน 

 
2. การให้ข้อมลู 

ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอ่ืนที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพ่ือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จำกัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการ
แสดงงบการเงนิที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบ
และที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 
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2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการบัญชี หรือ 
อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย 
หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
 
 

 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
                                              ลงชื่อ 
                                     ( นายประสาท เกศวพิทักษ์ ) 
                                      ประธานกรรมการดำเนินการ 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
 
 
 

                                              ลงชื่อ 
                                                                    ( นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล )                                                   
                                                 ผู้จัดการ 
                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
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4. ผลงานเด่ีนข้องการดีำาเนินงาน 
ประจิำาปี 2565

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์กึู้ษาและปร์ะชาสมัพันธ์ี

ในปี 2565 ค้ณ์ะอนุกรรมีการศ้กษาและประชีาสัมีพื่ันธิ์์ ได้จัดสวัสดิการสำาหรับสมีาชีิก และสมีาชีิก
สมีทบ ดังนี�

1. สวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาล ด้วยสถิานการณ์์การแพื่ร�ระบาดของโรค้ติุดเชี่�อไวรัสโค้โรนา 
(COVID-19) ในชี�วงตุ้นปี 2565 ยังไมี�ผ�อนค้ลาย ทำาให้สมีาชีิกยังมีีการติุดเชี่�อและตุ้องการค้วามีชี�วยเหล่ออยู�เป็น
จำานวนมีาก ทางสหกรณ์์จ้งมีีมีาตุรการในการชี�วยเหล่อสมีาชิีกตุ�อเน่�องจากโค้รงการเดิมีที�ทำาไว้เมี่�อปี 2564 ใน
การนี�แมี้ว�าสหกรณ์์จะไมี�มีีการตัุ�งงบประมีาณ์ส�วนนี�ไว้ก�อน แตุ�เพื่่�อเป็นการชี�วยเหล่อสมีาชีิกที�ติุดเชี่�อ และตุ้อง
มีีเอกสารรับรองจากแพื่ทย์ผู้รักษาว�าติุดเชี่�อไวรัสโค้โรนา (COVID-19) สหกรณ์์ฯ จ้งกำาหนดให้สมีาชิีกมีีสิทธิ์ิ�ได้
รับเงินชีดเชียเป็นเงินชี�วยเหล่อได้ไมี�เกินค้นละ 1,000 บาท และได้รับสิทธิ์ิ�ค้นละ 1 ค้รั�ง ตัุ�งแตุ� 1 มีกราค้มี 2565 
จนถ้ิงวันสิ�นสุดโค้รงการ สมีาชิีกได้รับการชี�วยเหล่อ 2,199 ราย และจ�ายให้ค้รั�งละ 6,000 บาท ซ้ึ่�งจ�ายข้ามีป ี
2565 จำานวน 10 ค้น เป็นเงิน 60,000 บาท รวมีเป็นเงิน 2,259,000 บาท

2. สวัสดิการเพื่่�อการสงเค้ราะห์ผู้ค้ำาประกันเงินกู้สามีัญทั�วไป เพื่่�อเป็นการชี�วยเหล่อและบรรเทาค้วามี
เด่อดร้อนสมีาชีิกผู้ค้ำาประกันเงินกู้สามีัญทั�วไป ที�ตุ้องรับภาระหนี�สินที�เกิดข้�น เมี่�อสมีาชีิกผูู้กู้เงินกู้สามีัญทั�วไป  
ขาดจากสมีาชีกิภาพื่ ยกเว้นการขาดสมีาชิีกภาพื่โดยการเสยีชีวิีตุ ใหส้หกรณ์จ์�ายเงินทนุสวัสดิการ เพื่่�อการชี�วยเหล่อ 
ผู้ค้ำาประกันเงินกู้ที�ค้งค้้างชีำาระหนี�ที�ยังเหล่อ หลังจากสหกรณ์์นำาเงินทุนเร่อนหุ้น เงินฝากและเงินอ่�นใดที�
สมีาชิีกผู้กู้มีีสิทธิ์ิ�ได้รับมีาชีดใช้ีค่้นหนี�เงินกู้แล้ว หากปรากฏิว�ายังมีีหนี�เงินกู้เหล่ออยู� ให้จ�ายทุนสวัสดิการใน
อัตุราจำานวนก้�งหน้�งของหนี�เงินกู้ที�เหล่ออยู�แตุ�ไมี�เกิน 1 แสนบาท หนี�เงินกู้ที�เหล่อให้ผู้ค้ำาประกันเงินกู้แตุ�ละค้น
รับผิดชีอบชีดใชี้หนี�เงินกู้ที�เหล่อตุามีสัดส�วนที�ได้ทำาสัญญาค้ำาประกันไว้กับสหกรณ์์ โค้รงการนี� ปี 2565 สมีาชิีก
ผู้ค้ำาประกันได้รับค้วามีชี�วยเหล่อจำานวนทั�งสิ�น 2 ค้น เป็นเงิน 129,410.37 บาท

3. สวัสดิการเพื่่�อการสงเค้ราะห์สมีาชีิกประสบภัย เพื่่�อเป็นการสงเค้ราะห์และชี�วยเหล่อสมีาชีิกที�ได้รับ
ค้วามีเด่อดร้อนจากภัยตุ�างๆ ที�เกิดจากธิ์รรมีชีาติุหร่อไมี�ใชี�ธิ์รรมีชีาติุ เงินสงเค้ราะห์สมีาชีิกให้เป็นไปตุามีระดับ
ค้วามีรุนแรงของค้วามีเสียหายและเหตุุแห�งภัย ในปี 2565 สมีาชีิกได้รับการชี�วยเหล่อ จากเหตุุอุทกภัย 182 ราย 
เป็นเงิน 446,000 บาท เหตุุอัค้คี้ภัย 3 ราย เป็นเงิน 18,000 บาท เหตุุวาตุภัย 3 ราย เป็นเงิน 11,500 บาท รวมี
ทั�งสิ�น 188 ราย เป็นเงิน 475,500 บาท

4. สวัสดิการเพื่่�อการศ้กษาบุตุรของสมีาชิีก เพื่่�อเป็นการส�งเสริมีและบรรเทาภาระค้�าใชี้จ�ายในการ
ศ้กษาแก�บุตุรสมีาชีิก สหกรณ์์ได้ให้ทุนการศ้กษาแก�บุตุรสมีาชีิกเป็นเงินชี�วยเหล่อเพื่่�อการศ้กษาบุตุร โดยผลการ
พื่ิจารณ์าทุนการศ้กษาบุตุรของสมีาชิีกในปี 2565 แบ�งเป็นทุนเรียนดี 579 ทุน เป็นเงิน 1,094,000 บาท ทุนราย
ได้น้อย 536 ทุน เป็นเงิน 1,010,600 บาท ทุนตุ�อเน่�อง 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท ซ้ึ่�งในปี 2565 นี� มีีบุตุรของ
สมีาชีิกย่�นขอทุนการศ้กษามีากเกินกว�างบประมีาณ์ที�ตัุ�งประมีาณ์การไว้ เป็นเงินทั�งสิ�น 247,600 บาท อย�างไร
ก็ตุามี ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการได้พื่ิจารณ์าเห็นว�า การส�งเสริมีการศ้กษาเป็นส�วนหน้�งของการพื่ัฒนาชีาติุ
บ้านเมี่อง จ้งอนุมีัติุวงเงินเพื่่�อสวัสดิการด้านนี� จำานวน 2,144,600 บาท
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คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้

5. โค้รงการอบรมีสัมีมีนาผู้แทนสมีาชีิก เพื่่�อให้ผู้แทนสมีาชีิกมีีค้วามีรู้ ค้วามีเข้าใจ พื่ระราชีบัญญัติุ
สหกรณ์์ฯ ข้อบังคั้บ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์์ พื่ร้อมีกฎกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ และรับฟ์ัง
ข้อคิ้ดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้แทนสมีาชีิก และนำาค้วามีรู้ที�ได้จากการสัมีมีนาไปถิ�ายทอดให้กับสมีาชีิก  
ให้มีีค้วามีเข้าใจในนโยบาย และการดำาเนินงานของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการชุีดที� 47 มีากยิ�งข้�น โดยมีีการตัุ�ง
งบประมีาณ์ดำาเนินการไว้ 640,000 บาท ให้มีีการจัดสัมีมีนา จำานวน 4 ค้รั�ง ค้รั�งที� 1 ที�ศูนย์วิจัยพื่ัฒนาการเกษตุร 
ลำาปาง ค้รั�งที� 2 ที�ศูนย์วิจัยพื่ัฒนาการเกษตุรร้อยเอ็ด ค้รั�งที� 3 ที�ศูนย์วิจัยข้าวนค้รศรีธิ์รรมีราชี และค้รั�งที� 4  
ที�กองวิจัยพัื่ฒนาปัจจัยการผลิตุทางการเกษตุร มีีผู้แทนสมีาชีิกเข้าร�วมีอบรมี ทั�ง 4 ค้รั�ง จำานวน 157 ค้น  
ใชี้งบประมีาณ์เพื่่�อการนี� 416,468 บาท ซ้ึ่�งตุำากว�างบประมีาณ์ที�ตัุ�งไว้ จำานวน 223,532 บาท

1. การขยายวงเงินให้สมีาชิีกกลุ�มีพื่นักงานราชีการ จากเดิมี 300,000 บาท เป็น 400,000 บาท  
มีีสมีาชีิกได้รับสิทธิ์ิประโยชีน์ จำานวน 967 ราย จำานวนเงินที�ได้รับการอนุมีัติุเป็นจำานวน 386,800,000 บาท 
(สามีร้อยแปดสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้ิวน) สำาหรับสมีาชีิกที�เป็นข้าราชีการ และลูกจ้างประจำาขยายระยะเวลา 
ในการผ�อนชีำาระหนี�จากเดิมีอายุ 70 ปี เป็นอายุ 75 ปี

2. ให้การชี�วยเหล่อ เร่�อง เงินกู้สามีัญเพื่่�อพัื่ฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุ (โค้รงการเงินกู้เพื่่�อซึ่่�ออุปกรณ์์การศ้กษา 
ทางออนไลน์) ตุามีประกาศสหกรณ์์ฯ เพื่่�อเป็นการชี�วยเหล่อสมีาชีิกที�ได้รับค้วามีเด่อดร้อน โดยสหกรณ์์คิ้ดอัตุรา
ดอกเบี�ย ร้อยละ 3.50 ตุ�อปี (ไมี�มีีเฉลี�ยค่้น) ทั�งนี�ได้มีีดำาเนินการตัุ�งแตุ�วันที� 1 มีกราค้มี – 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 ซ้ึ่�งมี ี
ผู้ที� เข้าเกณ์ฑ์์และได้รับค้วามีชี�วยเหล่อ เป็นจำานวนประมีาณ์ 1,986 ราย จำานวนเงินที�ได้รับการอนุมีัติุ  
เป็นจำานวน 94,413,300 บาท (เก้าสิบสี�ล้านสี�แสนหน้�งหมี่�นสามีพัื่นสามีร้อยบาทถ้ิวน)

3. การปรับหลักเกณ์ฑ์์เงินกู้พื่ิเศษโค้รงการชี�วยเหล่อเพื่่�อที�อยู�อาศัย (Green Home1) เพื่่�อตุ้องการ
ส�งเสริมี และสนับสนุนให้สมีาชิีกของสหกรณ์์ฯ มีีบ้านหร่อที�อยู�อาศัยเป็นของตุนเอง ถ้ิงแมี้ว�าสมีาชีิกจะไมี�มี ี
เงินก้อนสามีารถิที�จะมีีบ้านหลังแรกได้ โดยสิทธิ์ิในการกู้สามีารถิกู้ได้ 100 เท�าของเงินเด่อน แตุ�ไมี�เกินราค้า
ประเมีินของหลักประกันเงินกู้ และโค้รงการนี�ยังสามีารถิผ�อนชีำาระหนี�ในอัตุราดอกเบี�ยที�ถิูกและจำานวนงวด
ระยะยาว โดยเริ�มีตุ้นปีที� 1 อัตุราดอกเบี�ยร้อยละ 0.50 ตุ�อปี ปีที� 2-3 อัตุราดอกเบี�ยร้อยละ 2.50 ตุ�อปี ปีที� 4 
ข้�นไป อัตุราดอกเบี�ยร้อยละ 5.20 ตุ�อปี ตัุ�งแตุ�ที�เริ�มีใช้ีประกาศถ้ิงวันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 สมีาชิีกที�ได้รับสิทธิ์ ิ
ตุามีประกาศสหกรณ์์ฯ มีีจำานวน 44 ราย จำานวนเงินที�ได้รับการอนุมีัติุเป็นจำานวน 38,899,200 บาท (สามีสิบ
แปดล้านแปดแสนเก้าหมี่�นเก้าพื่ันสองร้อยบาทถ้ิวน)

4. การปรับหลักเกณ์ฑ์์เงินกู้พื่ิเศษโค้รงการชี�วยเหล่อเพื่่�อที�อยู�อาศัย (Green Home2) สำาหรับสมีาชีิก
ชีำาระหนี�แล้วค้รบ 3 ปี เพื่่�อปรับปรุงบ้าน ตุ�อเติุมีบ้าน ตุอบสนองให้สมีาชีิกได้นำาเงินที�ได้รับไปปรับปรุงตุามี
วัตุถิุประสงค์้ ตัุ�งแตุ�ที�เริ�มีใช้ีประกาศถ้ิงวันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 สมีาชิีกที�ได้รับสิทธิ์ิ�ตุามีประกาศสหกรณ์์ฯ  
มีีจำานวน 11 ราย จำานวนเงินที�ได้รับการอนุมีัติุเป็นจำานวน 11,994,000 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมี่�นสี�พื่ัน
บาทถ้ิวน)

5. การปรับหลักเกณ์ฑ์์เงินกู้พื่ิเศษโค้รงการชี�วยเหล่อเพื่่�อที�อยู�อาศัย (Green Home3) กรณี์ปรับลด
อัตุราดอกเบี�ย เมี่�อสมีาชีิกชีำาระหนี�ค้รบ 5 ปี โดยลดอัตุราดอกเบี�ยเหล่อร้อยละ 4.60 ตุ�อปี ซึ่้�งทำาให้มีีรายได้ 
ค้งเหล่อรายเด่อนในการดำารงชีีพื่เพื่ิ�มีข้�น และเป็นการส�งเสริมีให้สมีาชีิกมีีคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุที�ดี ตัุ�งแตุ�ที�เริ�มีใชี้
ประกาศถ้ิงวันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 สมีาชิีกที�ได้รับสิทธิ์ิตุามีประกาศสหกรณ์์ฯ จำานวน 11 ราย
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คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงที่นุ
1. ด้านกู้าร์ลงทีุ่น  มีีการปรับปรุงกระบวนการในการลงทุนภายนอกและการฝากสหกรณ์์อ่� น 

เพื่่� อให้สอดค้ล้องกับทิศทางของสหกรณ์์ รวมีถ้ิงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ลดค้วามีเสี�ยงในการลงทุน  
โดยอยู�ภายใตุ้พื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 กรอบการลงทุนภายนอก ประจำาปี 2565 และปฏิิบัติุตุามี
นโยบายและแผนงานเกี�ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ย่มีจากสหกรณ์์อ่�น และการค้ำาประกัน สามีารถิสรุปได้ดังนี�

เงินลงทีุ่นภายืนอกู้ จัำานวิน (บาที่)

พื่ันธิ์บัตุรรัฐบาล พื่ันธิ์บัตุรกระทรวงการค้ลัง 12,000,000.00

หุ้นกู้บริษัทเอกชีน หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 4,988,000,000.00

รวมี 5,000,000,000.00

ปี 2564 4,430,000,000.00

เพื่ิ�มีข้�น (ลดลง) ระหว�างปี 570,000,000.00

ร้อยละ 12.87

เงินฝากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น จัำานวิน (บาที่)

เงินฝากภาคี้สหกรณ์์ 104,516.10

เงินฝากสหกรณ์์อ่�น 224,589,695.52

เงินฝากชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ 200,000,000.00

รวมี 424,694,211.62

ปี 2564 522,603,567.00

เพื่ิ�มีข้�น (ลดลง) ระหว�างปี (97,909,355.38)

ร้อยละ (18.73)

เงินฝากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น จัำานวิน (บาที่)

ผลตุอบแทนการลงทุนภายนอก 186,899,018.11

ดอกเบี�ยเงินฝากสหกรณ์์อ่�น เงินฝากธิ์นาค้าร 14,297,676.92

รายได้อ่�น ๆ 1,736,046.36

รวมี 202,932,741.39

ปี 2564 173,356,727.08

เพื่ิ�มีข้�น (ลดลง) ระหว�างปี 29,576,014.31

ร้อยละ 17.06

2. ด้านร์ายืได้จัากู้กู้าร์ลงทีุ่นภายืนอกู้ กู้าร์ฝากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น ร์ายืได้อื�น ๆ
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3. ด้านกู้าร์บร์หิ้าร์จััดกู้าร์ด้านกู้าร์เงิน มีีการบริหารจัดการสินทรัพื่ย์สภาพื่ค้ล�องให้มีีประสิทธิ์ิภาพื่และ  
สร้างค้วามีมีั�นค้งทางการเงิน รวมีถ้ิงการบริหารตุ้นทุนการดำาเนินงาน มีีการชีำาระค่้นเงินกู้สินเช่ี�อระยะสั�น (P/N) 
และมีีการตุ�อรองอัตุราดอกเบี�ยเงินกู้ระยะสั�น (P/N) ให้อยู�ในระดับตุำาที�สุด การจำากัดเงินรับฝากของสมีาชีิก  
เพื่่�อลดค้�าใชี้จ�ายด้านตุ้นทุนเงิน มีีนโยบายการบริหารจัดการค้�าใชี้จ�ายตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์

4. ด้านกู้าร์ปร์ะเมินและติดตามผู้ลกู้าร์ดำาเนินงาน ค้ณ์ะอนกุรรมีการได้มีกีารประเมีนิผลการดำาเนนิงาน  
เป็นรายไตุรมีาส เพื่่�อปรับปรุงและประเมีินผลการดำาเนินการงานอย�างใกล้ชีิดและทันตุ�อสถิานการณ์์ปัจจุบัน

5. ด้านกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง ค้ณ์ะอนุกรรมีการได้มีีการจัดการและบริหารค้วามีเสี�ยง 
ด้านสภาพื่ค้ล�องทางการเงิน เพื่่�อเกิดประโยชีน์สูงสุด เพีื่ยงพื่อตุ�อการให้บริการสมีาชีิกในแตุ�ละวัน สำารองเงิน  
ให้เพีื่ยงพื่อตุ�อการถิอนเงินการให้สมีาชีิกกู้ การจ�ายสวัสดิการ ค้�าใช้ีจ�ายอ่�น ๆ ลดการกู้ย่มีเงินจากธิ์นาค้ารโดย
เพื่ิ�มีผลิตุภัณ์ฑ์์เงินรับฝากที�เหมีาะสมี

6. ด้านปฏิิบัติกู้าร์ ค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารเงินและการลงทุน ได้มีีการวิเค้ราะห์ประเภทธิ์ุรกิจของ 
การลงทุน อันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอ สินทรัพื่ย์รวมีของบริษัทตุ�าง ๆ  ย้อนหลังอย�างน้อย 3 ปี และข้อมีูลองค์้ประกอบ
โดยรวมีของบริษัท ก�อนดำาเนินงานลงทุนอย�างถีิ�ถ้ิวนและรอบค้อบ ติุดตุามีสถิานการณ์์ข�าวที�เกี�ยวข้องในการ
ลงทุนเพื่่�อประกอบการตัุดสินใจ รวมีทั�งการขอค้ำาปร้กษาและรับฟ์ังค้ำาชีี�แนะจากที�ปร้กษาด้านการบริหารเงิน
ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด และได้รับค้วามีร�วมีมี่อจากเจ้าหน้าที�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด จนกระทั�งสามีารถิสร้างผลงานได้ผลกำาไรในปี 2565 มีากกว�าเป้าหมีายที�กำาหนดจากเดิมี 
จำานวน 177.00 ล้านบาท เป็นจำานวน 186.90 ล้านบาท

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีการดำาเนินการด้านบริหารค้วามีเสี�ยงในการป้องกัน
การทุจริตุที�อาจจะเกิดข้�น ซึ่้�งจะทำาให้เกิดค้วามีเสียหายแก�สหกรณ์์ โดยกำาหนดขั�นตุอนป้องกันค้วามีเสี�ยง ดังนี�

1. การป้องกันในการทำาธิ์ุรกรรมีทางการเงินด้านการฝาก-ถิอน ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการ
เกษตุร จำากัด มีีการดำาเนินการอย�างรัดกุมี ดังนี�

1.1 ด้านการตุรวจสอบภายในองค์้กร

1) การถิอนเงินสด สหกรณ์์จะทำาธิ์ุรกรรมีให้สมีาชีิกที�มีาติุดตุ�อที�สำานักงานสหกรณ์์ เท�านั�น  
โดย สมีาชีิกตุ้องมีเีอกสารฉบับจริง ที�เปน็สมีดุเงินฝาก ใบถิอนเงินและบัตุรประจำาตัุวประชีาชีน จ้งจะดำาเนนิการให ้
แก�สมีาชีิกได้ กรณ์ีถิอนเงินทางโทรสาร สหกรณ์์ทำาธิ์ุรกรรมีทางโทรสารให้สมีาชีิกที�ส�งเอกสารมีายังสหกรณ์์ โดย
สหกรณ์์จะติุดตุ�อกับสมีาชีิกเพื่่�อย่นยันการทำารายการ โดยสหกรณ์์จะโอนเงินเข้าบัญชีีของผู้ถิอนเงิน เท�านั�น 
กรณ์ีถิอนผ�านระบบ MOBILE APPLICATION สหกรณ์์จะตุรวจสอบรายการการทำาธิ์ุรกรรมีที�ธิ์นาค้ารจัดส�งให้
สหกรณ์์ เพื่่�อย่นยันรายการและกระทบยอดเงินรับฝากค้งเหล่อของสมีาชีิก

2) ผู้ชี�วยผู้จัดการจะตุรวจสอบรายการทุกรายการที�ฝ่ายการเงินดำาเนินการเสร็จสิ�นภายใน 
วันทำาการของทุกวัน โดยจะตุรวจสอบค้วามีถิูกตุ้องตุามีหลักฐานและเอกสารแนบทุกฉบับ และจะส�งเอกสารให้
ฝ่ายบัญชีีตุรวจสอบตุ�อไป
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3) ให้ฝ่ายบัญชีีตุรวจสอบเอกสารที�มีาจากฝ่ายการเงินที�ผ�านการตุรวจสอบจากผู้ชี�วยผู้จัดการ 
และเสนอเอกสารทั�งหมีดให้ผู้จัดการตุรวจสอบตุ�อไปตุามีลำาดับ

4) ให้ผู้จัดการตุรวจสอบเอกสารที�ฝ่ายบัญชีีตุรวจสอบแล้วลงนามีรับรองค้วามีถิูกตุ้อง เพื่่�อจัด
เตุรียมีให้ผู้ตุรวจสอบบัญชีี ผู้ตุรวจสอบภายใน และผู้ตุรวจสอบกิจการ ตุรวจสอบเอกสารในลำาดับถัิดไป

ผู้ตุรวจสอบกิจการ ตุรวจสอบค้วามีถูิกตุ้องของเอกสารหลักฐานการบันท้กบัญชีี ทะเบียนตุ�าง ๆ  
และการจัดทำารายงานทางการเงินประจำาเด่อน ตุรวจสอบการค้วบคุ้มีทางการเงิน ตุรวจสอบด้านการเงิน 
ด้านบัญชีี รวมีถ้ิงการปฏิิบัติุตุามีข้อบังคั้บ ระเบียบของสหกรณ์์ แล้วให้รายงานตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
เป็นประจำาทุกเด่อน

ผู้ตุรวจสอบภายใน ตุรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการฝากและถิอนเงินทุกรายการ ตุรวจสอบการ
บันท้กบัญชีีด้วยโปรแกรมีระบบบัญชีีค้อมีพิื่วเตุอร์เปรียบเทียบยอดค้งเหล่อในบัญชีีกับยอดค้งเหล่อ ในรายงาน 
สรุปยอดค้งเหล่อรายบุค้ค้ล การค้วบคุ้มีภายในด้านการรับฝากเงินและการปฏิิบัติุตุามีระเบียบที�กำาหนด  
แล้วรายงานผลตุรวจและข้อเสนอแนะตุ�อที�ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเด่อน

ผู้สอบบัญชีี ตุรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์์ ประเมีินค้วามีเสี�ยงจากการแสดงข้อมีูลที�ขัดตุ�อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำาคั้ญในงบการเงิน ตุรวจสอบเพื่่�อตุอบสนองตุ�อค้วามีเสี�ยง โดยเข้าตุรวจปีละ 2 ค้รั�ง

1.2 ด้านการตุรวจสอบจากสมีาชิีก

สมีาชีิกสามีารถิตุรวจสอบข้อมีูล/ผลประกอบการ/ยอดเงินรับฝากปัจจุบัน หร่อข้อเสนอแนะ
ตุ�าง ๆ ผ�านเว็บไซึ่ต์ุและ MOBILE APPLICATION ของสหกรณ์์

2. กำาหนดให้ค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารค้วามีเสี�ยง ศ้กษา วิเค้ราะห์ ประเมีิน ติุดตุามี กำากับดูแล ทบทวน
การประเมีินค้วามีเสี�ยงและกิจกรรมีค้วบคุ้มีภายในและภายนอก

3. กำาหนดให้มีีการส�งข้อค้วามีสั�น (SMS) ให้สมีาชีิกที�มีีบัญชีีเงินฝากกับสหกรณ์์เพื่่�อแจ้งยอดเงิน ฝาก 
ค้งเหล่อในบัญชีีให้สมีาชิีกรับทราบปีละ 2 ค้รั�ง และประชีาสัมีพื่ันธิ์์ให้สมีาชีิกใชี้ MOBILE APPLICATION ในการ
ตุรวจสอบการทำาธิ์ุรกรรมีด้านการเงินกับสหกรณ์์ 
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5. กิจิกรรม ประจิำาปี 25655. กิจิกรรม ประจิำาปี 2565

กู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2564กู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2564
สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ดสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

วัินที่ี� 12 กู้มุภาพันธ์ี 2565วัินที่ี� 12 กู้มุภาพันธ์ี 2565
ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมสธุีร์ร์มอาร์กีู้ลุ อาคาร์สาร์นิเที่ศ์ 50 ปี มห้าวิิที่ยืาลัยืเกู้ษตร์ศ์าสตร์์ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมสธุีร์ร์มอาร์กีู้ลุ อาคาร์สาร์นิเที่ศ์ 50 ปี มห้าวิิที่ยืาลัยืเกู้ษตร์ศ์าสตร์์

ส่วั
นที

� 1
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กู้าร์ปร์ะชุมร์ว่ิมกัู้บสำานักู้งานป้องกัู้นกู้าร์ปร์ะชุมร์ว่ิมกัู้บสำานักู้งานป้องกัู้น
และปร์าบปร์ามกู้าร์ฟอกู้เงินและปร์าบปร์ามกู้าร์ฟอกู้เงิน

วัินที่ี� 7 มนีาคม 2565วัินที่ี� 7 มนีาคม 2565
ณ์ ห้อ้งปร์ะชุม ชั�น 3ณ์ ห้อ้งปร์ะชุม ชั�น 3
สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์

กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ดกู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

ร์ว่ิมแสดงควิามยืนิด ีกัู้บ นายืร์ะพภัีที่ร์ ์ จัันที่ร์ศ์ร์วีิงศ์์ร์ว่ิมแสดงควิามยืนิด ีกัู้บ นายืร์ะพภัีที่ร์ ์ จัันที่ร์ศ์ร์วีิงศ์์

เนื�องในโอกู้าสได้ร์บักู้าร์ แต่งตั�งให้ด้ำาร์งตำาแห้น่ง เนื�องในโอกู้าสได้ร์บักู้าร์ แต่งตั�งให้ด้ำาร์งตำาแห้น่ง 

อธิีบดกีู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ คนปัจัจุับนัอธิีบดกีู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ คนปัจัจุับนั

วัินที่ี� 11 มนีาคม 2565วัินที่ี� 11 มนีาคม 2565

ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมชั�น 2 อาคาร์ ฝึกู้อบร์มด้านมาตร์ฐาน กู้าร์ผู้ลิตพืช กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมชั�น 2 อาคาร์ ฝึกู้อบร์มด้านมาตร์ฐาน กู้าร์ผู้ลิตพืช กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์

ร์ว่ิมแสดงควิามยืนิด ีกัู้บร์ว่ิมแสดงควิามยืนิด ีกัู้บ

นายืณั์ฏิฐกิู้ตติ�  ของทิี่พยื์นายืณั์ฏิฐกิู้ตติ�  ของทิี่พยื์

อธิีบดกีู้ร์มกู้าร์ข้าวิอธิีบดกีู้ร์มกู้าร์ข้าวิ

เนื�องในวัินคล้ายืวัินสถุาปนาเนื�องในวัินคล้ายืวัินสถุาปนา

กู้ร์มกู้าร์ข้าวิ คร์บร์อบ 16 ปีกู้ร์มกู้าร์ข้าวิ คร์บร์อบ 16 ปี

วัินที่ี� 16 มนีาคม 2565วัินที่ี� 16 มนีาคม 2565

ณ์ กู้ร์มกู้าร์ข้าวิณ์ กู้ร์มกู้าร์ข้าวิ

ส่วั
นที

� 1
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เข้าร์ว่ิมกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2564เข้าร์ว่ิมกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2564

สมาคมฌาปนกิู้จัสงเคร์าะห้ส์มาชิกู้ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืร์์าชกู้าร์ไที่ยืสมาคมฌาปนกิู้จัสงเคร์าะห้ส์มาชิกู้ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืร์์าชกู้าร์ไที่ยื

วัินที่ี� 19 มนีาคม 2565วัินที่ี� 19 มนีาคม 2565

ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมเอเวิอร์ก์ู้ร์นี โร์งแร์มเอเชยีื แอร์พ์อร์ท์ี่ อำาเภอลำาลกู้้กู้า จัังห้วัิดปที่มุธีานีณ์ ห้อ้งปร์ะชุมเอเวิอร์ก์ู้ร์นี โร์งแร์มเอเชยีื แอร์พ์อร์ท์ี่ อำาเภอลำาลกู้้กู้า จัังห้วัิดปที่มุธีานี

วัินคล้ายืวัินสถุาปนาสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด คร์บร์อบ 46 ปีวัินคล้ายืวัินสถุาปนาสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด คร์บร์อบ 46 ปี

วัินที่ี� 30 พฤษภาคม 2565วัินที่ี� 30 พฤษภาคม 2565

ณ์ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ดณ์ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

ส่วั
นที

� 1
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กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 1กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 1

วัินที่ี� 6 กู้ร์กู้ฎาคม 2565วัินที่ี� 6 กู้ร์กู้ฎาคม 2565

ณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืและพัฒนากู้าร์เกู้ษตร์ลำาปางณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืและพัฒนากู้าร์เกู้ษตร์ลำาปาง

กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 2กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 2

วัินที่ี� 26 กู้ร์กู้ฎาคม 2565วัินที่ี� 26 กู้ร์กู้ฎาคม 2565

ณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืและพัฒนากู้าร์เกู้ษตร์ร์อ้ยืเอ็ดณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืและพัฒนากู้าร์เกู้ษตร์ร์อ้ยืเอ็ด

ส่วั
นที

� 1
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กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 4กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 4

วัินที่ี� 31 สงิห้าคม 2565วัินที่ี� 31 สงิห้าคม 2565

ณ์ ห้อ้งปร์ะชุม 501 อาคาร์เฉลิมพร์ะเกู้ยีืร์ติ 6 ร์อบพร์ะชนมพร์ร์ษาณ์ ห้อ้งปร์ะชุม 501 อาคาร์เฉลิมพร์ะเกู้ยีืร์ติ 6 ร์อบพร์ะชนมพร์ร์ษา

สำานักู้วิิจััยืพัฒนาปัจัจััยืกู้าร์ผู้ลิตที่างกู้าร์เกู้ษตร์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์สำานักู้วิิจััยืพัฒนาปัจัจััยืกู้าร์ผู้ลิตที่างกู้าร์เกู้ษตร์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์

กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 3กู้าร์ปร์ะชุมโคร์งกู้าร์ฝึกู้อบร์มพัฒนาศ์กัู้ยืภาพผู้้แ้ที่น ปี 2565 คร์ั�งที่ี� 3

วัินที่ี� 9 สงิห้าคม 2565วัินที่ี� 9 สงิห้าคม 2565

ณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืข้าวินคร์ศ์ร์ธีีร์ร์มร์าชณ์ ศ์้นยืวิ์ิจััยืข้าวินคร์ศ์ร์ธีีร์ร์มร์าชส่วั
นที

� 1
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เข้าร์ว่ิมกิู้จักู้ร์ร์มที่ำาควิามสะอาดคร์ั�งให้ญ่ (Big Cleaning Day)เข้าร์ว่ิมกิู้จักู้ร์ร์มที่ำาควิามสะอาดคร์ั�งให้ญ่ (Big Cleaning Day)

เฉลิมพร์ะเกู้ยีืร์ติสมเด็จัพร์ะนางเจ้ัาสริ์กิิู้ติ� เฉลิมพร์ะเกู้ยีืร์ติสมเด็จัพร์ะนางเจ้ัาสริ์กิิู้ติ� 

พร์ะบร์มร์าชินนีาถุ พร์ะบร์มร์าชชนนพีันปีห้ลวิงพร์ะบร์มร์าชินนีาถุ พร์ะบร์มร์าชชนนพีันปีห้ลวิง

วัินที่ี� 11 สงิห้าคม 2565วัินที่ี� 11 สงิห้าคม 2565

ณ์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ณ์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์

กู้าร์เข้าพบอธิีบดกีู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์เพื�อห้าร์อืเกู้ี�ยืวิกัู้บสวัิสดิกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์กู้าร์เข้าพบอธิีบดกีู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์เพื�อห้าร์อืเกู้ี�ยืวิกัู้บสวัิสดิกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์

โดยืได้ร์บัคำาชมจัากู้ท่ี่านอธิีบดใีนเร์ื�องกู้าร์บร์หิ้าร์งานสห้กู้ร์ณ์์ โดยืได้ร์บัคำาชมจัากู้ท่ี่านอธิีบดใีนเร์ื�องกู้าร์บร์หิ้าร์งานสห้กู้ร์ณ์์ 

ที่ี�มคีวิามเข้มแข็ง เร์ยีืบร์อ้ยื และร์อบคอบที่ี�มคีวิามเข้มแข็ง เร์ยีืบร์อ้ยื และร์อบคอบ

วัินที่ี� 11 สงิห้าคม 2565วัินที่ี� 11 สงิห้าคม 2565

ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมสำานักู้อธิีบด ีกู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมสำานักู้อธิีบด ีกู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ 

อาคาร์ฝึกู้อบร์มด้านมาตร์กู้าร์ผู้ลิตพืชอาคาร์ฝึกู้อบร์มด้านมาตร์กู้าร์ผู้ลิตพืช

ส่วั
นที

� 1
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สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืส์าธีาร์ณ์สขุเชยีืงร์ายื จัำากัู้ด เข้าศ์กึู้ษาด้งานสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืส์าธีาร์ณ์สขุเชยีืงร์ายื จัำากัู้ด เข้าศ์กึู้ษาด้งาน

วัินที่ี� 27 กัู้นยืายืน 2565วัินที่ี� 27 กัู้นยืายืน 2565

ณ์ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ดณ์ สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

สห้กู้ร์ณ์์เข้าร์ว่ิมแสดงควิามยืนิดีสห้กู้ร์ณ์์เข้าร์ว่ิมแสดงควิามยืนิดี

ในวัินคล้ายืวัินสถุาปนากู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ คร์บร์อบ 50 ปีในวัินคล้ายืวัินสถุาปนากู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ คร์บร์อบ 50 ปี

วัินที่ี� 3 ตลุาคม 2565วัินที่ี� 3 ตลุาคม 2565

ณ์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ณ์ กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์

ส่วั
นที

� 1
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กู้าร์ปร์ะชุมกู้ลุ่มสมาชิกู้ ปร์ะจัำาปี 2565กู้าร์ปร์ะชุมกู้ลุ่มสมาชิกู้ ปร์ะจัำาปี 2565

ส่วั
นที

� 1
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กู้าร์ปร์ะชุมสมัมนาเชิงปฏิิบติักู้าร์ กู้าร์ที่บที่วินแผู้นกู้ลยุืที่ธ์ี สรุ์ปผู้ลกู้าร์ดำาเนินงานกู้าร์ปร์ะชุมสมัมนาเชิงปฏิิบติักู้าร์ กู้าร์ที่บที่วินแผู้นกู้ลยุืที่ธ์ี สรุ์ปผู้ลกู้าร์ดำาเนินงาน

และกู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สทุี่ธิี ปร์ะจัำาปี 2565 กู้าร์จััดที่ำาแผู้นงาน และกู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สทุี่ธิี ปร์ะจัำาปี 2565 กู้าร์จััดที่ำาแผู้นงาน 

ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้-ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2566ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้-ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2566ส่วั
นที

� 1
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6. ผ้้แทนสมาชิก ประจิำาปี 2565-25666. ผ้้แทนสมาชิก ประจิำาปี 2565-2566

นางทิิทิิยา  บััวไพร

สำำานักงานเลขานุการกรม
โทิร.092-2514324

นายสำุขผล  สำุภานันทิ์

สำำานักงานเลขานุการกรม
โทิร.081-9277327

วา่ท่ิ�รอ้ยตร่ณรงศ์ฤ์ทิธิิ์�  จันัทิร์ทิองใบั

สำำานักงานเลขาบัุการกรม
โทิร.092-2521682

นายอาทิิตย์  อุ่นเมือง

กองการเจั้าหน้าทิ่�
โทิร.084-7358804

นางสำาวจัติตรานนท์ิ  เทิย่นเงนิ

กองคลัง
โทิร.084-1625522 

นางสำาวอนงค์  ภูมิแสำน

กองการเจั้าหน้าทิ่�
โทิร.089-6721300 

นางสำาวพชรเกศ์  จิัรสุำรัศ์มิ�

กองคลัง
โทิร.064-6519915 

นายอำานาจั  รุ่งจัรูญ

สำำานักควบัคุมพืช
และวัสำดุุการเกษตร
โทิร.061-4926287 

นางสำาวพัชรินทิร์  ลือทิอง

สำำานักควบัคุมพืช
และวัสำดุุการเกษตร
โทิร.095-4921919 

นางสำาวนฤมณ  ขุนทิอง

สำำานักควบัคุมพืชและ
วัสำดุุการเกษตร

โทิร.086-3445365 

นายทิรงพล  ศ์ร่เพ็ชร์

กองแผนงานและวิชาการ
โทิร.094-8694614 

นางบัุญเตือน  สำุขกุล

สำำานักควบัคุมพืช
และวัสำดุุการเกษตร
โทิร.081-9316909 

นางสำาวนงลักษณ์  ขันต่

กองแผนงานและวิชาการ
โทิร.084-3475031

นายอานนทิ์  สำายคำาฟูู

สำถาบัันวิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
โทิร.086-6731028

นายอนุชา  เชาว์โชติ

สำถาบัันวิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
โทิร.081-7114765 

นายภัทิรว่ร์  จ่ัระบุัตร

สำถาบัันวิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
โทิร.082-3697821 

นางสำาวดุวงหทิัย  อินวกูล

กองวิจััยพัฒนาเมล็ดุพันธิ์ุ์พืช
โทิร.090-9746336

นายดุิลก  วิจัิตรสำมบััติ

สำถาบัันวิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
โทิร.090-9697550 

นายภูริวัจัน์  ทุิตะกิจั

สำถาบัันวิจััยพืชไร่
และพืชทิดุแทินพลังงาน

โทิร.081-3464489 

นางสำาวอาร่ย์  ม่สำมวิทิย์

สำถาบัันวิจััยพืชสำวน
โทิร.062-5738226 

นายวิศ์รุต  สำันม่าแอ

สำถาบัันวิจััยพืชสำวน
โทิร.081-9992108 
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นางสำาววราภรณ์  ทิองพันธ์ิ์

สำำานักคุ้มครองพันธิ์ุ์พืช
โทิร.081-9880633 

นางสำาวภทัิรพร  สำรรพนเุคราะห์

สำำานกัวิจััยพฒันาการอารกัขาพชื
โทิร.081-3282447 

นางสำาวแอนนา  เกษดุา

สำำานักวิจััยพัฒนาการอารักขาพืช
โทิร.080-3157819 

นางสำาวไพศ์ร่  เจ่ัยมจิัตต์

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.089-5162570 

นายสำมบัรรต  ยิ�งยืน

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.089-2030659 

นายวิทิยา บััวศ์ร่

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.083-1974192 

นางเยาวภา  หุ่นทิอง

สำำานักวิจััย
พัฒนาการอารักขาพืช
โทิร.088-5497099 

นายสำุทิธิ์ิชัย  รณศิ์ริ

กองวิจััยพัฒนาปััจัจััย
การผลิตทิางการเกษตร
โทิร.093-3395899

นางสำาวนงลักษณ์  แซ่่ยับั

สำำานักวิจััย
พัฒนาการอารักขาพืช
โทิร.083-0276575 

นางสำาวจัิรภา  มณ่รัตน์

ศ์ูนย์เทิคโนโลย่สำารสำนเทิศ์
และการสำื�อสำาร

โทิร.082-4500128 

นางสำาวอุมาภรณ ์ สุำจัรติทิวสุ่ำข

กองพัฒนาระบับั และ
รับัรองมาตรฐานสำินค้าพืช

โทิร.086-7780009

นางสำาวสำุวิภา  คำาแหง

กองพัฒนาระบับั
และรับัรองมาตรฐานสำินค้าพืช

โทิร.091-9239445 

นายสำุรศ์ักดุิ�  แสำนโคตร

สำำานักวิจััย
พัฒนาการอารักขาพืช
โทิร.084-4247843 

นางสำาวมะลิดุา  ชูรินทิร์

สำำานักวิจััย
พัฒนาการอารักขาพืช
โทิร.086-9692715 

นายว่ระศ์ักดุิ�  พิทัิกษ์ศ์ฤงคาช 

สำำานักวิจััย
พัฒนาเทิคโนโลย่ช่วภาพ

โทิร.094-1585542

นางสำาธิ์ิดุา  โพธิิ์�น้อย

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.090-9698328 

นายนราทิร  สำุขวิเสำสำ

กองวิจััยและพัฒนาวิทิยาการ
หลังการเก็บัเก่�ยวและแปัรรูปั

ผลิตผลเกษตร
โทิร.089-5627242 

นายวัฒนา  จัุฑาเมธิ์าว่

กองวิจััยและพัฒนาวิทิยาการ
หลังการเก็บัเก่�ยวและแปัรรูปั

ผลิตผลเกษตร
โทิร.098-2468911 

นายอนุสำรณ์  เทิ่ยนศิ์ริฤกษ์

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.081-3416816 

นางสำาวสำวุรรณา  ไตรวทิิยายนต์

สำำานักวิจััย
พัฒนาเทิคโนโลย่ช่วภาพ

โทิร.099-4419464 

นางสำาวปัฏิิมาภรณ์  จัินจัาคาม

กองวิจััยและ
พัฒนาปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
โทิร.081-4886590 

นางจัันทิร์ทิรา  พวงทิอง

กองการยาง
กรมวิชาการเกษตร

โทิร.088-2937305 

นายทิว่ทิรัพย์  นาจัำาปัา

สำหกรณ์
โทิร.084-6740987 

นางมะลิวัลย์  เก่าบ้ัานใหม่

การยางแห่งปัระเทิศ์ไทิย 
สำถาบัันวิจััยยาง

โทิร.086-5704023 
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นายสำถิตย์พงศ์์  รัตนคำา

 ศ์ูนย์วิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
เช่ยงใหม่

โทิร.086-7227376 

นายปัระสำาทิ  เกศ์วพิทิักษ์

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-8191804

นายสำุวพันธิ์์  รัตนะรัต

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-5144188 

นายอุดุม  รัตนารักษ์

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.063-2199899 

นางสำาวเนตรสุำภา  อำาพนัหอม

กรมการข้าว
โทิร. 085-3572895

นางสำาวธิ์ารทิิพย์  นิติชาติ

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร เขตทิ่� 1 

เช่ยงใหม่
โทิร.084-5988885 

นางสำาวจัารุณ่  กล่อมเสำนาะ

กรมหม่อนไหม
โทิร.086-6120399 

นายไพโรจัน์  พันธิ์ุ์พฤกษ์

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-4944145 

นายมนัสำ  คล้ายโชติคล่อง

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-6656145 

นายปัริกาญจัน์  สำุรพันธิ์์พิชิต

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-8154859 

นางสุำภรัตน์  บัำารุงศ์ร่

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่เช่ยงใหม่
โทิร.081-6038915 

นางสำาวอรทิัย  ปิังธิ์ิ

ศ์ูนย์วิจััยเกษตรหลวง
เช่ยงใหม่

โทิร.097-9978238

นางลำาเพา  ไชยพรหมมา

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่เช่ยงใหม่
โทิร.087-9304842 

นายอนันต์  บััลนาลังก์

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.084-6499026 

นายกอบัเก่ยรติ�  บัันสำิทิธิ์ิ�

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.081-2950309 

นางสำายทิิพย์  แสำงกุล

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.089-0455665 

นางสำาวบัุญสำิตา  กระดุาษ

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 1 เช่ยงใหม่

โทิร.091-8540205 

นางธิ์ัญญรัศ์ม์  สำลินทิร์ไชย

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่เช่ยงใหม่
โทิร.082-8954764 

นายนิสำิต  บุัญเพ็ง

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 1 เช่ยงใหม่

โทิร.081-7463434 

นางขนิษฐา  สำมบััติศ์ิริ

กลุ่มบัำานาญและชำาระพิเศ์ษ
โทิร.087-5501911 

นางมะลิวัลย์  จัันทิรา

กรมการข้าว
โทิร. 094-9144119

นางกมลทิิพย์  โพธิิ์�สำุวรรณ

กรมการข้าว
โทิร. 098-6576546

นางวิภากร  ม่สุำข

ศ์ูนย์วิจััยเกษตรหลวง
เช่ยงใหม่

โทิร.086-1942909 

นางพิศ์มัย  เรืองกูล

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรเช่ยงใหม่

โทิร.085-0351913 
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นางณัฐฐินันท์ิ  ทิองทิรัพย์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวเช่ยงใหม่
โทิร.086-1809006 

นางสำาวภัณฑิรา  ปิัจัดุ่

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนเช่ยงราย
โทิร.085-5395989 

นายสำุรสิำทิธิิ์�  ขวัญยืน

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรแพร่
โทิร.081-0336446 

นางสำาวโสำภาพร  ทิิศ์สำินา

ศ์ูนย์วิจััยข้าวพิษณุโลก
โทิร.085-0525632 

นางอัญญารัตน์  สำุ่มเงิน

ศ์ูนย์วิจััยข้าวพิษณุโลก
โทิร.081-5343736 

นางสำาวนงนุช  ปัระดิุษฐ์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวแม่ฮ่่องสำอน
โทิร.082-1930921 

นายทิรงศ์ิลปั์  บุัญทิองโทิ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรน่าน
โทิร.087-9069526 

นางสำาวพันนิภา  ยาใจั

ศ์ูนย์วิจััยข้าวแพร่
โทิร.081-6077959

นายสำนอง  บััวเกตุ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาเมล็ดุพันธิ์ุ์พืช

พิษณุโลก
โทิร.093-4615554 

นายธิ์นกฤต  แสำนวุฒิธิ์นกุล

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

พิจัิตร
โทิร.098-8265165 

นางสำาวทิองสำุข  ทิาชุมภู

ศ์ูนย์วิจััยเกษตรทิ่�สำูง
เพชรบัูรณ์

โทิร.086-1922929

นางสำาวจัันทิร์จิัรา  ตาจุัมปัา

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนเช่ยงราย
โทิร.089-9524791 

นางพิมยาน่ย์  ทิิพย์ละไม

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรทิ่�สำูง

เช่ยงราย
โทิร.089-9995383

นายกิตติพงศ์์  รื�นงาม

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนเช่ยงราย
โทิร. 082-1969155

นางศ์ิริพรรณ  กัลยาณมิตร

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 2 พิษณุโลก

โทิร.081-8871699 

นางอภิวันทิ์  วรินทิร์

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 2 พิษณุโลก

โทิร.081-8889744 

นายสำถาพร  กาญจันพันธิ์ุ์

ชมรมข้าราชการบัำานาญ
กรมวิชาการเกษตร 

ภาคเหนือตอนบัน (ชกกน.)
โทิร.087-0264828 

นางสำาววาสำนา  นัสำสำาสำาร

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรลำาปัาง

โทิร.083-8603231 

นางสำาววันทินา  ทิองเล่ม

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

แพร่
โทิร.061-6466193 

นายมนต์ชัย  พันธิ์ุ์แก้ว

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรน่าน
โทิร.086-1980470 

นายดุิเรก  เศ์ษจัันทิร์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

พิจัิตร
โทิร.086-1736340 

นางสำาวสำโรชา  ถึงสำุข

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

เพชรบัูรณ์
โทิร.099-6216495 

นายสำมใจั  นันทิ์แลบั

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

อุตรดุิตถ์
โทิร.086-2021915 

นายสำิปัปัวิชญ์  ปััญญาตุ้ย

ศ์ูนย์วิจััยข้าวสำะเมิง
โทิร.093-3121881
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นายวุฒิชัย  กากแก้ว

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

มุกดุาหาร
โทิร.091-8295255 

นางอังคณา  นิลกำาแหง

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำุโขทัิย
โทิร.095-6384323 

นางสำาวเนาวรัตน์  แก้วพงษ์

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนสำุโขทิัย
โทิร.081-2845941 

นางสำาวดุวงปัระท่ิปั  มะลิดุวง

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำุโขทิัย
โทิร.081-9193319 

นางวาฤดุ่  วิมลสำุจัริต

ศ์ูนย์วิจััยข้าวสำกลนคร
โทิร. 081-2619319 

นางสำาวณภัสำกร  เคนงาม

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ 

สำกลนคร
โทิร. 089-6179291

นางณิชญา  แก้วสำวนจัิก

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำกลนคร
โทิร.081-0578080 

นายณัติพงษ์  ดุงแสำนสุำข

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาเมล็ดุพันธิ์ุ์พืช

ขอนแก่น
โทิร.085-7121710

นายกิจัติพงษ์  เพ็งรัตน์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวชุมแพ
โทิร.081-9340079

นายวุฒินันทิ์  ผาบัสำิมมา

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่ขอนแก่น
โทิร.089-9375964 

นายเฉลิมรัฐ  ไสำยวรรณ

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ เลย
โทิร.089-5712248

นางสำาววรรณภา  ธิ์รรมมาลา

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

เลย
โทิร.087-9820502 

นางชนะ  ศ์ร่สำมภาร

ศ์ูนย์วิจััยข้าวอุดุรธิ์าน่
โทิร.081-2833300 

นางสำาวกนิษฐ์นันทิ์  พัติกพงษ์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ตาก
โทิร. 080-8322008

นายสำรรเสำริญ เสำ่ยงใสำ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการปััจัจััยการผลิต

ทิางการเกษตร
ขอนแก่น

โทิร.089-7113397 

นางอำาพร  ทัิบัธิ์าน่

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 3 ขอนแก่น

โทิร.089-9373916 

นางธิ์ัญญารัตน์  แก้วเงินทิอง

ศ์ูนย์ควบัคุมยางหนองคาย
โทิร.095-3655194 

นางวาสำนา  สำุขสำำาราญ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

หนองคาย
โทิร.087-6434029 

นายสำุพัฒน์  กมลภพ

ศ์ูนย์วิจััยข้าวหนองคาย
โทิร.095-5523035

นายศ์ร่เทิพ  พุ่มเร่ยบั

ศ์ูนย์วิจััยข้าวขอนแก่น
โทิร.082-1803458 

นางปัุณยภา  ปัระทิุมรุ่ง

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่ขอนแก่น
โทิร.081-1715107 

นายเว่ยง  อากรช่

ศ์ูนย์วิจััยเกษตรวิศ์วกรรม
ขอนแก่น

โทิร.081-6943288 

นางลดุาวัลย์  สุำวรรณศ์ร่

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

อุดุรธิ์าน่
โทิร.082-8448840

นายพรเทิพ  ทิ้วมสำมบัุญ

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวน
เลย

โทิร.092-3631010 
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นางสำาวเดุือนเพ็ญ  ใจัคง

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ มุกดุาหาร

โทิร.093-3255429 

นายกิติพัฒน์  คล่องดุ่

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรกาฬสำินธิ์ุ์

โทิร.091-4363911 

นายสำุริยันต์  แซ่่เต่ย

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนศ์ร่สำะเกษ
โทิร.066-0859713 

นางสำาวจุัฑารตัน ์ จัามกระโทิก

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

นครราชสำ่มา
โทิร.089-8450825 

นางนิลเนตร  จัันเทิพา

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

 ศ์ร่สำะเกษ
โทิร.098-7236518 

นายสำมศ์ักดุิ�  ล่ลากุดุ

ศ์ูนย์วิจััยข้าวอุบัลราชธิ์าน่
โทิร.088-5922634 

นางพิศ์มัย  นาคำา

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่อุบัลราชธิ์าน่
โทิร.099-4767779 

นางสำาวภัทิรวรรณ  บัุญเรือง

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่อุบัลราชธิ์าน่
โทิร.064-0972791 

นายพยุงพล  ปััทิมสุำวรรณ

ศ์ูนย์วิจััยข้าวสำุรินทิร์
โทิร.089-7214125 

นายวรายุทิธิ์  จัันทินันทิ์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรม

หาสำารคาม
โทิร.098-7503159 

นางเบั็ญจัมาศ์  แก้วรัตน์

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ สำุรินทิร์

โทิร.086-2212201 

นางพรรณน่ย์  เล่�ยมทิอง

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติ

ชัยภูมิ
โทิร.098-5148819 

นายอิทิธิ์ิพล  บ้ังพรม

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 

เขตทิ่� 4 จัังหวัดุอุบัลราชธิ์าน่
โทิร.086-2515223 

นางพันธิ์ิภา  ใหญ่ผา

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 

เขตทิ่� 4 จัังหวัดุอุบัลราชธิ์าน่
โทิร.081-2666475 

นางสำาวอจัลญา  พิกุลแก้ว

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

นครราชสำ่มา
โทิร.092-3955626 

นายพิษณุ  หินตั�ง

ศ์ูนย์วิจััยข้าวนครราชสำ่มา
โทิร.081-4048436 

นายศ์รชัย  สำายสำินธิ์ุ์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรโนนสำูง 

นครราชสำ่มา
โทิร.087-4437510 

นางชบัาไพร  พูลเวช

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

อุบัลราชธิ์าน่
โทิร.081-7095221 

นางสำาวปัระภาพร  ฉันทิานมตัิ

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนศ์ร่สำะเกษ
โทิร.089-4727155 

นายพิทิยา  จัำาปัาแก้ว

ศ์ูนย์พัฒนาการเกษตรภูสำิงห์
โทิร.085-0278025 

นายกฤชชัย  ไวนิยมพงศ์์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ร้อยเอ็ดุ
โทิร.098-0975955 

นางสำาวสำุภาพร  นครวงค์

ศ์ูนย์วิจััยและพัฒนา
การเกษตรบัุร่รัมย์

โทิร.098-5871563

นางไพจัิตร  สำุ่มมาตย์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ร้อยเอ็ดุ
โทิร.084-6034637 

นางสำาวมนัสำนันทิ์  มุมทิอง

ศ์ูนย์วิจััยและพัฒนา
การเกษตรนครพนม

โทิร.090-9464699
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นายทิรงศั์กดุิ�  ศ์ร่จิันดุา

ศ์ูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเก่ยรติฯ

บัุร่รัมย์
โทิร.099-1800250 

นางสำาวเบัญจัวรรณ  บัรรเทืิอง

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

อำานาจัเจัริญ
โทิร.062-5017557 

นางสำาวเสำาวน่ย์  ปัระทุิมชาติ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ยโสำธิ์ร
โทิร. 082-8581558

นางสำาวกุลวดุ่  ฐาน์กาญจัน์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ปัทิุมธิ์าน่
โทิร.098-2465352 

นายวันชัย  ศ์ร่อรุณ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

นครปัฐม
โทิร.086-1034552 

นายสำมบัูรณ์  วันดุ่

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำุพรรณบัุร่
โทิร.091-8728278 

นางสำาวเบัญจัวรรณ  สำขุนยิม

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่ชัยนาทิ
โทิร.088-1656265 

นางหวานใจั  เจัริญเนตร์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวปัทิุมธิ์าน่
โทิร. 085-9225934 

นางสำาวมธิ์ุรสำ  เกิดุเล็ก

ศ์ูนย์วิจััยข้าวชัยนาทิ
โทิร. 082-3507319 

นางวาสำนา  ภูตาสุำดุ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

นครสำวรรค์
โทิร.064-4753157 

นางทิัศ์น่ย์  บุัตรทิอง

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่นครสำวรรค์
โทิร.089-9112436 

นางสำาวมลิสำา  ยกถาวร

ศ์ูนย์วิจััยข้าวราชบัุร่
โทิร.081-4298995 

นายอำานาจั  จัันทิร์กลิ�น

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร
 เขตทิ่� 5 ชัยนาทิ

โทิร.081-9720796 

นางสำาวธิ์นัชพร  แสำงโค

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่ชัยนาทิ
โทิร.081-7856871 

นางอรอนงค์  สำอนสำุข

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร
 เขตทิ่� 5 ชัยนาทิ

โทิร.081-9729050

นายสำมคิดุ  พันธ์ิ์ดุ่

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่นครสำวรรค์
โทิร.090-7763517 

นางสำมทิรง  ชินปัระหัษฐ์ 

ศ์ูนย์วิจััยข้าว
พระนครศ์ร่อยุธิ์ยา

โทิร.098-5929398

นายสำามัคค่  จังฐิตินนทิ์

สำำานักงานเลขานุการกรม
โทิร.092-2514324

นายสุำวัฒน์  พูลพาน 

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่สำุพรรณบัุร่
โทิร.089-4124862

นายไพพูน  อินทิร์พุก

สำถาบัันวิทิยาศ์าสำตร์
ข้าวแห่งชาติ

โทิร. 081-7639296 

นางสำาวเข็มพร  เพชราภรณ์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวคลองหลวง
 จัังหวัดุปัทิุมธิ์าน่

โทิร.084-6916838 

นางสำาวสำุภจิัรา  เป่ั�ยมปัฐม

ศ์ูนย์วิจััยข้าวลพบัุร่
โทิร.081-8908631 

นางสำาวพรพิมล  สำ่มา

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

กาญจันบัุร่
โทิร.065-6093695 

นางสำาวสำุกานดุา  ภาค่วุฒิ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาเมล็ดุพันธิ์ุ์พืช

ลพบัุร่
โทิร.089-0256950 

ส่วั
นที

� 1

85



นายไพฑูรย์  จัันทิร์ศ์ักดุิ�

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

เพชรบัุร่
โทิร.085-3582236 

นางสำาวดุาวนภา  ชอ่งวารนิทิร์

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 
เขตทิ่� 6 จัันทิบัุร่

โทิร.092-6196523 

นางสำาวสำุภาพร  จัันทิร์ศ์ร่

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

อุทิัยธิ์าน่
โทิร.089-7078320 

นางนงนุช  ศิ์ริผันแก้ว

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่ระยอง
โทิร.086-8371676 

นางสำาวปัาณิสำรา  แก้วใจัดุ่

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 

เขตทิ่� 7 สำุราษฎร์ธิ์าน่
โทิร.092-8805112 

นางนิชานาถ  แก่นจัันทิร์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ระยอง
โทิร.084-8191184 

นางลักขณา  ปัานคง

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรจัันทิบัุร่

โทิร.089-8093534 

นายสำมชาย  บัุญมาก

ศ์ูนย์วิจััยข้าวปัราจั่นบัุร่
โทิร. 084-1392165 

นางสำาวกัลยา  แก้วมะณ่

ศ์ูนย์วิจััยเกษตร
วิศ์วกรรมจัันทิบัุร่

โทิร.081-0368646 

นางปัณิชา  โรจัน์วงศ์ธิ์ร

ศ์ูนย์วิจััยปัาล์มนำ�ามัน
สำุราษฎร์ธิ์าน่

โทิร.098-4149269 

นางสำาวนิภาภรณ์  ชูสำ่นวน

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำุราษฎร์ธิ์าน่
โทิร.089-5904383 

นายสำถาพร  เค่ยนเขา

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำุราษฎร์ธิ์าน่
โทิร.089-7273033 

นายโอภาสำ  จัันทิสุำข

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร
เขตทิ่� 6 จัันทิบัุร่

โทิร.081-2950449 

นางพัชน่  เจัริญนิยม

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนจัันทิบัุร่
โทิร.095-8260725 

นายอานันต์  ศ์ร่สำวัสำดุิ�

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนจัันทิบัุร่
โทิร.089-0950755 

นายเชาวพงศ์์  ม่วงทิอง

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร 

เขตทิ่� 7 สำุราษฎร์ธิ์าน่
โทิร.086-3831737 

นางธิ์่รกานต์  วงศ์์กลาง

ศ์ูนย์วิจััยปัาล์มนำ�ามัน
สำุราษฎร์ธิ์าน่

โทิร.081-5399654 

นายธิ์่ระวัฒน์  วรรณเกื�อ

ศ์ูนย์วิจััยปัาล์มนำ�ามัน
สำุราษฎร์ธิ์าน่

โทิร.086-7407295 

นายศ์ักดุิ�เศ์วต  เศ์วตเวช

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรปัราจั่นบัุร่

โทิร.081-7531617 

นางสำมศ์ร่  บัุญโต

ศ์ูนย์วิจััยยางฉะเชิงเทิรา
โทิร.061-7072789 

นายนิพนธิ์์  ทัิพมงคล

ศ์ูนย์ควบัคุมยางฉะเชิงเทิรา
โทิร.089-7378494 

นางสำาวทิัศ์ณ่ย์  ตั�งอั�น

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนชุมพร
โทิร.081-5365109 

นายชัยสำิทิธิ์ิ�  บุัญลำ�า

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ชุมพร
โทิร.081-0869222 

นางสำาวจัิตรา  จัำาเดุิม

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนชุมพร
โทิร.081-6763557 
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นายศ์ักดุา  ขนาน

ศ์ูนย์วิจััยข้าว
นครศ์ร่ธิ์รรมราช

โทิร.093-5752949 

นางบัุปัผา  เฉิดุโฉม

ศ์ูนย์วิจััยข้าวกระบั่�
โทิร.063-0689420 

นางสำาวพัทิธิ์นันทิ์  นิจัจัำารูญ

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

กระบั่�
โทิร.096-6368052 

นางสำาวสำุภาวดุ่  นาคแท้ิ

ศ์ูนย์วิจััยปัาล์มนำ�ามันกระบั่�
โทิร.093-6832393 

นางสำาวภัทิรพร  ศ์ร่วราพันธิ์ุ์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ภูเก็ต
โทิร.083-6494617 

นางสำาวฐิติรัตน์  เทิพทิอง

สำำานักวิจััยและพัฒนา
การเกษตรเขตทิ่� 8 สำงขลา

โทิร.086-9419925

นางสำาวจ่ัรวัจัน์  แซ่่หล่

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

พังงา
โทิร.093-6489228 

นายไพโรจัน์  สำุวรรณจัินดุา

สำำานักวิจััยและ
พัฒนาการเกษตร
เขตทิ่� 8 สำงขลา

โทิร. 093-5742363

นายสำุพล  อาสำาทิำา

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

ระนอง
โทิร. 062-2345089

นายสำมภพ  ยอดุเป็ันชัย

ศ์ูนย์วิจััยพืชไร่สำงขลา
โทิร.086-1071701 

นางลัดุดุาวัลย์  ทิองราช

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำงขลา
โทิร. 089-2969132

นายบัรรเทิา  จัันทิร์พุ่ม

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

สำงขลา
โทิร. 097-9253546

นายสุำรชัย  ศิ์ริพัฒน์

ศ์ูนย์ควบัคุมยางพาราสำงขลา
โทิร.097-1592516 

นายวิชัย  ไทิยฤทิธิ์ิ�

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรพัทิลุง

โทิร.089-7378494 

นายอวยชัย  บุัญญานุพงศ์์

ศ์ูนย์วิจััยข้าวพัทิลุง
โทิร.081-7384251 

นางภัทิราพร  หันโน

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนตรัง
โทิร.086-2915590 

นายปัฏิิวุฒิ  บุัญเรือง

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรนราธิ์ิวาสำ

โทิร.086-9614649 

นางยลดุาพร  แซ่่ตั�น

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรตรัง
โทิร.089-2904448 

นางสำาวศ์รัญญา  ใจัพะยัก

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรนราธิ์ิวาสำ

โทิร.084-1701596 

นางอมรรัตน์  มณ่

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตรยะลา
โทิร.083-6597644 

นางเรณู  สำุราวรรณ์

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาเกษตรปััตตาน่
โทิร.093-5815742 

นางสำาวปัิยนาฎ  หงษ์อาจั

ศ์ูนย์วิจััยและ
พัฒนาการเกษตร

รือเสำาะ
โทิร.080-1949955 

ว่าทิ่�ร้อยตร่พรเทิพ  ธิ์่ระวัฒนพงศ์์

ศ์ูนย์วิจััยพืชสำวนยะลา
โทิร.083-9879865 

ส่วั
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7. รายชื�อสมาชกิ สมาชกิสมทบถึุงแก่กรรม 
ปี 2564 - 2565 สหกรณ์์ได้ีจ่ิายเงินสงเคราะห์

ประจิำาปี 2565
ร์ายืชื�อสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2564 - 2565 จัำานวิน 115 คน  

ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

1 10534 นายมีนัส  อิ�มีแสวง ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน  9 พื่.ค้. 64  95,000  -   

2 11749 นายสมีพื่ร  ผลถิาวรสุข ศูนย์ค้วบคุ้มียางฉะเชิีงเทรา 13 พื่.ย. 64  140,000  -   

3 8365 นายสว�าง  ชีะรากามีุด ชีำาระพื่ิเศษ 20 พื่.ย. 64  90,000  -   

4 4159 นายชัีชีชีัย  สุนทรสวัสดิ� ข้าราชีการบำานาญ 21 พื่.ย. 64  105,000  -   

5 7943 นายชัีชีวาลย์  วงศ์ราษฎร์ ข้าราชีการบำานาญ 22 พื่.ย. 64  150,000  -   

6 1348 นายวีระศักดิ�  เงานอ ชีำาระพื่ิเศษ  1 ธิ์.ค้. 64  85,000  -   

7 11424 นายสมีชีาย  จารุเพื่็ง ชีำาระพื่ิเศษ  6 ธิ์.ค้. 64  75,000  -   

8 5149 นางสมีบูรณ์์  งามีบุญส่บ ชีำาระพื่ิเศษ  6 ธิ์.ค้. 64  90,000  -   

9 2325 นางอรุณ์ี  สุรินทร์ ข้าราชีการบำานาญ  13 ธิ์.ค้. 64  85,000  -   

10 5347 นางสาลี�  ชัียชีนะ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน  23 ธิ์.ค้. 64  105,000  -   

11 9330 นางนิตุยา  กันหลง ข้าราชีการบำานาญ  25 ธิ์.ค้. 64  85,000  -   

12 4877 นายสมีพื่ล  ศรีค้รุธิ์งามี ชีำาระพื่ิเศษ  27 ธิ์.ค้. 64  90,000  -   

13 134 นางสาวบุญมีี  บัวแก้ว ชีำาระพื่ิเศษ  2 มี.ค้. 65  85,000  -   

14 9482 นายสมีพื่ิศ  โกอินตุ๊ะ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน  6 มี.ค้. 65  105,000  -   

15 10067 นายเทพื่ลักษณ์์  บริสุทธิ์ิ� ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน  10 มี.ค้. 65  140,000  -   

16 11649 นางอุษา  สุขนิธิ์ิ ชีำาระพื่ิเศษ 13 มี.ค้. 65  140,000  -   

17 55622 นายทิวา  ทับประเสริฐ ศนูยวิ์จัยและพื่ฒันาการเกษตุรเพื่ชีรบูรณ์์ 14 มี.ค้. 65  90,000  170,000 

18 12103 นายอนันต์ุ  อักษรศรี ข้าราชีการบำานาญ  15 มี.ค้. 65  120,000  -   

19 52118 นายชัียณ์รงค์้  ปุยอ๊อด ศูนย์วิจัยพื่่ชีไร�ชีัยนาท 16 มี.ค้. 65  120,000  -   

20 8419 นายกมีล  เกษทอง ชีำาระพื่ิเศษ  18 มี.ค้. 65  85,000  -   

21 2750 นายเกรียงสันติุ�  ศรีคุ้ณ์ ข้าราชีการบำานาญ  20 มี.ค้. 65  150,000  -   

22  8730 นายพื่ิสิษฐ์  เสพื่สวัสดิ� ข้าราชีการบำานาญจ�ายตุรง  21 มี.ค้. 65  85,000  -   

23 6168 นายสมีเกียรติุ  ทองรักษ์ ชีำาระพื่ิเศษ  27 มี.ค้. 65  150,000  -   

24 129 นายวีระ  มีาเวชี ชีำาระพื่ิเศษ  6 ก.พื่. 65  85,000  -   

25 8236 นายปิติุพื่งศ์  นุวงศ์ศรี ด�านตุรวจพื่ช่ีชี�องเมีก็ 6 ก.พื่. 65  150,000 1,110,000 

26 4800 นายถิวิล  ลักษณ์ะ ชีำาระพื่ิเศษ  7 ก.พื่. 65  80,000  -   

27 8534 นายถิวิล  ทองดี ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน  7 ก.พื่. 65  150,000  880,000 

28 1946 นางประเท่อง  สร้อยสังวาล ลูกจ้างบำาเหนจ็รายเด่อน 10 ก.พื่. 65  100,000  -   
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ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

29 56370 นายวัชีระ  เร่องเดชี สำานกัวิจัยและพื่ฒันาการเกษตุร เขตุที� 1 15 ก.พื่. 65  80,000  30,000 

30 7899 นายพื่ิสิทธิ์ิ�  วงศ์พื่ินิจ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 16 ก.พื่. 65  150,000  580,000 

31 51441 นายขจร  พัื่นธิ์์หนู ศนูยวิ์จัยขา้วปราจีนบุรี 17 ก.พื่. 65  120,000  150,000 

32 53145 นายประเสริฐ  มีาส้มีซึ่�า ศนูย์วิจัยและพัื่ฒนาการเกษตุรแมี�ฮ่�องสอน 17 ก.พื่. 65  120,000  -   

33 51908 นายบุญมีี  ดีสุภาพื่ ศูนย์วิจัยข้าวลพื่บุรี 22 ก.พื่. 65  120,000  -   

34 3797 นายทองสุข  อายุเจริญ ชีำาระพื่ิเศษ 25 ก.พื่. 65  100,000  -   

35 11657 นายประมีาณ์  กล�อมีจิตุต์ุ  ศนูยวิ์จัยและพื่ฒันาการเกษตุรนค้รพื่นมี 2 มีี.ค้. 65  135,000 1,850,000 

36 51899 นางสาวอุไรวรรณ์  อ�อนลมีูล ศนูยวิ์จัยขา้วพื่ระนค้รศรอียุธิ์ยา 4 มีี.ค้. 65  120,000  -   

37 1375 นายสดใส  พืุ่ทธิ์ไธิ์สง สถิาบนัวิจัยเกษตุรวิศวกรรมี 6 มีี.ค้. 65  85,000  -   

38 1274 นางประยูร  เจริญเนตุร์ ชีำาระพื่ิเศษ 11 มีี.ค้. 65  85,000  -   

39  2620 นางสาวอรุณ์ี  วงษ์กอบรัษฎ์ กลุ�มีบำานาญและชีำาระพิื่เศษ 13 มีี.ค้. 65  85,000  -   

40 54958 นายพื่ยัค้ฆ์์  ลำาพื่รหมีสุข ศนูยวิ์จัยและพื่ฒันาการเกษตุรนราธิ์วิาส 13 มีี.ค้. 65  100,000  110,000 

41 53239 นายไพื่ฑ์ูรย์  กะโป๊ะเมี่องปัก ศนูยวิ์จัยและพัื่ฒนาการเกษตุรนค้รราชีสมีีา 15 มีี.ค้. 65  120,000  190,000 

42 4073 นายกลิ�น  จินดารักษ์ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 17 มีี.ค้. 65  105,000  -   

43 7716 นางประนอมี  ศิริขันธิ์์ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 17 มีี.ค้. 65  120,000  -   

44 55121 นายค้ชีาพื่ัทธิ์  ค้ำาแก้ว ศูนย์วิจัยพื่่ชีสวนเชีียงราย 17 มีี.ค้. 65  100,000  50,000 

45 9759 นายชุีมีพื่ล  เส้งสุย ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 19 มีี.ค้. 65  150,000  -   

46 8814 นายจรินทร์  การะนัด ขา้ราชีการบำานาญ 23 มีี.ค้. 65  100,000  -   

47 55912 นายเจษฎา  อยู�เบิก ศูนย์วิจัยพื่่ชีไร�ชีัยนาท 23 มีี.ค้. 65  90,000  -   

48 56045 นายชีัยนรินทร์  ชัียนนถีิ ศูนย์วิจัยและพื่ัฒนาการเกษตุรแพื่ร� 28 มีี.ค้. 65  80,000  200,000 

49 7735 นายไพื่โรจน์  โชีติุนิสากรณ์์ ข้าราชีการบำานาญ 3 เมี.ย. 65  150,000  -   

50 12588 นางสาวสุนิสา  แย้มีผอบ ศนูยวิ์จัยและพื่ฒันาการเกษตุรเพื่ชีรบุรี 11 เมี.ย. 65  120,000  -   

51 8624 นายมีานพื่  แนบเนียน ชีำาระพื่ิเศษ 11 เมี.ย. 65  85,000  -   

52 6239 นายเสมีอ  แจ�มีกลาง ชีำาระพื่ิเศษ 16 เมี.ย. 65  85,000  -   

53 54489 นายสุรพื่งษ์  ทองบุญเก่�อ ศูนย์วิจัยพื่่ชีสวนชุีมีพื่ร 18 เมี.ย. 65  120,000  290,000 

54 9221 นายบรรพื่ตุ  มีาเทพื่ สำานกังานเกษตุรและสหกรณ์จั์งหวัดลำาปาง 26 เมี.ย. 65  150,000  370,000 

55 4874 นายบุญมีี  สายจีน ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 26 เมี.ย. 65  90,000  -   

56 6277 นายชีาญณ์รงค์้  พืู่ลศิลป์ ศนูยห์มี�อนไหมีเฉลิมีพื่ระเกียรติุฯ นค้รราชีสมีีา 26 เมี.ย. 65  145,000  -   

57 10562 นายทองหล�อ  เหล็กอ�อน ชีำาระพื่ิเศษ 6 พื่.ค้. 65  77,000  -   

58 56442 นายสุนทร  ดวงปากดี ศนูยวิ์จัยและพื่ฒันาการเกษตุรสกลนค้ร 13 พื่.ค้. 65  80,000  60,000 

59 9350 นายวิโรจน์  อุ�นศิริจันทร์ ชีำาระพื่ิเศษ 14 พื่.ค้. 65  115,000  -   

60 58935 นายจาร้ก  ทองระย้า ศูนย์วิจัยข้าวราชีบุรี 16 พื่.ค้. 65  30,000  60,000 

61 57994 นายเจริญ  แพื่น้อย ศูนย์วิจัยพื่่ชีสวนชุีมีพื่ร 17 พื่.ค้. 65  60,000  -   

62 12377 นางสาวดารารัตุน์  มีณ์ีจันทร์ สถิาบันวิทยาศาสตุร์ข้าวแห�งชีาติุ 20 พื่.ค้. 65  120,000  -   

63 3135 นายประเสริฐ  สงวนปี ชีำาระพื่ิเศษ 26 พื่.ค้. 65  85,000  -   

64 5484 นายอัศวิน  โพื่ธิ์ิ�ประยูร ชีำาระพื่ิเศษ 30 พื่.ค้. 65  85,000  -   

ร์ายืชื�อสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2564 - 2565 จัำานวิน 115 คน  
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ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

65 492 นายสว�าง  วังบุญค้ง ข้าราชีการบำานาญ 31 พื่.ค้. 65  85,000  -   

66 3357 นายปัญญา  เอกมีหาชีัย ข้าราชีการบำานาญ 2 มีิ.ย. 65  85,000  -   

67 489 นายประชีา  ศิลปศร ข้าราชีการบำานาญ 6 มีิ.ย. 65  150,000  -   

68 2373 นายสนั�น  มีองเค้น ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 6 มีิ.ย. 65  90,000  -   

69 2539 นายเฉลา  อันดี ชีำาระพื่ิเศษ 10 มีิ.ย. 65  85,000  -   

70 8088 นางอนงค์้  โพื่ธิ์ิ�ทอง ชีำาระพื่ิเศษ 18 มีิ.ย. 65  85,000  -   

71 53584 นายจรัส  สิงห์กี ศูนย์วิจัยข้าวเชีียงใหมี� 24 มีิ.ย. 65  120,000  210,000 

72 8200 นางศรีไว  เสียงหวาน ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 2 ก.ค้. 65  150,000 1,560,000 

73 50086 นางธิ์นิตุา  ศรีสุภะ กลุ�มีพื่นักงานราชีการ 3 ก.ค้. 65  120,000  -   

74 7344 นางธิ์นวันต์ุ  พื่ิมีสาร ข้าราชีการบำานาญ 8 ก.ค้. 65  85,000  -   

75 10774 นายอมีฤตุ  วงษ์ศิริ ข้าราชีการบำานาญ 8 ก.ค้. 65  140,000 1,690,000 

76 55620 นายวิเชีียร  ธิ์รรมีสิทธิ์ิ� ศูนย์วิจัยพื่่ชีไร�ระยอง 12 ก.ค้. 65  90,000  400,000 

77 3031 นางปรียา  เวสโกสิทธิ์ิ� ข้าราชีการบำานาญ 16 ก.ค้. 65  135,000  -   

78 8077 นายวิวัฒน์  อิงค้ะประดิษฐ์ ข้าราชีการบำานาญ 18 ก.ค้. 65  85,000  -   

79 3049 นายเกษมี  โพื่ธิ์ิ�ดาด ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 19 ก.ค้. 65  125,000  530,000 

80 7506 นายดิรัตุน์  นามีากุล ข้าราชีการบำานาญ 20 ก.ค้. 65  90,000  -   

81 10145 นายเจริญ  พืุ่ทธิ์ซึ่้อน ชีำาระพื่ิเศษ 23 ก.ค้. 65  85,000  -   

82 2265 นายปุณ์ยวีร์  สุวรรณ์พื่งศ์ ข้าราชีการบำานาญ 26 ก.ค้. 65  85,000  -   

83 5060 นายเขียน  ฤทธิ์ิวงค์้ ชีำาระพื่ิเศษ 3 ส.ค้. 65  80,000  -   

84 53311 นายอุดร  สิทธิ์ิศร ศูนย์วิจัยพื่่ชีสวนจันทบุรี 7 ส.ค้. 65  120,000  150,000 

85 7480 นายพื่ัน  อินทร์จันทร์ ข้าราชีการบำานาญ 16 ส.ค้. 65  80,000  -   

86 1891 นายจุมีพื่ล  กังวล ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 20 ส.ค้. 65  115,000  -   

87 6770 นายบัวแก้ว  บุญวิลัย ข้าราชีการบำานาญ 23 ส.ค้. 65  140,000 1,860,000 

88 1016 นายสุนทร  เนตุรศิริ ข้าราชีการบำานาญ 23 ส.ค้. 65  80,000  -   

89 5305 นางปราณ์ี  สังขจันทร์ ชีำาระพื่ิเศษ 25 ส.ค้. 65  85,000  -   

90 58519 นางสาวภัทรกร  จิรโชีค้ถิาวร กปผ. 26 ส.ค้. 65  50,000  250,000 

91 10012 นายไพื่เลิศ  พื่าทีไพื่เราะ ชีำาระพื่ิเศษ 28 ส.ค้. 65  120,000  -   

92 618 นายสำารวย  เพื่็งอ�อน ชีำาระพื่ิเศษ 30 ส.ค้. 65  85,000  -   

93 59317 นายธิ์วัชีชีัย  สุวรรณ์พื่งศ์ สำานักงานเลขานุการกรมี 1 ก.ย. 65  20,000  -   

94 57204 นายนค้รินทร์  ปานทอง ศูนย์วิจัยและพัื่ฒนาการเกษตุรชีัยภูมีิ 2 ก.ย. 65  70,000  400,000 

95 9196 นายสมีสิทธิ์ิ�  ลังกาชีัย ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 4 ก.ย. 65  135,000  340,000 

96 125 นางสาวประสาร  บำารุงกิจ ชีำาระพื่ิเศษ 5 ก.ย. 65  85,000  -   

97 52260 นายอภิชีาติุ  นามีบุญเร่อง ศนูยวิ์จัยพื่ฒันาปจัจัยการผลิตุ 
ทางการเกษตุรขอนแก�น

10 ก.ย. 65  120,000  -   

98 8460 นายสุเทพื่  ชีนะสัตุรู ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 10 ก.ย. 65  105,000  -   

99 7519 นายค้ำามีูล  วิชีัยสอน ชีำาระพื่ิเศษ 11 ก.ย. 65  85,000  -   

ร์ายืชื�อสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2564 - 2565 จัำานวิน 115 คน  
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ร์ายืชื�อสมาชิกู้สมที่บถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2565 จัำานวิน 6 คน

ร์ายืชื�อสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2565 และสห้กู้ร์ณ์์ได้จ่ัายืเงินสงเคร์าะห้ ์
ปร์ะจัำาปี 2566 จัำานวิน 6 คน

ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

1 58605 นางสาวอนงค์้  เหล็กอ�อน สมีาชีิกสมีทบ 13 มี.ค้. 65 40,000
2 52782 นายเทียมี  มีะลิ สมีาชีิกสมีทบ 26 ก.พื่. 65 100,000
3 52412 นายสราวุฒิ  เสนะเกตุุ สมีาชีิกสมีทบ 25 มีี.ค้. 65 100,000
4 52641 นายเสริมีชีัย  นภดลสท้าน สมีาชีิกสมีทบ 13 ส.ค้. 65 100,000
5 54846 นางกุหลาบ  มีหาเพื่็ง สมีาชีิกสมีทบ 20 ก.ย. 65 100,000
6 600128 นายเทิด  อินโตุ สมีาชีิกสมีทบ 29 ก.ย. 65 10,000

ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

1 6063 นางยุพื่ิน  กอบแก้ว ข้าราชีการบำานาญ กรมีการข้าว 20 ตุ.ค้. 65  150,000  2,000,000 
2 11344 นายบุญล้อมี  ถิิ�นตุะเคี้ยน ศวพื่.ปราจีนบุรี 20 พื่.ย. 65  140,000  640,000 
3 1758 นายก้อนทอง  พื่วงประโค้น ข้าราชีการบำานาญ 18 มีิ.ย. 65  110,000  -   
4 7141 นายสุขุมี  ขวัญย่น ศูนย์วิจัยและพื่ัฒนาการเกษตุรเลย 19 ก.ย. 65  150,000  -   
5 2115 นางวรนิษฐ์  ภิรมีย์รัตุนปรีชีา ชีำาระพื่ิเศษ 10 พื่.ย. 65  85,000  -   
6 56331 นางสาวพื่รชีนก  ทิชีินพื่งศ์ ศวพื่.นค้รศรีธิ์รรมีราชี 10 พื่.ย. 65  90,000  250,000 

หมายเหตุ : สมีาชิีกที�ถ้ิงแก�กรรมี และได้รับสินไหมีทดแทนจากการประกันชีีวิตุชีั�วระยะเวลา กรณี์กู้เงินกู้สามัีญ จำานวน 32 ค้น 

รวมีเปน็เงินทั�งสิ�น 18,870,000 บาท

ร์ายืชื�อสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม ปี 2564 - 2565 จัำานวิน 115 คน  

ลำาดับ เลขที่ี� 
สมาชิกู้ ชื�อ - นามสกูุ้ล สังกัู้ด วัินที่ี� 

ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ร์บัเงิน 

สวัิสดิกู้าร์
ร์บัเงิน 
สินไห้ม

100 8793 นายสองเมี่อง  มีูลค้ำาตุา ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 11 ก.ย. 65  135,000  320,000 

101 51992 นายสุรชีาติุ  ปราบหงส์ ศูนย์วิจัยและพัื่ฒนาการเกษตุรแพื่ร� 17 ก.ย. 65  120,000  400,000 

102 12233 นางลักษณ์าวดี  พื่ันธิ์ุ์พื่ฤกษ์ ข้าราชีการบำานาญ 20 ก.ย. 65  67,500  -   

103 12021 นางสาวสุวิมีล  เลิศวีระศิริกุล ข้าราชีการบำานาญ 21 ก.ย. 65  75,000  -   

104 51578 นายจำาลอง  ทศพื่ิมีพื่์ ศูนย์วิจัยและพัื่ฒนาการเกษตุรเพื่ชีรบูรณ์์ 26 ก.ย. 65  120,000  -   

105  6628 นางพืุ่ทธิ์า  มีาลีหอมี ชีำาระพื่ิเศษ 28 ก.ย. 65  80,000  -   

106 4080 นายวิทยา  เปรมีปรีดิ� ข้าราชีการบำานาญ 30 ก.ย. 65  110,000  460,000 

107 8164 นายสมีปอง  เส่อสัมีฤทธิ์ิ� ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 4 ตุ.ค้. 65  140,000 1,310,000 

108 4279 นางเฉลา  ค้�านค้ร ชีำาระพื่ิเศษ 5 ตุ.ค้. 65  150,000  -   

109 2935 นายจำาเนียร  สุขสวัสดิ� ชีำาระพื่ิเศษ 15 ตุ.ค้. 65  85,000  -   

110 1761 นายประเสริฐ  หอมีกุหลาบ ชีำาระพื่ิเศษ 21 ตุ.ค้. 65  85,000  -   

111 10700 นายประยงค์้  พืู่ลสวัสดิ� ชีำาระพื่ิเศษ 27 ตุ.ค้. 65  70,000  -   

112 10862 นายภา  อภัยวงศ์ ชีำาระพื่ิเศษ 2 พื่.ย. 65  73,000  -   

113 8824 นายพื่ัว  บุตุรเส่อ ชีำาระพื่ิเศษ 6 พื่.ย. 65  80,000  -   

114 10150 นางสาวกำาพื่ร้า  แผนสมีบูรณ์์ ลูกจ้างบำาเหน็จรายเด่อน 7 พื่.ย. 65  145,000  -   

115 6296 นายเอิบ  ค้งเพีื่ยร ชีำาระพื่ิเศษ 30 พื่.ย. 65  80,000  -   
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การประชุมใหญส่ามญั
ประจิำาปี 2565

วันอาทิี่ตย์ท่ี่� 12 กุมภาพัันธ์ 2566
ณ หอ้งประชุีมจงรกัปรช่ีานนท์ี่ 

อาคารวนศัาสตร ์72 ปี
มหาวิที่ยาลัยเกษตรศัาสตร์

เกษตรกลางบางเขน กรงุเที่พัมหานคร



ระเบยีบวัาระการประชุมใหญส่ามญัประจิำาปี 2565

ระเบียบวัาระที� 1
เรื�องที�ประธิานแจ้ิงใหที้�ประชุมทราบ

เร์ื�ององค์ปร์ะชุม
ตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 มีาตุรา 57 และข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร  

จำากัด ขอ้ 68 กำาหนดไว้ว�า “ในกรณ์เีปน็การประชุีมีใหญ�โดยผูแ้ทนสมีาชีกิ ตุ้องมีผีูแ้ทนสมีาชีกิมีาประชุีมีไมี�นอ้ยกว�า 
ก้�งหน้�งของจำานวนผู้แทนสมีาชีิกทั�งหมีด จ้งจะเป็นองค์้ประชุีมี และในกรณ์ีนี�สมีาชีิกทั�วไปสามีารถิเข้าร�วมี
ประชุีมีใหญ�ในฐานะผู้สังเกตุการณ์์ได้ แตุ�ไมี�มีีสิทธิ์ิออกเสียงและแสดงค้วามีคิ้ดเห็นหร่อได้รับเล่อกตัุ�งใด ๆ ทั�งสิ�น

ในกรณี์ประชุีมีใหญ�โดยสมีาชิีก ตุ้องมีีสมีาชิีกมีาประชุีมีก้�งหน้�งหร่อไมี�น้อยกว�า 500 ค้น ของจำานวน
สมีาชีิกทั�งหมีด จ้งจะเป็นองค์้ประชุีมี”

บัดนี� มีีผู้แทนสมีาชีิกมีาลงชี่�อเข้าร�วมีประชุีมีแล้ว จำานวน ............ ค้น จากจำานวนผู้แทนสมีาชีิก 
ทั�งหมีด 212 ค้น ซ้ึ่�งค้รบองค์้ประชุีมีแล้ว จ้งขอเปดิการประชุีมีใหญ�สามีญัประจำาป ี2565 ของสหกรณ์อ์อมีทรพัื่ย์ 
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ณ์ บัดนี�

1.1 แนะนำาผู้้เ้ข้าร์ว่ิมปร์ะชุม
1) .........................................

2) .........................................

3) .........................................

ในนามีของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ขอขอบพื่ระคุ้ณ์ทุกท�านที�ได้ให้เกียรติุมีาร�วมี
ประชุีมีในวันนี� และให้ค้วามีอนุเค้ราะห์ชี�วยเหล่อสหกรณ์์ของเราเป็นอย�างดีตุลอดมีา

มติที่ี�ปร์ะชุม

1.2 กู้าร์ไว้ิอาลัยืแกู่้สมาชิกู้ที่ี�ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม
ในปี 2565 มีีสมีาชิีกของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ถ้ิงแก�กรรมี ประกอบด้วย

1) สมีาชีิก จำานวน 115 ค้น

2) สมีาชีิกสมีทบ จำานวน 6 ค้น

จ้งขอเชีิญที�ประชุีมีร�วมีย่นไว้อาลัยแก�สมีาชีิกที�ถ้ิงแก�กรรมี จำานวน 121 ค้น

มติที่ี�ปร์ะชุม
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ระเบียบวัาระที� 2
เรื�องรบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจิำาปี 2564

ร์ายืงานกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2564
สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

วัินเสาร์ท์ี่ี� 12 กู้มุภาพันธ์ี 2565
ณ์ ห้อ้งปร์ะชุมสธุีร์ร์ม อาร์กีู้ลุ อาคาร์สาร์นิเที่ศ์ 50 ปี มห้าวิิที่ยืาลัยืเกู้ษตร์ศ์าสตร์ ์บางเขน

ผู้แทนสมีาชีิกเข้าร�วมีประชุีมีจำานวน 188 ค้น จากผู้แทนสมีาชีิก 212 ค้น

คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ผู้้ม้าปร์ะชุม
 1. นายประสาท เกศวพื่ิทักษ์ ประธิ์านกรรมีการ

 2. นายกอบเกียรติุ� บันสิทธิ์ิ� รองประธิ์านกรรมีการ ค้นที� 1

 3. นางสาวธิ์ารทิพื่ย์ นิติุชีาติุ รองประธิ์านกรรมีการ ค้นที� 2

 4. นายอวยชีัย  บุญญานุพื่งศ์ รองประธิ์านกรรมีการ ค้นที� 3

 5. นายบรรเทา จันทร์พืุ่�มี กรรมีการ

 6. นายสมีหวัง ประเสริฐโส กรรมีการ

 7. นางนวลจันทร์ ศรีสมีบัติุ กรรมีการ

 8. นางสาวพื่ชีรเกศ จิรสุรัศมีิ� กรรมีการ

 9. นายอนันต์ุ บัลนาลังก์ กรรมีการ

 10. นางสุปรานี  มีั�นหมีาย กรรมีการ

 11. นายธิ์งชีัย ค้ำาโค้ตุร กรรมีการ

 12. นายไพื่โรจน์ สุวรรณ์จินดา กรรมีการ

 13. นายพืุ่ฒิธิ์ร สาริกา กรรมีการ

 14. นายวิศรุตุ สันมี�าแอ กรรมีการและเหรัญญิก

 15. นายวินัย ช่ี�นจิตุต์ุ กรรมีการและเลขานุการ

ผู้้เ้ข้าร์ว่ิมปร์ะชุม
 1. นางสาวฤดี เกียรติุก้องทวี ผู้ตุรวจสอบกิจการ

 2. นายสิรวิชีญ์ ไพื่ศาสตุร์ ผู้สอบบัญชีี

 3. นายจิรพื่ันธิ์์ จันทรพิื่ทักษ์ ผู้อำานวยการกลุ�มีส�งเสริมีสหกรณ์์ 2  
    สำานักงานส�งเสริมีสหกรณ์์กรุงเทพื่มีหานค้ร พื่่�นที� 2

เร์ิ�มปร์ะชุมเวิลา 09.00 น.
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เร์ื�ององค์ปร์ะชุม
ตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 มีาตุรา 57 กำาหนดไว้ว�า “การประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ตุ้องมีี

สมีาชีิกมีาประชุีมีไมี�น้อยกว�าก้�งหน้�งของจำานวนสมีาชีิกทั�งหมีด หร่อไมี�น้อยกว�าหน้�งร้อยค้นในกรณ์ีเป็นการ
ประชุีมีใหญ�โดยผู้แทนสมีาชีิก ตุ้องมีีผู้แทนสมีาชีิกมีาประชุีมี ไมี�น้อยกว�าก้�งหน้�งของจำานวนผู้แทนสมีาชีิก
ทั�งหมีดหร่อไมี�น้อยกว�าหน้�งร้อยค้น จ้งจะเป็นองค์้ประชุีมี” ประกอบกับข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด ข้อ 68 วรรค้แรก กำาหนดไว้ว�า “ในกรณ์ีเป็นการประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ โดยผู้แทน
สมีาชีิกตุ้องมีาประชุีมีไมี�น้อยกว�าก้�งหน้�งของจำานวนผู้แทนสมีาชีิกทั�งหมีด จ้งจะเป็นองค์้ประชุีมี และในกรณ์ีนี�
สมีาชีิกทั�วไปสามีารถิเข้าร�วมีประชุีมีใหญ�ในฐานะผู้สังเกตุการณ์์ได้ แตุ�ไมี�มีีสิทธิ์ิออกเสียงและแสดงค้วามีคิ้ดเห็น
หร่อได้รับเล่อกตัุ�งใด ๆ ทั�งสิ�น”

บัดนี� มีีผู้แทนสมีาชีิกมีาลงชี่�อเข้าร�วมีประชุีมีแล้ว จำานวน 188 ค้น จากจำานวนผู้แทนสมีาชีิกทั�งหมีด 212 
ค้น ซึ่้�งค้รบองค์้ประชุีมีแล้ว จ้งขอเปิดการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการ
เกษตุร จำากัด ณ์ บัดนี�

ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 1 เร์ื�องที่ี�ปร์ะธีานแจ้ังให้ท้ี่ี�ปร์ะชุมที่ร์าบ
1.1 แนะนำาผู้้้เข้าร์ว่ิมปร์ะชุม

ประธิ์านได้แนะนำาผู้เข้าร�วมีประชุีมี ดังนี�

1. นางสาวฤดี เกียรติุก้องทวี ผู้ตุรวจสอบกิจการ

2. นายสิรวิชีญ์ ไพื่ศาสตุร์ ผู้สอบบัญชีี

3. นายจิรพื่ันธิ์์ จันทรพิื่ทักษ์ ผู้อำานวยการกลุ�มีส�งเสริมีสหกรณ์์ 2 
   สำานักงานส�งเสริมีสหกรณ์์กรุงเทพื่มีหานค้ร พื่่�นที� 2

ในนามีของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ขอขอบพื่ระคุ้ณ์ทุกท�านที�ได้ให้เกียรติุเข้าร�วมี
ประชุีมีวันนี� และให้ค้วามีอนุเค้ราะห์ชี�วยเหล่อสหกรณ์์ของเราเป็นอย�างดีตุลอดมีา

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

1.2 กู้าร์ไว้ิอาลัยืแกู่้สมาชิกู้ที่ี�ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

ในปี 2564 มีีสมีาชิีกของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ถ้ิงแก�กรรมี ประกอบด้วย

1)  สมีาชีิก  จำานวน  72 ค้น

2)  สมีาชีิกสมีทบ  จำานวน   2 ค้น

จ้งขอเชีิญผู้เข้าที�ประชุีมีร�วมีย่นไว้อาลัยแก�สมีาชีิกที�ถ้ิงแก�กรรมี จำานวน 74 ค้น

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 2 เร์ื�องร์บัร์องร์ายืงานกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี
2.1 ร์บัร์องร์ายืงานกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่สามัญปร์ะจัำาปี 2563

เลขานุการค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 ได้แจ้งให้ที�ประชุีมีทราบว�า ตุามีที�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้จัดการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 เมี่�อวันเสาร์ที� 13 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2564  
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ณ์ ห้องประชุีมี 314 ตุ้กกสิกรรมี กรมีวิชีาการเกษตุร กรุงเทพื่มีหานค้ร โดยใชี้ระบบการประชุีมีทางไกล  
(VIDEO CONFERENCE) และได้ส�งรายงานการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 ในสาระสำาคั้ญให้ผู้แทน
สมีาชีิกได้ตุรวจสอบ ปรากฏิว�าไมี�มีีผู้แทนสมีาชีิกเสนอแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี จ้งสามีารถิที�จะรับรองรายงานการประชุีมี
ใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 เมี่�อวันเสาร์ที� 13 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2564 ได้

มติที่ี�ปร์ะชุม รับรองรายงานการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 เมี่�อวันเสาร์ที� 13 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2564

2.2 ร์บัร์องร์ายืงานกู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่วิิสามัญ

เลขานุการค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 ได้แจ้งให้ที�ประชุีมีทราบ ตุามีที�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้จัดการประชุีมีใหญ�วิสามีัญ เมี่�อวันเสาร์ที� 13 มีีนาค้มี 2564 ณ์ ห้องประชุีมี สุธิ์รรมี 
อารีกุลอาค้ารสารนิเทศ 50 ปี มีหาวิทยาลัยเกษตุรศาสตุร์ บางเขน กรุงเทพื่มีหานค้ร และได้ส�งรายงานการ
ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 ในสาระสำาคั้ญให้ผู้แทนสมีาชีิกได้ตุรวจสอบ ปรากฏิว�าไมี�มีีผู้แทนสมีาชีิก
เสนอแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี จ้งสามีารถิที�จะรับรองรายงานการประชุีมีใหญ�วิสามีัญ เมี่�อวันเสาร์ที� 13 มีีนาค้มี 2564 ได้

มติที่ี�ปร์ะชุม รับรองรายงานการประชุีมีใหญ�วิสามีัญ เมี่�อวันเสาร์ที� 13 มีีนาค้มี 2564

ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 3 เร์ื�องสบืเนื�อง
3.1 ข้อม้ลกู้าร์ถุ้กู้ร์้องทีุ่กู้ข์กู้ล่าวิโที่ษ กู้าร์ถุ้กู้ดำาเนินคดี กู้าร์ถุ้กู้ร์้องเร์ียืน และถุ้กู้ลงโที่ษของ

สห้กู้ร์ณ์์ในร์อบปีบัญชทีี่ี�ผู้่านมา

ตุามีที�เมี่�อวันที� 10 กุมีภาพัื่นธิ์์ 2564 ได้มีีประกาศกฎกระทรวง การดำาเนินงานและกำากับดูแล
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์และสหกรณ์์เค้รดิตุยูเนี�ยน พื่.ศ. 2564 ข้อ 14 (2) ให้สหกรณ์์ฯ เปิดเผยข้อมีูลการถิูกดำาเนิน
ค้ดีในรอบปีบัญชีีที�ผ�านมีา สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด (สอ.กวก.) มีีค้ดีที�ถิูกฟ์้องร้อง จำานวน 
1 ค้ดี ค่้อ ค้ดีหมีายเลขดำา ที� ร 4486/2563 ระหว�างนางภิรมีณ์์พื่ร จันทรค้นธิ์์ (โจทก์) อดีตุเจ้าหน้าที� สอ.กวก. 
ตุำาแหน�งหัวหน้าฝ่ายการเงิน กับ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ข้อหาหร่อฐานค้วามีผิดเกี�ยวกับ
กรณ์ีเงินบำาเหน็จและค้�าชีดเชีย สอ.กวก. ได้ดำาเนินการและปฏิิบัติุตุามีข้อบังคั้บและระเบียบสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ว�าด้วยเจ้าหน้าที�สหกรณ์์ พื่.ศ. 2561 โดยใช้ีเป็นแนวทางในการตุ�อสู้ค้ดีดังกล�าว ทั�งนี� 
เพื่่�อให้เกิดค้วามีถูิกตุ้องและเป็นธิ์รรมีกับทั�งสองฝ่ายตุ�อไป

วันที� 6 ตุุลาค้มี 2564 ศาลนัดส่บพื่ยานจำาเลย (สอ.กวก.) ซึ่้�งพื่ยานจำาเลย จำานวน 3 ปาก ประกอบ
ด้วยนายวินัย ชี่�นจิตุต์ุ กรรมีการทำาหน้าที�ผู้จัดการ นางสุกัญญา จันทน์สุค้นธิ์์ หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ และ
นางสาวจิรวดี แจ�มีใส รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงิน โดยมีี นายวิศรุตุ สันมี�าแอ ผู้รับมีอบอำานาจ สอ.กวก. 
เดินทางไปร�วมีรับฟ์ังด้วย

วันที� 7 ตุุลาค้มี 2564 ศาลนัดส่บพื่ยานโจทก์

ศาลนัดฟั์งค้ำาพื่ิพื่ากษาในวันที� 30 พื่ฤศจิกายน 2564 ซึ่้�ง นายวินัย ชี่�นจิตุต์ุ กรรมีการทำาหน้าที�
ผู้จัดการในฐานะผู้รับมีอบอำานาจ สอ.กวก. เดินทางไปฟั์งค้ำาพื่ิพื่ากษา ศาลตัุดสินให้ยกฟ้์องค้ดี ทั�งนี� โจทก์ยังมีี
สิทธิ์ิ�อุทธิ์รณ์์ค้ำาตัุดสินดังกล�าว

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ
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3.2 ขออนุมัติวิงเงินงบปร์ะมาณ์ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2564 เพิ�มเติม (ห้มวิดที่ี� 2 กู้าร์จััดซื�อ จััดจ้ัาง 
ข้อ 2. ซอฟต์แวิร์)์

ตุามีที�ที�ประชุีมีใหญ�วิสามีัญ เมี่�อวันที� 13 มีีนาค้มี 2564 มีีมีติุอนุมีัติุเพื่ิ�มีเติุมีงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปี 2564 เพิื่�มีเติุมี หมีวดที� 2 การจัดซึ่่�อจัดจ้าง ข้อ 2. ซึ่อฟ์ต์ุแวร์ รายการ 2.1 ค้�าโปรแกรมีระบบ Mobile 
Application จากเดิมี จำานวนเงิน 133,800 บาท เป็นจำานวนเงิน 267,500 บาท และมีอบให้ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ ชุีดที� 46 ตุรวจสอบหาสาเหตุุที�ไมี�ได้ดำาเนินการขอกันเงินงวดที� 1 จำานวน 133,750 บาท นั�น

ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 ในการประชุีมีค้รั�งที� 3/2564 (ผ�านส่�ออิเล็กทรอนิกส์) เมี่�อวันที� 
29 เมีษายน 2564 มีีมีติุ ดังนี�

1. เห็นชีอบให้แตุ�ละฝ่ายปฏิิบัติุงานและติุดตุามีงานตุามีมีติุที�ประชุีมีแตุ�ละค้ณ์ะ และเร�งให้ดำาเนิน
การดังกล�าว หากไมี�สามีารถิดำาเนินการได้ให้เข้าหาร่อด�วนในงานที�รับผิดชีอบเพื่่�อให้งานมีีประสิทธิ์ิภาพื่

2. เห็นชีอบเพื่่�อไมี�ให้เกิดกรณี์ดังกล�าวข้างตุ้นข้�นอีก จะกำาหนดแนวทางให้ดำาเนินการดังนี�

2.1 ใหท้กุฝา่ยตุรวจสอบรายการวัสดคุ้รุภัณ์ฑ์์หรอ่จัดจ้าง ดำาเนนิการเบกิจ�ายค้รบถ้ิวนแล้วหรอ่ไมี�

2.2 กรณ์ียังเบิกจ�ายไมี�แล้วเสร็จและตุ้องผูกพื่ันกันเงินไว้เบิกข้ามีปีให้ดำาเนินการขออนุมีัติุ 
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการอนุมีัติุตุามีขั�นตุอน และตัุ�งเป็นรายการค้้างจ�ายในปีถัิดไป

2.3 เมี่�อการจัดทำางบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปีเสร็จสิ�นลงให้เวียนให้ทุกฝ่ายตุรวจสอบ ค้วามี
ถิูกตุ้องอีกค้รั�งหน้�งก�อนเสนอค้ณ์ะกรรมีการพิื่จารณ์าเห็นชีอบให้ที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีพื่ิจารณ์าอนุมีัติุ

3. เห็นชีอบในการจัดทำาหนังส่อรายงานกิจการในปีตุ�อไป ให้ค้ณ์ะกรรมีการจัดทำาหนังส่อรายงาน
กิจการและฝ่ายจัดการตุรวจสอบรายละเอียดและรายการจัดทำางบประมีาณ์เป็นขั�นตุอนให้ค้รบถ้ิวนก�อนดำาเนิน
การจัดพื่ิมีพื่์รายละเอียดลงในหนังส่อรายงานกิจการตุ�อไป

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 4 เร์ื�องเพื�อที่ร์าบ

4.1 ร์ายืงานกิู้จักู้าร์และผู้ลกู้าร์ดำาเนินงาน ปร์ะจัำาปี 2564

ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ชุีดที� 46 ได้บริหารงาน
สหกรณ์์ค้รบปีบัญชีี ณ์ 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 แล้ว เพื่่�อให้เป็นไปตุามีข้อบังคั้บ ข้อ 70 (4) ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด จ้งขอเสนอรายงานกิจการ และผลการดำาเนินงานในปี 2564 ซึ่้�งประกอบด้วยสาระ
สำาคั้ญ ดังนี�
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ร์ายืกู้าร์ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ�ม – ลด ร์อ้ยืละ

1. จำานวนสมีาชิีก  12,168  12,208 - 40 - 0.33

2. จำานวนสมีาชิีกสมีทบ  474  464 + 10 + 2.16

3. สินทรัพื่ย์รวมี  8,961,671,804.91  7,946,547,815.02 + 1,015,123,989.89 + 12.77

4. ทุนเร่อนหุ้นสมีาชีิกที�ชีำาระแล้ว  2,891,392,210.00  2,734,865,880.00 + 156,526,330.00 +  5.72 

5. ทุนเร่อนหุ้นสมีาชีิกสมีทบที�ชีำาระแล้ว  79,671,760.00  71,370,290.00 + 8,301,470.00 +  11.63 

6. เงินทุนสำารอง  382,870,690.80  351,907,992.47 + 30,962,698.33 +  8.80 

7. ทุนสะสมีตุามีข้อบังคั้บ  24,339,806.31  24,514,509.55 - 174,703.24 - 0.71

8. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์  240,037,326.51  193,174,662.94 + 46,862,663.57 +  24.26 

9. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์สมีาชีิกสมีทบ  14,382,278.98  11,292,716.76 + 3,089,562.22 +  27.36 

10. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์พื่ิเศษ  2,827,638,106.77  2,685,246,984.53 + 142,391,122.24 +  5.30 

11. เงินรับฝากออมีทรัพื่ย์พื่ิเศษสมีาชีิกสมีทบ  554,727,000.97  550,370,895.10 + 4,356,105.87 +  0.79 

12. เงินรับฝากประจำา  105,139,999.65  80,446,733.68 + 24,693,265.97 +  30.70 

13. เงินให้สมีาชีิกกู้ระหว�างปี  2,379,444,515.40  2,081,102,470.43 + 298,342,044.97 +  14.34 

14. ชีำาระค่้นเงินกู้จากสมีาชีิกระหว�างปี  2,196,284,539.40  2,039,653,873.87 + 156,630,665.53 +  7.68 

15. ลูกหนี�เงินให้กู้แก�สมีาชีิก  3,694,562,887.38  3,481,792,499.75 + 212,770,387.63 +  6.11 

16. ทุนดำาเนินการ  8,961,671,804.91  7,946,547,815.02 + 1,015,123,989.89 +  12.77 

17. รายได้  369,054,012.85  382,535,425.28 - 13,481,412.43 -  3.52 

กู้ำาไร์สุที่ธิี  218,166,072.52  217,176,529.72 +  989,542.80 +  0.46 

(2) ทีุ่นเร์อืนหุ้้น

ณ์ วันที� 1 มีกราค้มี 2564 สมีาชีิกมีีหุ้นในสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นเงิน
จำานวน 2,806,236,170 บาท จ�ายค้�าหุ้นค่้นสมีาชิีก 64,460,600 บาท และสมีาชิีกส�งค้�าหุ้นเพื่ิ�มี จำานวน 
229,288,400 บาท ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 มีีทุนเร่อนหุ้นเป็นเงินจำานวน 2,971,063,970 บาท

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด กำาหนดไว้ในข้อ 7 การงดชีำาระเงินค้�าหุ้น
รายเด่อน สมีาชิีกที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อนไมี�น้อยกว�า 200 เด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อยกว�า 100,000 
บาท (หน้�งแสนบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดยแจ้งค้วามีจำานงเป็น
หนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณี์ที�สมีาชีิกได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อนสามี
งวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน ให้ผู้จัดการพื่ิจารณ์า
อนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้ค้ณ์ะกรรมีการอำานวยการทราบ

สมีาชีิกสมีทบที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน ไมี�น้อยกว�า 200 งวดเด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อย
กว�า 50,000 บาท (ห้าหมี่�นบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดยแจ้งค้วามี
จำานงเป็นหนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�สมีาชิีกสมีทบได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้น
รายเด่อนสามีงวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน ให้
ผู้จัดการพื่ิจารณ์าอนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้ค้ณ์ะกรรมีการอำานวยการทราบ

หมายเหตุุ 15 ลููกหนี้้�เงิินี้ใหกู้้แก่สมาชิิก เป็น็ี้ลููกหนี้้�ก่อนี้ต้ั้�งิค่่าเผื่่�อหนี้้�สงิส้ยจะสูญ 1,484,507.14 บาท

(1) จัำานวินสมาชิกู้ สมาชิกู้สมที่บ และฐานะที่างกู้าร์เงินเปร์ยีืบเที่ียืบกัู้บปี 2563 (ณ์ สิ�นปี)
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(3) เงินร์บัฝากู้ คงเห้ลือ ณ์ วัินสิ�นปี

ร์ายืกู้าร์ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ�ม – ลด

1. ออมีทรัพื่ย์ 240,037,326.51 193,174,662.94  + 46,862,663.57

2. ออมีทรัพื่ย์สมีาชีิกสมีทบ 14,382,278.98 11,292,716.76  + 3,089,562.22

3. ออมีทรัพื่ย์พิื่เศษ 2,827,638,106.77 2,685,246,984.53  + 142,391,122.24

4. ออมีทรัพื่ย์พิื่เศษสมีาชีิกสมีทบ 554,727,000.97 550,370,895.10  + 4,356,105.87

5. ประจำา 105,139,999.65 80,446,733.68  + 24,693,265.97

ร์วิม 3,741,924,712.88 3,520,531,993.01 + 221,392,719.87

(4) กู้าร์อนุมัติเงินให้้กู้้้แกู่้สมาชิกู้ร์ะห้ว่ิางปี 

ปร์ะเภที่

ปี 2564 (บาที่) ปี 2563 (บาที่)

+ เพิ�ม - ลด (บาที่)จัำานวิน
สัญญา 
(ฉบับ)

จัำานวินเงิน
(บาที่)

จัำานวิน
สัญญา 
(ฉบับ)

จัำานวินเงิน 
(บาที่)

1. เงินกู้เพ่ื่�อเหตุุฉุกเฉิน 3,196 74,298,815.40 3,881 78,373,552.50 - 4,074,737.10

2. เงินกู้สามีัญทั�วไป 3,608 1,700,078,600.00 2,890 1,441,786,400.00 + 258,292,200.00

3. เงินกู้สามีัญไมี�เกิน 90% ของทุนเร่อนหุ้น 2,827 489,561,600.00 3,131 511,509,913.00 - 21,948,313.00

4. เงินกู้สามีัญไมี�เกิน 90% ของทุนเร่อนหุ้น (สมีทบ) 64  4,569,400.00 71  5,218,400.00 - 649,000.00

5. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อการศ้กษา 7  109,400.00 18  643,600.00 - 534,200.00

6. เงินกู้สามีัญโค้รงการรางวัลชีีวิตุ 6  245,700.00 13  544,000.00 - 298,300.00

7. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อผู้ประสบภัย 0 0.00 0 0.00 - 0.00

8. เงินกู้สามีัญเพ่ื่�อพัื่ฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุ 1,317  62,701,400.00 0 0.00 + 62,701,400.00

9. เงินกู้พิื่เศษ 32  15,685,000.00 21  10,863,000.00 + 4,822,000.00

10. เงินกู้พิื่เศษ โค้รงการ Green Home 50  32,194,600.00 21  32,163,604.93 + 30,995.07

ร์วิม 11,107 2,379,444,515.40 10,046 2,081,102,470.43 + 298,342,044.97

ปร์ะเภที่
ปี 2564 (บาที่) ปี 2563 (บาที่)

+ เพิ�ม - ลด (บาที่)
จัำานวินเงิน (บาที่) สัดส่วิน(%) จัำานวินเงิน (บาที่) สัดส่วิน(%)

1. เงินฝากสหกรณ์์อ่�น 522,603,566.92  10.53 816,501,478.00  19.14 -  293,897,911.08 

2. พื่ันธิ์บัตุรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 12,000,000.00  0.24 16,000,000.00  0.38 -  4,000,000.00 

3. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 641,000,000.00  12.91 500,000,000.00  11.72 +  141,000,000.00 

4. หุ้นกู้เอกชีน 3,777,000,000.00  76.06 2,930,000,000.00  68.69 +  847,000,000.00 

5. หุ้น ชีสอ./สหกรณ์์อ่�น 12,916,000.00  0.26 2,761,500.00  0.07 +  10,154,500.00 

ร์วิม 4,965,519,566.92  100.00 4,265,262,978.00  100.00 + 700,256,588.92

(5) เงินฝากู้และเงินลงทีุ่น

หมายเหตุ 2, 3, 4 เงินิลงทีุ่นิแสดำงดำ�วยราคาตลาดำท่ี่�รวมค่าเผู้ื�อการปรับม้ลค่าเงินิลงทีุ่นิแล�ว จำานิวนิ 136,336,200 บาที่  
5 ในิจำานิวนินิ่�ม่หุ�นิชุุมนิุมสหกรณ์ออมที่รัพย์ไที่ยไอซี่ท่ี่ จำากัดำ จำานิวนิ 110,000 บาที่ ไดำ�ตั�งค่าเผู้ื�อการปรับลดำม้ลค่าลง 
เต็มจำานิวนิตั�งแต่ปีก่อนิ 
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(6) ทีุ่นสวัิสดิกู้าร์

ในป ี2564 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ ชุีดที� 46 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้อนมุีติัุ
จ�ายทุนสวัสดิการใหแ้ก�สมีาชีิก รวมีเปน็เงินจำานวนทั�งสิ�น 33,285,000 บาท โดยแยกเปน็รายการตุ�าง ๆ ได้ ดังนี�

(6.1) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อกู้าร์ศ์กึู้ษาบุตร์ของสมาชิกู้

ในปี 2564 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด 
ได้อนุมีัติุเงินเพื่่�อเป็นทุนการศ้กษาบุตุรของสมีาชีิก จำานวนเงิน 1,894,800 บาท มีีสมีาชีิกรับทุนการศ้กษาบุตุร 
จำานวน 985 ทุน แบ�งออกเป็น 2 ประเภท ตุามีรายละเอียด ดังนี�

• ทีุ่นปร์ะเภที่ร์ายืปี

ร์ะดับ ทีุ่นละ 
(บาที่)

ทีุ่นปร์ะเภที่เร์ยีืนดี ทีุ่นปร์ะเภที่ร์ายืได้น้อยื

สมาชิกู้ เป็นเงิน สมาชิกู้ เป็นเงิน

1. ประถิมีศ้กษา 1,400 199 278,600 161 225,400

2. มีัธิ์ยมีศ้กษาตุอนตุ้น 1,600 75 120,000 123 196,800

3. มีัธิ์ยมีศ้กษาตุอนปลาย/ปวชี. 1,800 82 147,600 103 185,400

4. อาชีีวศ้กษา (ปวส.) 2,000 11 22,000 28 56,000

5. อุดมีศ้กษา 3,000 118 354,000 83 249,000

ร์วิม 485 922,200 498 912,600

ร์ะดับ จัำานวินทีุ่น จัำานวินเงิน (บาที่)

1. อุดมีศ้กษา (ปริญญาตุรี) 1 40,000

2. อาชีีวศ้กษา (ปวส. / ปวชี.) 1 20,000

ร์วิม 2 60,000

ปร์ะเภที่ จัำานวินทีุ่น จัำานวินเงิน (บาที่)

1. อุทกภัย 233 1,147,000

2. วาตุภัย 16 72,500

3. อัค้คี้ภัย 2 35,000

4. ภัยพื่ิบัติุอ่�น ๆ - -

ร์วิม 251 1,254,500

• ทีุ่นปร์ะเภที่ต่อเนื�อง 

เพื่่�อเป็นการส�งเสริมีด้านทุนการศ้กษาให้แก�บุตุรของสมีาชีิกที�มีีผลการเรียนดี ค้วามีประพื่ฤติุดี ให้
ได้รับการสนับสนุนอย�างตุ�อเน่�อง ลดภาระค้�าใชี้จ�ายของสมีาชีิก ซึ่้�งสหกรณ์์ได้เริ�มีดำาเนินการมีอบทุนการศ้กษา
ประเภทตุ�อเน่�องมีาตัุ�งแตุ�ปี พื่.ศ. 2559 จนถ้ิงปัจจุบัน โดยในปี 2564 ได้อนุมีัติุจ�ายทุนการศ้กษาสำาหรับบุตุร
สมีาชีิกประเภทตุ�อเน่�อง ดังนี�

(6.2) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ปร์ะสบภัยื
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(6.3) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อกู้าร์เข้าร์บัร์กัู้ษาพยืาบาล

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลสำาหรับสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ ตุามี
จำานวนวันที�เข้าพื่ักรักษาตัุวเป็นผู้ป่วยในวันละ 400 บาท แตุ�ไมี�เกิน 10 วัน ภายใน 1 ปีทางบัญชีีของสหกรณ์์ 
ซึ่้�งในปี 2564 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลให้แก�สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ จำานวน 
475 ค้น รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 912,000 บาท

(6.4) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อชว่ิยืเห้ลือสมาชกิู้และสมาชกิู้สมที่บที่ี�ติดเชื�อไวิร์สัโคโร์นา-2019 (โควิิด-19)

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิกและสมีาชิีกสมีทบที�ป่วยจากการติุดเชี่�อโค้วิด-19  
โดยจะจ�ายให้ค้รั�งละ 6,000 บาท ตุ�อค้น ไมี�เกิน 1 ค้รั�ง ภายใน 1 ปี ทางบัญชีีของสหกรณ์์ ซึ่้�งในปี 2564 สหกรณ์์
ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาลให้แก�สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ จำานวน 182 ค้น รวมีเป็นเงิน
ทั�งสิ�น 1,076,000 บาท

(6.5) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ผู้้้ทีุ่พพลภาพ

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกผู้ทุพื่พื่ลภาพื่ เพื่่�อบรรเทาค้วามีเด่อดร้อนให้แก�
สมีาชิีกผู้ได้รับอันตุรายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หร่อประสบอุบัติุเหตุุจนไมี�สามีารถิประกอบอาชีีพื่ใด ๆ ได้ หร่อ 
ผู้สูญเสียอวัยวะตุามีที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด โดยในปี 2564 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์
สมีาชีิกผู้ทุพื่พื่ลภาพื่ดังรายละเอียดตุ�อไปนี�

ปร์ะเภที่ จัำานวิน (คน) จัำานวินเงิน (บาที่)

1. การเจ็บไข้ได้ป่วย 18 402,000

2. ได้รับอุบัติุเหตุุ - -

3. สูญเสียอวัยวะ 3 80,000

ร์วิม 21 482,000

(6.6) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ผู้้้ส้งวัิยื

สหกรณ์จ์�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะหส์มีาชีกิที�มีอีายุตัุ�งแตุ� 65 ปขี้�นไป และมีอีายุการเปน็สมีาชีกิ 
20 ปีข้�นไป โดยจะจ�ายเงินสวัสดิการด้วยหลักเกณ์ฑ์์ตุามีที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด ซ้ึ่�งในปี 2564 สหกรณ์์ได้จ�าย
ทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกผู้สูงวัย จำานวน 631 ค้น เป็นเงินทั�งสิ�น 2,119,000 บาท

(6.7) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์สมาชิกู้และสมาชิกู้สมที่บถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพ่ื่�อสงเค้ราะห์สมีาชิีกและสมีาชิีกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี และรวมีถ้ิงเงิน
สงเค้ราะห์สมีาชีิกล�วงหน้าที�จะจ�ายให้เฉพื่าะสมีาชีิกอาวุโส โดยจะจ�ายเงินสวัสดิการด้วยหลักเกณ์ฑ์์ตุามีที�
ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด ซึ่้�งในปี 2564 สหกรณ์์ได้จ�ายทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ
ถ้ิงแก�กรรมี จำานวน 2,976 ค้น รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 25,193,500 บาท ดังนี�

(6.7.1) เงินสงเคร์าะห้์สมาชิกู้และสมาชิกู้สมที่บถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

ในกรณ์ีที�สมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี สหกรณ์์จะจ�ายสวัสดิการให้แก�ผู้รับ
เงินสงเค้ราะห์ ตุามีหลักเกณ์ฑ์์ที�ระเบียบสหกรณ์์กำาหนด โดยในปี 2564 มีีสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี 
จำานวน 99 ค้น รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 10,834,000 บาท
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(6.7.2) เงินสงเคร์าะห้์สมาชิกู้ล่วิงห้น้า

สหกรณ์์จ�ายเงินสงเค้ราะห์สมีาชีิกล�วงหน้า ซึ่้�งถ่ิอเป็นส�วนหน้�งของเงินสงเค้ราะห์
สมีาชีิก ถ้ิงแก�กรรมีโดยจะจ�ายให้เฉพื่าะสมีาชีิกอาวุโส (สมีาชีิกที�มีีอายุค้รบ 61 ปีข้�นไป) ปีละ 5% แตุ�ไมี�เกิน 
5,000 บาท ของเงินสงเค้ราะห์สมีาชิีกผู้ถ้ิงแก�กรรมีที�สมีาชีิกพื่้งได้รับเป็นระยะเวลา 15 ปี ซ้ึ่�งในปี 2564 สหกรณ์์
จ�ายเงินสงเค้ราะห์สมีาชีิกล�วงหน้า รวมี 2,877 ค้น เป็นเงินทั�งสิ�น 14,359,500 บาท

(6.8) เงินสวัิสดิกู้าร์เพื�อสงเคร์าะห้์คร์อบคร์วัิสมาชิกู้ถึุงแกู่้กู้ร์ร์ม

สหกรณ์์จ�ายสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห์ค้รอบค้รัวสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี โดยจ�ายให้ในกรณี์ที� 
คู้�สมีรสของสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี เป็นเงินค้นละไมี�เกิน 5,000 บาท และในกรณ์ี บิดา มีารดา และบุตุรที�ชีอบด้วย
กฎหมีายของสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี ค้นละไมี�เกิน 1,500 บาท ซึ่้�งในปี 2564 สหกรณ์์ได้จ�ายสวัสดิการให้แก�สมีาชีิกที�
ค้รอบค้รัวสมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี จำานวน 194 ค้น รวมีเป็นเงินทั�งสิ�น 353,500 บาท

(7) กู้าร์ร์ว่ิมกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสาธีาร์ณ์ปร์ะโยืชน์

ในระหว�างปี 2564 สหกรณ์์ได้ส�งเสริมีกิจกรรมีเพื่่�อสาธิ์ารณ์ประโยชีน์ โดยมีีรายละเอียดการใช้ีทุน
สาธิ์ารณ์ประโยชีน์ ดังนี�

(7.1) ร�วมีทำาบุญทอดผ้าพื่ระกฐินพื่ระราชีทาน กับกรมีวิชีาการเกษตุร จำานวน 50,000 บาท กรมี
การข้าว จำานวน 10,000 บาท

(7.2) ร�วมีทำาบุญกับสมีาชิีก ส�วนราชีการ สถิาบันการศ้กษา สถิานพื่ยาบาล วัด และกลุ�มีเค้ร่อข�าย
สหกรณ์์ จำานวน 55,000 บาท

(8) กู้าร์จััดห้าบร์ษัิที่ปร์ะกัู้นเพื�อคุ้มคร์องห้นี�และคุ้มคร์องห้ลักู้ที่ร์พัยื์ ปี 2565

ค้ณ์ะทำางานเปิดซึ่องเสนอราค้าการสรรหาบริษัททำาประกันเพื่่�อคุ้้มีค้รองหนี�และคุ้้มีค้รองหลัก
ทรัพื่ย์ ประจำาปี 2565 ได้ดำาเนินการเปิดซึ่องในวันที� 25 ตุุลาค้มี 2564 เวลา 09.00 น. เป็นตุ้นไป โดยมีีราย
ละเอียด ดังนี�

1. ปร์ะกัู้นชวิีิตกู้ลุ่มแบบชั�วิร์ะยืะเวิลา

ลำาดับ ชื�อบร์ษัิที่ ร์าคาเบี�ยืปร์ะกัู้น/100,000 บาที่/ปี 
ปร์ะกัู้นชวิีิต/ทีุ่พพลภาพ

อุบัติเห้ต ุ 
100,000/ปี

ร์ะยืะเวิลา
ร์อคอยื

1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 580/100,000 บาท/ปี 100.- 365 วัน

2 บริษัท อาค้เนย์ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 700/100,000 บาท/ปี 20.- 180 วัน

3 บริษัท ทิพื่ยประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 550/100,000 บาท/ปี 90.- 180 วัน

4 บริษัท เอฟ์ดับบลิวดีประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 750/100,000 บาท/ปี/รวมีอุบัติุเหตุุ 180 วัน

5 บริษัท ไทยสมีุทรประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) 545/100,000 บาท/ปี 100.- 180 วัน

ลำาดับ ชื�อบร์ษัิที่ ร์าคาเบี�ยืปร์ะกัู้น/100,000 บาที่/ปี ควิามร์บัผู้ิดชอบ

1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 375 บาท 80% หลังจากหกัค้�าหุน้ชีำาระหนี�

2 บริษัท เอฟ์ดับบลิวดีประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 330 บาท 100% หลังจากหักค้�าหุ้นชีำาระหนี�

2. ปร์ะกัู้นภัยืผู้้้คำาปร์ะกัู้น
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ผู้ลของกู้าร์เปิดซองเสนอร์าคา และต่อร์องร์าคา สามาร์ถุสรุ์ปได้ ดังนี�
1. ปร์ะกัู้นชวิีิตกู้ลุ่มแบบชั�วิร์ะยืะเวิลา

1.1 บริษัท ไทยสมีุทรประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
545 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลารอค้อย 180 วัน

1.2 บริษัท กรุงเทพื่ประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
580 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท ระยะเวลารอค้อย 365 วัน

ผู้ลกู้าร์พิจัาร์ณ์าเลือกู้ บริษัท ไทยสมุีทรประกันชีีวิตุ จำากัด (มีหาชีน) เป็นลำาดับที� 1 เบี�ยประกัน  
545 บาท/100,000 บาท คุ้้มีค้รองประกันชีีวิตุและทุพื่พื่ลภาพื่ ระยะเวลารอค้อย 180 วัน

2. ปร์ะกัู้นภัยืผู้้้คำาปร์ะกัู้น

2.1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
375 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท/ปี ค้วามีรับผิดชีอบ 80% หลังจากหักเงินค้�าหุ้นชีำาระหนี�

2.2 บริษัท เอฟ์ดับบลิวดีประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
350 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท/ป ีค้วามีรับผดิชีอบ 100% หลังจากหกัเงินค้�าหุน้ชีำาระหนี�

ผู้ลกู้าร์พจิัาร์ณ์าเลือกู้และต่อร์องร์าคา บรษัิท เอฟ์ดับบลิวดีประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เปน็ลำาดับที� 1  
เบี�ยประกัน 330 บาท/ทุนประกัน 100,000 บาท/ปี ค้วามีรับผิดชีอบ 100% หลังจากหักเงินค้�าหุ้นชีำาระหนี�

3. ปร์ะกัู้นอัคคีภัยื

3.1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
- 645.21 บาท/ปี/100,000-900,000 บาท 
- 653.77 บาท/ปี/1,000,000 บาท 
- 1,634.96/3 ปี/1,000,000 บาท โดยมีอบเชี็ค้ของขวัญมีูลค้�า 200 บาท/สัญญา

3.2 บริษัท ชัีบบ์สามีัค้คี้ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เสนอราค้าเบี�ยประกัน ดังนี� 
- 645.21 บาท/ปี/100,000-500,000 บาท 
- 665.54 บาท/ปี/600,000 บาท 
- 966.21 บาท/ปี/1,000,000 บาท 
- 2,412.85 บาท/3 ปี/1,000,000 บาท

ผู้ลกู้าร์พิจัาร์ณ์าเลือกู้และต่อร์องร์าคา บริษัท กรุงเทพื่ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) เป็นลำาดับที� 1

3. ปร์ะกัู้นอัคคีภัยื

ลำาดับ ชื�อบร์ษัิที่ ร์าคาเบี�ยืปร์ะกัู้น/100,000 บาที่/ปี 
ปร์ะกัู้นชวิีิต/ทีุ่พพลภาพ ห้มายืเห้ตุ

1 บริษัท กรุงเทพื่ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 645.21/ปี/100,000-900,000 บาท

653.77/ปี 1,000,000 บาท

ค้�าเบี�ยประกัน 1,634.96/3 ป ี
/1,000,000 บาท โดยมีอบเชี็ค้ 
ของขวัญมีลูค้�า 200 บาท/สญัญา

2 บริษัท ชัีบบ์สามีัค้คี้ประกันภัย จำากัด (มีหาชีน) 645.21/ปี/100,000-500,000 
665.54/ปี/600,000 
966.21/ปี/1,000,0000  

ค้�าเบี�ยประกัน 2,412.85/3 ปี/ 
1,000,000 บาท 
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- 645.21 บาท/100,000-900,000 บาท/ปี

- 653.77 บาท/ปี/1,000,000 บาท

- 1,634.96 บาท/3 ปี/1,000,000 บาท โดยมีอบเช็ีค้ของขวัญมีูลค้�า 200 บาท/สัญญา

(9) ควิามมั�นคงของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

ในปี 2564 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีสินทรัพื่ย์รวมี 8,961,691,431.66  
ล้านบาท และมีีหนี�สินรวมี 5,228,868,219.78 ล้านบาท โดยคิ้ดเป็นสัดส�วนหนี�สินตุ�อสินทรัพื่ย์เท�ากับ 0.58 เท�า 
ซึ่้�งถ่ิอว�าอยู�ในสถิานะที�มีั�นค้ง

- มีีเงินสด เงินฝากธิ์นาค้าร เฉลี�ย 60 - 80 ล้านบาท ตุ�อวัน

- มีีอัตุราส�วนสินทรัพื่ย์สภาพื่ค้ล�องเฉลี�ยร้อยละ10 ซึ่้�งตุามีกฎกระทรวงฯ กำาหนดในอัตุราไมี�ตุำา กว�า
ร้อยละ 1

- มีีการตุรวจสอบการดำาเนินงานโดยผู้ตุรวจสอบภายในและผู้ตุรวจสอบกิจการ รวมีถ้ิง วิเค้ราะห์
ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์์ เพื่่�อนำาข้อมีูลมีาใชี้ประโยชีน์ในการดำาเนินงานของสหกรณ์์ตุ�อไป

จากการประเมิีนภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ประจำา
ปี 2564 ด้วยวิธิ์ีการวิเค้ราะห์ข้อมีูลโค้รงสร้างทางการเงิน ซ้ึ่�งอ้างอิงมีาจากระบบ PEARLS ANALYSIS ที�ชุีมีนุมี
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย จำากัด นำามีาประยุกต์ุใช้ี พื่บว�ามีีเกณ์ฑ์์มีาตุรฐานค้วามีมีั�นค้งทางการเงิน
ระดับชีั�นคุ้ณ์ภาพื่ B

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

4.2 ร์ายืงานของผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ปร์ะจัำาปี 2564

ร์ายืงานกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

สำาห้ร์บัปีบัญชสีิ�นสุดวัินที่ี� 31 ธัีนวิาคม 2564

เรียน ที�ประชุีมีใหญ�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

ตุามีที�ที�ประชุีมีใหญ�วิสามีัญเมี่�อวันที� 13 มีีนาค้มี 2564 ได้เล่อกตัุ�งข้าพื่เจ้าเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด สำาหรับปีบัญชีีสิ�นสุดวันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 นั�น ข้าพื่เจ้าและ
ค้ณ์ะได้ทำาการตุรวจสอบกิจการและรายงานผลการตุรวจสอบตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเป็นประจำาทุกเด่อน
แล้ว จ้งขอเสนอผลการตุรวจสอบกิจการประจำาปี 2564 ดังตุ�อไปนี�

วัิตถุุปร์ะสงค์ของกู้าร์ตร์วิจัสอบ

1. เพื่่�อตุรวจสอบการดำาเนินงานทั�งปวงให้เป็นไปตุามีข้อบังคั้บและระเบียบของสหกรณ์์

2. เพื่่�อตุรวจสอบการบริหารงานของสหกรณ์์ตุามีแผนงานและงบประมีาณ์ที�กำาหนดไว้

3. เพื่่�อตุรวจสอบการปฏิิบัติุงานด้านการเงิน การบัญชีี และการค้วบคุ้มีภายใน

4. เพื่่�อประเมีินประสิทธิ์ิภาพื่และประสิทธิ์ิผลการดำาเนินงาน ให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะตุ�อ  
ที�ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินงาน
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ขอบเขตกู้าร์ตร์วิจัสอบ

1. ตุรวจสอบค้วามีถิูกตุ้องค้รบถ้ิวนของเอกสารหลักฐานการบันท้กบัญชีี ทะเบียนตุ�าง ๆ ตุลอดจน
ทรัพื่ย์สินและ หนี�สินทั�งปวงของสหกรณ์์

2. ตุรวจสอบการค้วบคุ้มีภายใน การปฏิิบัติุงานตุามีแผนงาน และการใชี้จ�ายเงินตุามีงบประมีาณ์ราย
จ�ายประจำาปีของสหกรณ์์

3. ตุรวจสอบการบริหารงานและการดำาเนินธิ์ุรกิจของสหกรณ์์ให้เป็นไปตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ 
ระเบียบ และมีติุที�ประชุีมีใหญ�

4. ตุรวจสอบการดำาเนินงานทั�งปวงของสหกรณ์์ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ว�าด้วยการ ตุรวจ
สอบกิจการ พื่.ศ. 2563 และตุามีที�กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์กำาหนด

ผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบและข้อเสนอแนะ

1. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านบร์หิ้าร์งานทัี่�วิไป สหกรณ์์กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานด้านตุ�างๆ ไว้เหมีาะสมี 
การบริหารงานเป็นไปตุามีนโยบาย แผนงาน ข้อบังคั้บและมีติุของที�ประชุีมีใหญ� ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินงานมีี
การแบ�งส�วนงานค้วามีรับผิดชีอบเป็นค้ณ์ะทำางานชุีดตุ�างๆ เหมีาะสมี มีีการประชุีมีเป็นประจำาทุกเด่อนเพื่่�อรับ
ทราบและติุดตุามีผลการดำาเนินงานรวมีถ้ิงกำาหนดแนวทางการปฏิิบัติุงานและแก้ไขปัญหาตุ�าง ๆ ได้ทันตุ�อ
สถิานการณ์์ การจัดจ้างเจ้าหน้าที�เหมีาะสมีกับโค้รงสร้างองค์้กร มีีการแบ�งแยกหน้าที�ค้วามีรับผิดชีอบตุามีผัง
การปฏิิบัติุงาน เจ้าหน้าที�มีีค้วามีรู้ค้วามีสามีารถิเพีื่ยงพื่อตุ�องานที�ได้รับมีอบหมีาย ระหว�างปีสหกรณ์์ได้ปรับปรุง
ระเบียบว�าด้วยเจ้าหน้าที�สหกรณ์์ให้เหมีาะสมีสอดค้ล้องกับสถิานการณ์์ปัจจุบัน ผลการบริหารงานโดยรวมี
ถ่ิอว�าบรรลุวัตุถิุประสงค์้และพื่ันธิ์กิจของสหกรณ์์

2. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านกู้าร์บัญชีและกู้าร์ปร์ะมวิลผู้ล สหกรณ์์ใชี้โปรแกรมีค้อมีพิื่วเตุอร์ที�พื่ัฒนาจาก
เอกชีนในการบันท้กและประมีวลผลข้อมีูลระบบบัญชีี ระบบสินเชี่�อ ระบบเงินฝาก ระบบทะเบียนสมีาชีิก
และทุนเร่อนหุ้น รวมีถ้ิงการให้บริการสมีาชีิก ระหว�างปีสหกรณ์์ได้พื่ัฒนาระบบให้สมีาชีิกทำาธิ์ุรกรรมีการเงิน
กับสหกรณ์์ทางโทรศัพื่ท์มี่อถ่ิอโดยผ�านบัญชีีธิ์นาค้ารกรุงไทยและธิ์นาค้ารกรุงศรีอยุธิ์ยา เพื่่�ออำานวยค้วามี
สะดวกแก�สมีาชีิกในสถิานการณ์์การระบาดโรค้ไวรัสโค้โรนา 2019 (COVID-19) จากการตุรวจสอบระบบบัญชีี
ที�สหกรณ์์ใชี้ถ่ิอว�าเหมีาะสมีกับธิ์ุรกิจและสอดค้ล้องกับที�นายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด การบันท้กบัญชีีเป็น
ปัจจุบัน มีีหลักฐานประกอบรายการบัญชีีโดยรวมีค้รบถ้ิวน มีีการสอบยันข้อมีูลค้งเหล่อกับบัญชีีคุ้มีสมีำาเสมีอ 
สหกรณ์์มีีมีาตุรการในการป้องกันค้วามีเสี�ยงที�อาจเกิดข้�นจากระบบสารสนเทศอย�างเพื่ียงพื่อ และเป็นไปตุามี
มีาตุรฐานขั�นตุำาในการค้วบคุ้มีภายในและการรักษาค้วามีปลอดภัยตุามีระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด 
ในการตุรวจสอบได้ตัุ�งข้อสังเกตุและเสนอแนะให้ปรับปรุงข้อบกพื่ร�องบางประการของระบบตุ�อค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์์เพื่่�อเพื่ิ�มีประสิทธิ์ิภาพื่ในการปฏิิบัติุงานและป้องกันค้วามีเสี�ยงของข้อมีูล

3. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านกู้าร์เงิน

3.1 เงินสด ณ์ วันสิ�นปีสหกรณ์์มีีเงินสดค้งเหล่อจำานวน 199,306.50 บาท ถิูกตุ้องตุรงตุามีบัญชีีและ
อยู�ภายในวงเงินที�กำาหนดไว้ตุามีระเบียบของสหกรณ์์ มีีการตุรวจนับเงินสดค้งเหล่อและลงนามีโดยเจ้าหน้าที�
ที�ได้รับมีอบหมีายทุกสิ�นวันทำาการและเก็บรักษาโดยผู้จัดการ ในส�วนของการใชี้จ�ายเงินเป็นไปเพื่่�อกิจการของ
สหกรณ์์ผ�านการอนุมีัติุตุามีระเบียบและอยู�ภายในวงเงินงบประมีาณ์ที�ได้รับอนุมีัติุจากที�ประชุีมีใหญ�

3.2 เงินฝากู้ธีนาคาร์ ได้ตุรวจสอบสมีุดคู้�ฝากและรายงานของธิ์นาค้ารมีียอดค้งเหล่อตุรงกับบัญชีี
สหกรณ์์ หากบัญชีีใดมีียอดค้งเหล่อตุ�างสหกรณ์์จะจัดทำางบพื่ิสูจน์ยอดไว้ทุกเด่อน ณ์ วันสิ�นปีสหกรณ์์มีีเงิน
ค้งเหล่อในบัญชีีธิ์นาค้ารทุกแห�งสรุปแยกประเภทบัญชีีดังนี�
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บัญชีีเงินฝากประเภทออมีทรัพื่ย์ 11 บัญชีี รวมีจำานวน 99,471,313.98 บาท 
บัญชีีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 9 บัญชีี รวมีจำานวน 9,177,729.40 บาท 
บัญชีีเงินฝากประเภทประจำา 1 บัญชีี รวมีจำานวน 188,025.67 บาท 
   รวมีจำานวน 108,837,069.05 บาท

3.3 เงินฝากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น วันสิ�นปีค้งเหล่อเงินฝากไว้กับสหกรณ์์ตุ�าง ๆ ดังนี�

 คงเห้ลือสิ�นปี เพิ�ม (ลด) จัากู้ปีกู่้อน

ชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย จำากัด 300,000,000.00 บาท (290,000,000.00) บาท 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์วชิีรพื่ยาบาล จำากัด 130,000,000.00 บาท -0- บาท 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ธิ์นาค้ารเพื่่�อการเกษตุรฯ  92,441,929.79 บาท (3,904,745.43) บาท 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ภาคี้บางเขน 8 สหกรณ์์ 161,637.13 บาท 3,628.10 บาท

รวมี 522,603,566.92 บาท (293,901,117.33) บาท

ดอกเบี�ยรับ 19,669,745.63 บาท  

4. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านกู้าร์ดำาเนินธุีร์กิู้จั สหกรณ์์ดำาเนินธิ์ุรกิจตุามีที�กำาหนดไว้ในข้อบังคั้บ ดังตุ�อไปนี�

4.1 สมาชิกู้สห้กู้ร์ณ์์ สหกรณ์์มีีสมีาชีิก 2 ประเภท ระหว�างปี 2564 มีีการรับสมีาชีิกเข้าใหมี�และมีี
สมีาชีิกออกจากสหกรณ์์เป็นไปตุามีข้อบังคั้บของสหกรณ์์ สรุปดังนี�

 สมาชิกู้สามัญ สมาชิกู้สมที่บ ร์วิม

ยกมีาจากปีก�อน 12,208 ค้น 464 ค้น 12,672 ค้น

เข้าใหมี�ระหว�างปี 317 ค้น 32 ค้น 349 ค้น

ออกระหว�างปี 357 ค้น 22 ค้น 379 ค้น

คงเห้ลือสิ�นปี 12,168 คน 474 คน 12,642 คน

เพื่ิ�มีข้�น (ลดลง) จากปีก�อน (40) ค้น 10 ค้น (30) ค้น

4.2 กู้าร์ให้้สินเชื�อ การให้เงินกู้แก�สมีาชิีกมีีการจัดทำาหลักฐานการกู้ไว้ค้รบถ้ิวน การอนุมีัติุเงินกู้  
การเรียกเก็บเงินงวดชีำาระหนี� และการคิ้ดดอกเบี�ยเป็นไปตุามีระเบียบและประกาศของสหกรณ์์ ลูกหนี�ที�ค้้าง
ชีำาระมีีการติุดตุามีทวงถิามีและดำาเนินการตุามีกฎหมีาย การประมีวลผลข้อมีูลสรุปยอดค้งเหล่อสิ�นปีตุรงกับ
บัญชีีคุ้มี สรุปการให้สินเชี่�อแก�สมีาชีิกระหว�างปีและลูกหนี�ค้งเหล่อสิ�นปี ดังนี�

4.2.1 ล้กู้ห้นี�เงินให้้สมาชิกู้กู้้้

ร์วิมปร์ะเภที่เงินกู้้้ จ่ัายืกู้้้ร์ะห้ว่ิางปี สัญญา คงเห้ลือสิ�นปี สัญญา

ฉุกเฉิน 74,298,815.40 3,196 21,428,049.90 985

สามีัญ 2,257,266,100.00 7,829 3,375,938,001.13 9,997

พื่ิเศษ 47,879,600.00 82 295,358,671.83 406

ร์วิม 2,379,444,515.40 11,107 3,692,724,722.86 11,388

เพื่ิ�มี (ลด) จากปีก�อน 299,018,854.97 978 212,690,047.86 1,082

ดอกเบี�ยรับ 195,697,285.77 บาท ลดลงจากปีก�อน 3,842,687.88 บาท เน่�องจากการลดอัตุราดอกเบี�ยจาก
ร้อยละ 5.80 เป็นร้อยละ 5.50 ตัุ�งแตุ� 1 มีกราค้มี 2564
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4.2.2 ล้กู้ห้นี�พ้นสภาพสมาชิกู้ (ลูกหนี�ไมี�ก�อให้เกิดรายได้)

 ปร์ะเภที่ล้กู้ห้นี� พ้นสภาพสมาชิกู้ ตามคำาพิพากู้ษา ร์วิมห้นี�คงเห้ลือ

ยกมีาจากปีก�อน 415,983.25 3 ราย 1,341,841.50 1 ราย 1,757,824.75 4 ราย

เพื่ิ�มีระหว�างปี 84,339.77 1 ราย -0-   84,339.77 1 ราย

ชีำาระระหว�างปี -4,000.00   -0-   4,000.00

คงเห้ลือสิ�นปี 496,323.02 4 ร์ายื 1,341,841.50 1 ร์ายื 1,838,164.52 5 ร์ายื

หัก ค้�าเผ่�อหนี�สงสัยจะสูญ 142,665.64   1,341,841.50   1,484,507.14

ข้อสังเกู้ต :

- โค้รงการเงินกู้สามีัญเพื่่�อพื่ัฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุวงเงินกู้ค้นละไมี�เกิน 50,000 บาท ดอกเบี�ยร้อยละ 
3.50 มีีส�วนกระตุุ้นยอดจ�ายเงินกู้ระหว�างปีเพื่ิ�มีข้�นจากปีก�อน โดยในปีนี�ได้จ�ายให้สมีาชิีก 1,317 
ราย รวมีเงินจ�ายกู้ 62,701,400 บาท

- เงินให้สมีาชิีกกู้ค้งเหล่อสิ�นปีเป็นลูกหนี�ที�มีีค้วามีสามีารถิในการชีำาระหนี�ได้ตุามีกำาหนด เน่�องจาก 
มีีเงินเด่อนประจำาหัก ณ์ ที�จ�าย มีีลูกหนี�ที�ไมี�ก�อให้เกิดรายได้จำานวน 1,838,164.52 บาท คิ้ดเป็น 
ร้อยละ 0.05 ของลูกหนี�เงินกู้ค้งเหล่อทั�งสิ�น ซ้ึ่�งถ่ิอว�าอยู�ในเกณ์ฑ์์ค้วามีเสี�ยงตุำา

- ลูกหนี�พื่้นสภาพื่สมีาชิีกค้งเหล่อ 4 ราย สหกรณ์์ตัุ�งค้�าเผ่� อหนี�สงสัยจะสูญตุำากว�ายอดรวมีหนี�
ค้้าง เน่�องจากมีีลูกหนี�เงินกู้พื่ิเศษ 2 ราย ซ้ึ่�งมีีหลักทรัพื่ย์จำานองเป็นประกันตุามีหลักเกณ์ฑ์์ที�นาย
ทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด

4.3 กู้าร์ร์ับฝากู้เงิน สหกรณ์์รับฝากเงินจากสมีาชิีกและจากสหกรณ์์อ่�นเป็นไปตุามีระเบียบของ
สหกรณ์์ที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากนายทะเบียนสหกรณ์์ การรับฝากและถิอนเงินมีีหลักฐานประกอบการทำา
รายการและบันท้กบัญชีีถิูกตุ้องการค้ำานวณ์ดอกเบี�ยเป็นไปตุามีประกาศของสหกรณ์์ในแตุ�ละชี�วงเวลา การ
ประมีวลผลข้อมีูลสรุปยอดค้งเหล่อสิ�นปีตุรงกับบัญชีีคุ้มี สรุปการรับฝากเงินในรอบปีบัญชีี 2564 ดังนี�

4.3.1 กู้าร์ร์บัฝากู้เงินจัากู้สมาชิกู้

  ออมที่ร์พัยื์ ออมที่ร์พัยื์พิเศ์ษ ปร์ะจัำา ร์วิม 

ยกมีาจากปีก�อน 189,640,422.09 3,250,344,379.63 80,446,733.68 3,520,431,535.40

ฝากระหว�างปี 152,626,071.31 503,204,450.98 109,838,732.45 765,669,254.74

ถิอนระหว�างปี  87,948,796.71  371,183,722.87 85,146,024.44 544,278,544.02

คงเห้ลือสิ�นปี 254,317,696.69 3,382,365,107.74 105,139,441.69 3,741,822,246.12

เพื่ิ�มี (ลด) จากปีก�อน 64,677,274.60 132,020,728.11 24,692,708.01 221,390,710.72

ดอกเบี�ยจ�าย 5,636,575.35 82,490,741.56 3,111,024.63 91,238,341.54

4.3.2 ร์บัฝากู้เงินจัากู้สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์อื�น ในภาคี้บางเขน 8 สหกรณ์์ มีียอดค้งเหล่อยกมีา
ปีก�อน 100,457.61 บาท ระหว�างปีคิ้ดดอกเบี�ยทบตุ้น 2,009.15 บาท ค้งเหล่อสิ�นปีรวมี 102,466.76 บาท
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4.4 กู้าร์ลงทีุ่น สหกรณ์์ฯ นำาเงินไปลงทุนหารายได้จากแหล�งลงทุนภายนอกเป็นไปตุามีข้อบังคั้บ
สหกรณ์์และประกาศค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ วงเงินลงทุนอยู�ในกรอบที�ได้รับอนุมีัติุจาก  
ที�ประชุีมีใหญ� การลงทุนโดยรวมีได้รับผลตุอบแทนตุามีกำาหนดและสูงกว�าตุ้นทุนเฉลี�ยของสหกรณ์์ ถ่ิอว�าอยู�ใน
เกณ์ฑ์์ค้วามีเสี�ยงตุำา สรุปการลงทุนในรอบปีบัญชีี 2564 ดังนี� (แสดงจำานวนเงินตุามีราค้าทุน)

 พันธีบัตร์ฯ หุ้้นกู้้้ในตลาดฯ หุ้้นชุมนุมสห้กู้ร์ณ์์ ร์วิม

ยกมีาจากปีก�อน 16,000,000.00 3,430,000,000.00 *2,761,500.00 3.448,761,500.00

เพื่ิ�มีระหว�างปี 0.00 1,558,000,000.00 10,154,500.00 1,568,154,500.00

ถิอนระหว�างปี  4,000,000.00  570,000,000.00 0.00 574,000,000.00

ค้งเหล่อสิ�นปี  12,000,000.00  4,418,000,000.00 *12,916,000.00  4,442,916,000.00

เพื่ิ�มี (ลด) ปีก�อน (4,000,000.00) 988,000,000.00 10,154,500.00 994,154,500.00

รายได้จากเงินลงทุน 600,821.77 151,941,414.78  138,004.30 152,680,240.85

*ในจำานวนนี�มีีหุ้นชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ไทยไอซึ่ีที จำากัด จำานวน 110,000.00 บาท ได้ตัุ�งค้�าเผ่�อ
การปรับลดมีูลค้�าลงเต็ุมีจำานวนตัุ�งแตุ�ปีก�อน ๆ

5. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านห้นี�สิน สหกรณ์์ได้รับอนุมีัติุวงเงินกู้ย่มีและค้ำาประกันจากที�ประชุีมีใหญ�และ 
โดยค้วามีเห็นชีอบจากนายทะเบียนสหกรณ์์จำานวน 2,400 ล้านบาท ระหว�างปีสหกรณ์์กู้ย่มีเงินไมี�เกินวงเงินดัง
กล�าว สรุปดังนี�

5.1 เงินเบิกู้เกิู้นบัญชธีีนาคาร์ สหกรณ์์ทำาสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีีกับธิ์นาค้ารกรุงไทยวงเงิน 10 
ล้านบาท เพื่่�อสำารองรักษาสภาพื่ค้ล�อง ระหว�างปีไมี�ได้ใช้ีวงเงินดังกล�าว ณ์ วันสิ�นปีมีียอดเงินค้งเหล่อในบัญชีี
ตุรงตุามีใบแจ้งยอดธิ์นาค้ารจำานวน 3,087,949.70 บาท

5.2 เงินกู้้้ยืืมร์ะยืะสั�น สหกรณ์์กู้เงินจากธิ์นาค้ารในรูปตัุ�วสัญญาใช้ีเงิน (PN) เพื่่�อนำามีาลงทุนในหุ้น
กู้ซึ่้�งได้รับผลตุอบแทนสูงกว�าตุ้นทุน โดยใชี้ตุราสารหนี�จากเงินลงทุนดังกล�าวเป็นหลักประกัน สิ�นปีมีีเงินกู้ค้ง
เหล่อดังนี�

แห้ล่งเงินกู้้้ ยืกู้มาต้นปี คงเห้ลือสิ�นปี เพิ�ม (ลด) จัากู้ปีกู่้อน อัตร์าดอกู้เบี�ยื

ธิ์. กรุงไทย 200,000,000.00 460,000,000.00 260,000,000.00 1.42%

ธิ์. ทหารไทย 475,000,000.00 355,000,000.00 (120,000,000.00) 1.45%

ธิ์. กรุงศรีอยุธิ์ยา 315,000,000.00 460,000,000.00 145,000,000.00 1.46%

ธิ์. ICBC ไทย 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00 1.50%

ร์วิม 990,000,000.00 1,455,000,000.00 465,000,000.00

ตุ้นทุนดอกเบี�ยจ�าย 18,873,250.19  บาท ลดลงจากปีก�อน 12,049,712.11 บาท
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6. กู้าร์ตร์วิจัสอบด้านเงินทีุ่นของสห้กู้ร์ณ์์

6.1 ทีุ่นเร์อืนหุ้้น ระหว�างปี 2564 สมีาชิีกสะสมีหุ้นเพื่ิ�มีจำานวน 229,288,400.00 บาท และจ�ายค่้น
ค้�าหุ้นจำานวน 64,460,600.00 บาท ค้งเหล่อทุนเร่อนหุ้นจำานวน 2,971,063,970.00 บาท เพื่ิ�มีข้�นจากปีก�อน 
164,827,800.00 บาท การเพื่ิ�มีหุ้นและการจ�ายค่้นค้�าหุ้นเป็นไปตุามีระเบียบของสหกรณ์์ฯ การประมีวลผล
ข้อมีูลสรุปยอดค้งเหล่อ ณ์ วันสิ�นปีมีียอดตุรงกับบัญชีีคุ้มี

6.2 ทีุ่นสะสมตามข้อบังคับและร์ะเบียืบ สหกรณ์์จัดสรรกำาไรสุทธิ์ิปี 2563 สมีทบเข้าทุนสำารอง
และทุนสะสมีตุ�าง ๆ ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ ระหว�างปีนอกจากสหกรณ์์จะจ�ายเงินสวัสดิการสงเค้ราะห์ตุ�าง ๆ แก�
สมีาชีิกแล้วยังจ�ายเงินชี�วยเหล่อสมีาชีิกผู้ติุดเชี่�อไวรัสโค้โรนา 2019 (COVID-19) ค้นละ 6,000 บาท การจ�ายเงิน
ทุนตุ�าง ๆ สอดค้ล้องกับวัตุถิุประสงค์้แห�งทุนนั�น ๆ ถิูกตุ้องตุามีระเบียบของสหกรณ์์ สรุปดังนี�

 ยืกู้มาจัากู้ปีกู่้อน เพิ�มร์ะห้ว่ิางปี จ่ัายืร์ะห้ว่ิางปี คงเห้ลือสิ�นปี

ทุนสำารอง 351,907,992.47 30,962,698.33 — 382,870,690.80

ทุนสาธิ์ารณ์ประโยชีน์ 6,787,036.47 500,000.00 131,600.00 7,155,436.47

ทุนขยายกิจการ 6,010,470.39 100,000.00 — 6,110,470.39

ทุนรักษาระดับปันผล 4,261,162.49 100,000.00 — 4,361,162.49

ทุนเพื่่�อการศ้กษา 5,128,040.20 1,000,000.00 22,472.00 6,105,568,20

ทุนสวัสดิการสมีาชีิก 2,327,800.00 10,000,000.00 12,327,800.00 0.00

*ทุนชี�วยเหล่อผู้ค้ำาประกัน *142,078.00 *600,000.00 134,909.24 607,168.76

ร์วิม 376,564,580.02 43,262,698.33 12,616,781.24 407,210,497.11

*ทุนชี�วยเหล่อผู้ค้ำาประกัน : เดิมีอยู�ในหมีวดหนี�สินมีียอดยกมีา 142,078.00 บาท ระหว�างปีโอนทุนสวัสดิการ
สมีาชีิกสมีทบเพื่ิ�มี 600,000.00 บาท

7. สรุ์ปผู้ลกู้าร์ดำาเนินงาน

7.1 ร์ายืได้ ร์ายืจ่ัายื และกู้ำาไร์ สหกรณ์์มีีการกำาหนดประมีาณ์การรายได้และรายจ�ายไว้ชีัดเจน 
สรุปรายได้ รายจ�าย และกำาไร ปี 2564 ดังนี�

ร์ายืได้ ปีปัจัจุับัน 2564 อัตร์าส่วิน  ปีกู่้อน 2563 อัตร์าส่วิน  เพิ�ม (ลด) ปีกู่้อน

ดอกเบี�ยเงินให้กู้ 195,697,285.77 53.03% 199,539,973.65 52.16% (3,842,687.88)

ดอกเบี�ยเงินลงทุน/อ่�น ๆ 172,455,836.37 46.73% 180,369,811.19 47.15% (7,913,974.82)

รายได้อ่�น ๆ   900,890.71 0.24%  2,625,640.44 0.69% (1,724,749.73)

รวมีรายได้ 369,054,012.85 100.00% 382,535,425.28 100.00% (13,481,412.43)

ร์ายืจ่ัายื ปีปัจัจุับัน 2564 อัตร์าส่วิน  ปีกู่้อน 2563 อัตร์าส่วิน  เพิ�ม (ลด) ปีกู่้อน

ดอกเบี�ยจ�ายเงินฝาก 91,240,350.69 60.47% 93,356,746.59 56.46% (2,116,395.90)

ดอกเบี�ยจ�ายเงินกู้ 18,873,250.19  12.51% 30,922,962.30 18.70% (12,049,712.11)

ค้�าใชี้จ�ายดำาเนินงาน 40,774,339.45 27.02% 41,079,186.67 24.84%  (304,847.22)

รวมีรายจ�าย 150,887,940.33 100.00% 165,358,895.56 100.00% (14,470,955.23)

กู้ำาไร์สุที่ธิี 218,166,072.52 59.11% 217,176,529.72 56.77% 989,542.80

109

ส่วันที� 2

Annual Report 



ข้อสังเกู้ต:

- รายได้และรายจ�ายลดลงจากปีก�อนทุกรายการ เน่�องจากอัตุราดอกเบี�ยรับและดอกเบี�ยตุ้นทุน
ลดลง โดยเฉพื่าะอัตุราดอกเบี�ยตุ้นทุนเงินกู้ (PN) ลดลงมีากกว�าปีก�อน จ้งทำาให้มีีกำาไรสุทธิ์ิเพื่ิ�มี
ข้�นจากปีก�อน 989,542.80 บาท

- อัตุรากำาไรสุทธิ์ิตุ�อรายได้ร้อยละ 59.12 ปีก�อนร้อยละ 56.77 เพื่ิ�มีข้�นเพื่ราะค้�าใชี้จ�ายที�เป็นตุ้นทุน
ของสหกรณ์์ลดลง

- ผลการดำาเนินงานเม่ี�อเทียบกับเป้าหมีาย มีีรายได้สูงกว�าประมีาณ์การ 13.05 ล้านบาท และ 
รายจ�ายสูงกว�าประมีาณ์การ 5.88 ล้านบาท ส�งผลให้ทำากำาไรได้เกินที�ประมีาณ์การไว้ 7.17  
ล้านบาทเศษ

7.2 ฐานะกู้าร์เงิน ณ์ วันสิ�นปีสหกรณ์์มีีทุนดำาเนินงานค้งเหล่อทั�งสิ�น 8,961,671,804.91 บาท เพื่ิ�มี
ข้�นจากปีก�อน 829,479,189.89 บาท หร่อเพื่ิ�มีข้�นร้อยละ 10.20 ปีก�อนลดลงร้อยละ 2.56 แหล�งที�มีาของทุน
ดำาเนินงานและตุ้นทุน ทางใชี้เงินทุนและดอกเบี�ยรับ เปรียบเทียบกับปีก�อน สรุปดังนี�

  31 ธัีนวิาคม 2564 31 ธัีนวิาคม 2563

 ล้านบาท สัดส�วน อัตุราเฉลี�ย ล้านบาท สัดส�วน อัตุราเฉลี�ย

แห้ล่งที่ี�มาเงินทีุ่น   ต้นทีุ่น     ต้นทีุ่น

ทุนเร่อนหุ้น 2,971.06 33.15% 5.40% 2,806.24 34.51% 5.50%

เงินรับฝาก 3,741.93 41.75% 2.53% 3,520.53 43.29% 2.82%

เงินกู้ P/N 1,455.00 16.24% 1.45% 990.00 12.17% 1.95%

ทุนสะสมี/อ่�นๆ 793.68 8.86% - 815.42 10.03% -

รวมีทุนดำาเนินงาน 8,961.67 100% 3.08% 8,132.19 100% 3.35%

ที่างใช้เงินทีุ่น     ดอกู้เบี�ยืร์บั     ดอกู้เบี�ยืร์บั

เงินให้กู้ย่มี 3,692.72 41.21% 5.38% 3,480.32 42.79% 5.70%

เงินลงทุน 4,442.92 49.58% 3.79% 3,448.76 42.42% 4.03%

เงินฝากสหกรณ์์อ่�น 522.60 5.83% 3.09% 816.50 10.04% 3.47%

เงินฝากธิ์นาค้าร/อ่�นๆ 303.43 3.38% 0.08% 386.61 4.75% 0.10%

ร์วิมทีุ่นดำาเนินงาน 8,961.67 100% 4.28% 8,132.19 100% 4.50%

ส�วนตุ�างอัตุราดอกเบี�ยรับเฉลี�ยสูงกว�าตุ้นทุนเฉลี�ย   1.20%    1.15%

ข้อสังเกู้ต: 

- สหกรณ์์ได้นำาเงินทุนส�วนเกินจากทุนเร่อนหุ้นและเงินรับฝากที�มีีตุ้นทุนสูง สมีทบกับเงินกู้ระยะสั�น  
(PN) ที�มีีตุ้นทุนตุำาไปลงทุนในหุ้นกู้ซึ่้�งให้ผลตุอบแทนสูงกว�าตุ้นทุนเฉลี�ยของสหกรณ์์ ส�งผลให้
สหกรณ์์มีีส�วนตุ�างอัตุราดอกเบี�ยรับเฉลี�ยสูงกว�าตุ้นทุนเฉลี�ยร้อยละ 1.20% ทำาให้มีีกำาไรเพีื่ยงพื่อ
จัดสรรเงินเฉลี�ยค่้นแก�สมีาชีิกผู้กู้เงินได้ในอัตุราร้อยละ 12 เท�ากับปีก�อน และเหล่อจัดสรรเป็น
ส�วนอ่�นๆ ตุามีข้อบังคั้บฯ
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- สหกรณ์์ดำารงสินทรัพื่ย์สภาพื่ค้ล�องประเภทเงินสด เงินฝากธิ์นาค้าร และเงินฝากสหกรณ์์อ่�นเฉลี�ย
ตุ�อเด่อน ไมี�ตุำากว�าร้อยละ 20 ของยอดเงินรับฝากทั�งสิ�น ซึ่้�งอยู�ในเกณ์ฑ์์ค้วามีเสี�ยงตุำา เมี่�อเทียบ
กับประกาศกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ ที�กำาหนดให้สหกรณ์์ตุ้องดำารงสินทรัพื่ย์สภาพื่ค้ล�อง
เฉลี�ยรายเด่อนไมี�ตุำากว�าร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากทั�งหมีด

สรุ์ปภาพร์วิม  

จากรายงานและข้อสังเกตุข้างตุ้น จะเห็นว�าสหกรณ์์สามีารถิอำานวยประโยชีน์ตุ�อสมีาชีิกทั�งด้านส�งเสริมี
การออมีและการให้เงินกู้เพื่ิ�มีข้�น จัดสรรสวัสดิการให้แก�สมีาชีิกได้อย�างทั�วถ้ิง สามีารถิรักษาระดับรายได้ให้คุ้้มี
ตุ้นทุน ค้วบคุ้มีรายจ�าย และทำากำาไรได้ตุามีเป้าหมีาย ภายใตุ้สภาวะเศรษฐกิจถิดถิอยจากผลการระบาดของเชี่�อ
ไวรัสโค้โรนา 2019 (COVID-19) ที�เป็นปัญหาตุ�อเน่�องมีาจากปีก�อน การบริหารงานของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การอย�างระมีัดระวังและรอบค้อบ โดยค้ำาน้งถ้ิงประโยชีน์ของสมีาชีิกและค้วามีมีั�นค้งของสหกรณ์์เป็นสำาคั้ญ 
จ้งถ่ิอว�าสหกรณ์์ดำาเนินงานได้อย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่และประสิทธิ์ิผล

จ้งเรียนมีาเพื่่�อโปรดทราบ และขอขอบคุ้ณ์ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการและเจ้าหน้าที�สหกรณ์์ทุกท�านที�ให้
ค้วามีร�วมีมี่อในการปฏิิบัติุงานด้วยดี พื่ร้อมีกันนี�ขอขอบคุ้ณ์สมีาชีิกทุกท�านที�ให้ค้วามีไว้วางใจเล่อกข้าพื่เจ้าและ
ค้ณ์ะทำางานเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

 (นางสาวฤดี  เกียรติุก้องทวี)

ประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ
วันที� 18 มีกราค้มี 2565

โทร : 081 5595598 Email : kradee51@gmail.com

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

4.3 สมาชิกู้เข้าให้ม่ และสมาชิกู้ห้มดสมาชิกู้ภาพ ปร์ะจัำาปี 2564

อาศัยตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ ข้อ 70 (1) ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด  
ให้ที�ประชุีมีใหญ�สามีัญ รับทราบการรับสมีาชีิกใหมี�และการหมีดสมีาชีิกภาพื่ จ้งขอเสนอจำานวนสมีาชีิก ณ์  
วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 ดังนี�

ร์ายืกู้าร์ สมาชิกู้ (คน) สมาชิกู้สมที่บ (คน) ร์วิมสมาชิกู้ (คน)

สมีาชีิก ณ์ วันที� 1 มีกราค้มี 2564 12,208 464 12,672

สมีาชีิกเข้าใหมี�ระหว�างปี 317 32 349

สมีาชีิกลาออกระหว�างปี (271) (19) (290)

การให้ออกจากสหกรณ์์ (7) (0) (7)

สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมีหลังทำารายงานกิจการ ประจำาปี 2563 (7) (1) (8)

สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมีระหว�างปี (72) (2) (74)

สมาชิกู้ ณ์ วัินที่ี� 31 ธัีนวิาคม 2564 12,168 474 12,642

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ
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4.4 กู้าร์เลือกู้ตั�งผู้้้แที่นสมาชิกู้ ปร์ะจัำาปี 2565–2566

ตุามีประกาศสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ที� 28/2564 เร่�อง ชี่�อกลุ�มี รายชี่�อ
สมีาชีิกที�สังกัดและจำานวนผู้แทนสมีาชีิก ลงวันที� 1 กันยายน 2564 โดยได้กำาหนดรายละเอียดตุ�าง ๆ ดังกล�าว
ข้างตุ้นไว้แล้วจากจำานวนสมีาชีิกมีีอยู�ในขณ์ะนั�น จำานวน 12,167 ค้น สามีารถิจัดสรรเป็นกลุ�มีได้จำานวน 135 
กลุ�มี และมีีผู้แทนสมีาชีิกได้ จำานวน 212 ค้น โดยมีีรายละเอียดดังนี�

- เป็นผู้แทนสมีาชีิกเดิมี จากปี 2563–2564 จำานวน 140 ค้น

- เป็นผู้แทนสมีาชีิกใหมี� จำานวน 72 ค้น สำาหรับผู้แทนสมีาชีิกใหมี� กระจายอยู�ในกลุ�มีตุ�าง ๆ รวมี 
60 กลุ�มี ซึ่้�งมีีผู้แทนสมีาชีิกใหมี�ตัุ�งแตุ� 1–3 ค้น

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

4.5 นโยืบายืและกู้ร์ะบวินกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง

นโยืบายืกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง

การบริหารสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด (สอ.กวก.) เป็นสหกรณ์์ขนาดใหญ�มีี
ค้วามีเกี�ยวข้องทางเศรษฐกิจและสังค้มีซึ่้�งอยู�ใตุ้สภาพื่แวดล้อมีที�ไมี�แน�นอน อาจส�งผลกระทบตุ�อการไมี�บรรลุ
วัตุถิุประสงค์้ตุามีที�กำาหนดไว้ได้ถ่ิอว�าเป็นค้วามีเสี�ยงตุ�อค้วามีมีั�นค้งของ สหกรณ์์ฯ ดังนั�น

เพื่่� อให้การบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์เป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่และประสิทธิ์ิผล  
และสอดค้ล้องกับหลักการสหกรณ์์ หลักการธิ์รรมีาภิบาล และหลักการบริหารธิ์ุรกิจที�ดีสหกรณ์์จ้งกำาหนด
นโยบายการบริหารค้วามีเสี�ยงของ สอ.กวก. ไว้ดังนี�

1. กรรมีการดำาเนินการ และฝ่ายจัดการทุกค้น เป็นเจ้าของค้วามีเสี�ยง มีีหน้าที�รับผิดชีอบให้มีี
กระบวนการบริหารค้วามีเสี�ยงที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่

2. ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการจะสนับสนุนให้ค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารค้วามีเสี�ยงและฝ่าย
จัดการได้ปฏิิบัติุงานอย�างเต็ุมีกำาลังทั�งในด้านเวลาและทรัพื่ยากร

3. สอ.กวก.จะส�งเสริมีให้การบริหารค้วามีเสี�ยงเป็นวัฒนธิ์รรมีองค์้กร และเป็นส�วนหน้�งของ
กระบวนการปฏิิบัติุตุามีปกติุ

โคร์งสร์า้งกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงของสห้กู้ร์ณ์์ฯ

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้กำาหนดโค้รงสร้างการบริหารค้วามีเสี�ยง โดยมีีค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการที�ทำาหน้าที�กำากับดูแลระดับกลยุทธิ์์และนโยบายการบริหารค้วามีเสี�ยง ตุลอดจนติุดตุามีผล
การนำาไปปฏิิบัติุของฝ่ายจัดการ เพื่่�อให้การบริหารค้วามีเสี�ยงประสานสอดค้ล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ 
(Governance) และการปฏิิบัติุตุามีข้อกำาหนดของกฎหมีาย ระเบียบ ข้อบังคั้บ ประกาศ หลักเกณ์ฑ์์ และเป็น
กลไกสำาคั้ญที�ผลักดันให้การดำาเนินงานสัมีฤทธิ์ิผล โดยค้ณ์ะกรรมีการหลักที�ทำาหน้าที�กำากับดูแลการบริหาร
ค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์ ประกอบด้วย

1. คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ มีีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย ซึ่้�งการกำาหนดนโยบายอยู�ภายใตุ้
ยุทธิ์ศาสตุร์ของสหกรณ์์ฯ
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2. คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงมอีำานาจัห้น้าที่ี� ดังนี�

1. วางระบบบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

2. ให้ค้วามีรู้ สร้างค้วามีตุระหนัก และค้ำาปร้กษา แก�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ผู้แทนสมีาชีิก สมีาชีิก
และเจ้าหน้าที� เกี�ยวกับการจัดการค้วามีเสี�ยง 

3. ส�งเสริมีให้มีีการระบุเหตุุการณ์์ค้วามีเสี�ยง/ปัจจัยเสี�ยง

4. ติุดตุามีรวบรวมี วิเค้ราะหข์้อมีลู และทบทวนหาสาเหตุุของค้วามีเสี�ยง กรณ์ีค้วามีเสี�ยงที�มีผีลกระทบ 
รุนแรงที�เกิดบ�อย หร่อมีีแนวโน้มีเพื่ิ�มีข้�น และวางแนวทางป้องกันการเกิดซึ่ำา

5. เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ หร่อผู้แทนภาค้รัฐ หร่อบุค้ค้ล ร�วมีให้ข้อมีูล หร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เห็นสมีค้วร

6. เชีิญผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร�วมีประชุีมี เพื่่�อร�วมีหาร่อและเสนอข้อมีูลได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

7. รายงานผลการดำาเนินการและสรุปรายงานผลการดำาเนินการบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์
ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ

8. ดำาเนินการอ่�น ๆ ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ภายใตุ้กฎหมีาย ข้อบังคั้บ 
ระเบียบ ประกาศ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์

กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงในด้านต่าง ๆ ของสห้กู้ร์ณ์์

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงได้กู้ำาห้นดกู้ร์ะบวินกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงไว้ิ 5 ขั�นตอน ดังนี�

เพื่่�อให้การบริหารจัดการค้วามีเสี�ยงสหกรณ์์ซึ่้�งเป็นกลไกหน้�งในการบริหารจัดการสหกรณ์์ฯ เป็นไปอย�าง
มีีประสิทธิ์ิภาพื่ บรรลุผลตุามีวิสัยทัศน์ของสหกรณ์์ฯ สอ.กวก. ได้นำาตัุวอย�างแผนบริหารค้วามีเสี�ยงสหกรณ์์
ออมีทรัพื่ย์ ตุามีเกณ์ฑ์์มีาตุรฐานบริหารจัดการ ของชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย จำากัด (ชีสอ.) มีา
ทำาการศ้กษาวิเค้ราะห์ประยุกต์ุใช้ี และได้กำาหนดการบริหารค้วามีเสี�ยงในแตุ�ละด้าน ดังนี�

1. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ี (Strategic Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ี หมีายถ้ิงค้วามีเสี�ยงที�เกิดข้�นจากการกำาหนดแผนกลยุทธิ์์ แผนดำาเนินงาน และ
การนำาไปปฏิิบัติุไมี�เหมีาะสมี หร่อไมี�สอดค้ล้องกับสภาพื่แวดล้อมีภายนอก อันส�งผลกระทบตุ�อรายได้ หร่อการ
ดำารงอยู�ของกิจการสหกรณ์์ฯ

กู้ำาห้นดวัิตถุปุร์ะสงค์

ร์ะบุควิามเสี�ยืง

ปร์ะเมินควิามเสี�ยืงจััดกู้าร์ควิามเสี�ยืง

ติดตาม ปร์ะเมินผู้ล 
และร์ายืงานควิามเสี�ยืง

1
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แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ีของสห้กู้ร์ณ์์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

1. มีีกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธิ์์อย�างชีัดเจน และถูิกนำาไปใชี้

2. มีีการติุดตุามีประเมีิน ประเมีินผลงาน และทบทวนแผนงานรายปีอย�างเป็นระบบ

3. ก�อนออกผลิตุภัณ์ฑ์์ทางการเงินหร่อสวัสดิการ ได้มีีการกำาหนดกลุ�มีเป้าหมีาย ที�ชีัดเจนและมีีการ
วิเค้ราะห์ข้อมีูลที�เกี�ยวข้อง เชี�น การวิเค้ราะห์โค้รงสร้างทางการเงิน ตุ้นทุนและผลตุอบแทน ทางการเงินของ
สหกรณ์์ การวิเค้ราะห์โค้รงสร้างอายุของสมีาชิีก อัตุราการเสียชีีวิตุ ฯลฯ เป็นตุ้น

4. มีีการเตุรียมีสร้างกรรมีการทดแทนเพื่่�อค้วามีตุ�อเน่�องในการดำาเนินธิ์ุรกิจ

5. มีีการเตุรียมีสร้างผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หร่อหัวหน้าฝ่ายทดแทน เพื่่�อค้วามีตุ�อเน่�อง
ในการดำาเนินธิ์ุรกิจ

2. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น (Investment Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทุี่น (Investment Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�เกิดข้�นจากการเค้ล่�อนไหวของ
อัตุราดอกเบี�ย อัตุราแลกเปลี�ยนเงินตุราตุ�างประเทศ และราค้าตุราสารในตุลาดเงิน ตุลาดทุน ที�มีีผลกระทบใน
ทางลบตุ�อรายได้ของสหกรณ์์ฯ

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น ของสห้กู้ร์ณ์์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมี ดังนี�

1. มีีการกำาหนดเป้าหมีายเงินปันผลในระดับที�สอดค้ล้องกับตุลาดการเงิน

2. มีีการรายงานตุ้นทุนและผลตุอบแทนทางการเงินเป็นประจำาทุกเด่อน

3. มีีการกระจายการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอ อัตุราผลตุอบแทนและ
อายุของตุราสารของหลักทรัพื่ย์ตุ�าง ๆ

4. มีีการกำาหนดระเบียบขั�นตุอนอำานาจในการอนุมีัติุการฝากหร่อการลงทุนที�ชีัดเจนไมี�ขัดตุ�อ
กฎหมีาย

3. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที� เกิดจากการที�สหกรณ์์ฯ  
ไมี�สามีารถิชีำาระหนี�สินและภาระผูกพัื่นเมี่�อถ้ิงกำาหนด เน่�องจากไมี�สามีารถิเปลี�ยนสินทรัพื่ย์เป็นเงินสดได้ หร่อ
ไมี�สามีารถิจัดทำาเงินทุนได้ แตุ�ด้วยตุ้นทุนที�สูงเกินกว�าระดับที�ยอมีรับได้ ซ้ึ่�งส�งผลกระทบตุ�อรายได้ของสหกรณ์์ฯ 
ทั�งในปัจจุบันและอนาค้ตุ

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง ของสห้กู้ร์ณ์์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

1. มีีการจัดทำาประมีาณ์การเงินสดรับจ�าย (Cash Flow Projection) รายปี รายเด่อน รายสัปดาห ์
รายวัน ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ หร่อค้ณ์ะกรรมีการอำานวยการหร่อค้ณ์ะกรรมีการบริหารเงินและการลงทุน 
แล้วแตุ�กรณ์ีได้ทราบ

2. มีีแผนระดมีเงินรับฝาก และ/หร่อค้�าหุ้นที�สอดค้ล้องกับแผนการฝาก และ/หร่อการลงทุนประจำาปี

3. สหกรณ์์จัดสรรเงินกู้ให้ได้ตุามีแผนการให้เงินกู้ (สมีาชีิกหร่อสหกรณ์์อ่�น) เป็นรายเด่อน

4. มีีการศ้กษา วิเค้ราะห์ และประมีวลผลข้อมีูลเงินฝาก/ทุนเร่อนหุ้นแยกตุามีขนาดของเงินฝาก/ 
ทุนเร่อนหุ้น (จำานวนเงินฝาก/ทุนเร่อนหุ้น และจำานวนเงิน) และพื่ฤติุกรรมีการฝาก/ถิอนเงิน และการถ่ิอหุ้น/
การถิอนหุ้นค่้นของสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ โดยนำาข้อมีูลดังกล�าวไปใชี้ในการบริหารจัดการสภาพื่ค้ล�อง
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5. มีีแผนในการจัดการสภาพื่ค้ล�องในสถิานการณ์์ฉุกเฉินหร่อวิกฤตุ ตุลอดจนการใช้ีจ�ายตุามีแผนงาน 
เชี�น จัดทำารายการและจัดลำาดับหลักทรัพื่ย์ที�เปลี�ยนเปน็เงินสด โดยจัดเรียงตุามีค้วามีค้ล�องตัุว และเพื่่�อองค์้กรได้
รับผลประโยชีนส์ูงสุด มีแีหล�งเงินที�สหกรณ์์สามีารถิกู้ย่มีได้อย�างเร�งด�วน มีกีลยุทธิ์ใ์นการชีะลอการถิอนเงินฝาก

6. มีีแผนในการจัดหาสภาพื่ค้ล�องเพื่่�อจ�ายเงินปันผลให้ได้ทันที เมี่�อที�ประชุีมีใหญ� ได้อนุมีัติุในการ
จัดสรรกำาไรสุทธิ์ิประจำาปี

4. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสินเชื�อ (Credit Risk)

ค้วามีเสี�ยงด้านสินเชี่�อ (Credit Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�เกิดจากการที�ลูกหนี�ที�เปน็สมีาชีิกและสหกรณ์์อ่�น  
หร่อคู้�ค้้าอ่�นของสหกรณ์์ฯ ไมี�สามีารถิปฏิิบัติุตุามีสัญญาทำาให้สหกรณ์์ฯ ไมี�ได้รับชีำาระหนี�ตุามีจำานวน และ 
ชี�วงเวลาที�กำาหนดไว้ ซึ่้�งก�อให้เกิดหนี�ค้้างชีำาระเกินกำาหนดเวลา หนี�ที�ไมี�ก�อให้เกิดรายได้หร่อหนี�สูญ รวมีทั�งส�ง
ผลกระทบตุ�อกระแสเงินสดและรายได้ของสหกรณ์์ฯ

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสินเชื�อของสห้กู้ร์ณ์์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมี ดังนี�

1. มีีการกำาหนดระเบียบของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเกี�ยวกับการให้เงินกู้แก�สมีาชีิก และสหกรณ์์อ่�น 
และถ่ิอใชี้อย�างเค้ร�งค้รัด

2. สหกรณ์์มีีฐานข้อมีูลที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่ ถิูกตุ้อง ค้รบถ้ิวน ทันเวลา และนำามีาใชี้ในการบริหารลูกหนี�

3. การให้เงินกู้อยู�บนฐานของค้วามีสามีารถิในการชีำาระหนี� โดยพื่ิจารณ์าจาก รายได้ประจำา (รายได้
ประจำา= เงินเด่อนรวมีกับเงินประจำาตุำาแหน�ง)

4. สหกรณ์์กำาหนดวงเงินกู้ให้ผันแปรตุามีอายุของการเป็นสมีาชิีก เชี�น เป็นสมีาชิีกไมี�ถ้ิง 2 ป ี 
ให้กู้ได้ ........................ บาท, เป็นสมีาชีิก 2-4 ปี ให้กู้ได้ ........................... บาท

5. ระยะเวลาการชีำาระค่้นเงินกู้ของสมีาชิีก เป็นไปตุามีค้ำาแนะนำาของกรมีส�งเสริมีสหกรณ์์ ทั�งเงินกู้
เพื่่�อเหตุุฉุกเฉิน เงินกู้สามีัญ เงินกู้พื่ิเศษ

6. ตุ้องรู้ข้อมีูลสมีาชิีกมีีหนี�ที�ใดบ้าง ดูจากสลิปเงินเด่อน

7. จำานวนสมีาชีิกที�กู้วนซึ่ำาในรอบปีบัญชีีปัจจุบันลดลง เมี่�อเทียบกับรอบปีบัญชีีที�ผ�านมีา (จำานวน
สมีาชีิกที�กู้วนซึ่ำา ได้แก� สมีาชีิกที�กู้ตุ�อเน่�องติุดตุ�อกัน 5 ปี)

8. สหกรณ์์มีีกลไกในการประสานงานกับหน�วยงานตุ้นสังกัดหักเงินของสมีาชิีกให้กับสหกรณ์์ได้อย�าง
มีีประสิทธิ์ิภาพื่

9. สหกรณ์์มีีการบริหารลูกหนี� กับลูกหนี�ที�จัดชีั�นตุำากว�าคุ้ณ์ภาพื่ ลูกหนี�ระหว�างดำาเนินค้ดี ลูกหนี�ตุามี
ค้ำาพื่ิพื่ากษาอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่

10. การนำาเงินของสหกรณ์์ไปฝากและ/หร่อลงทุนได้ค้ำาน้งถ้ิงค้วามีมีั�นค้ง และ ค้วามีสามีารถิในการ
ชีำาระค่้นขององค์้กรนั�น

5. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ (Operational Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ (Operational Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�จะเกิดค้วามีเสียหายอันเน่�อง
มีาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที�ดีหร่อขาดธิ์รรมีาภิบาลในองค์้กร และการขาดการค้วบคุ้มีที�ดี โดยอาจ
เกี�ยวข้องกับกระบวนการปฏิิบัติุงานภายใน ค้น ระบบงาน หร่อเหตุุการณ์์ภายนอก และส�งผลกระทบตุ�อรายได้
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แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ของสห้กู้ร์ณ์์ฯ ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

1. มีีการจัดทำาโค้รงสร้างองค์้กรของฝ่ายจัดการ พื่ร้อมีระบุคุ้ณ์ลักษณ์ะตุำาแหน�งงาน และงานที�มีอบ
หมีายอย�างค้รบถ้ิวน

2. มีีการจัดทำาขั�นตุอนการปฏิิบัติุงาน

3. มีีการจัดการค้วามีเสี�ยงอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่ ได้แก� การมีีค้ณ์ะกรรมีการบริหารค้วามีเสี�ยง แผน
บริหารค้วามีเสี�ยง และปลูกฝังจิตุสำาน้กทุกฝ่ายจนเป็นวัฒนธิ์รรมีขององค์้กรในการบริหารค้วามีเสี�ยง

4. มีีการจัดทำาข้อมีูลค้วามีเสียหาย (Incidents report) ที�รวบรวมีข้�นจากที�เกิดข้�นจริง และรายงาน
ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์พิื่จารณ์าทุกเด่อน

5. มีีการนำากิจกรรมีค้วบคุ้มีภายในมีาปรับปรุงขั�นตุอนการปฏิิบัติุงาน หร่อผังกระบวนการทำางาน 
รวมีทั�งคู้�มี่อการปฏิิบัติุงานอยู�เสมีอๆ

6. ผลการประเมีินคุ้ณ์ภาพื่การค้วบคุ้มีภายในโดยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์(กตุส.) ถิูกนำามีาแจ้งให้
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินสหกรณ์์ได้พื่ิจารณ์าอย�างจริงจัง

7. มีีการจัดทำาแผนสำารองระบบข้อมีูล และระบบงานข้อมีูลสำารอง เพื่่�อค้วามีปลอดภัยรองรับกรณี์
ระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการดำาเนินธิ์ุรกิจตุ�อเน่�อง

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

4.6 ผู้ลปร์ะโยืชน์และค่าตอบแที่นที่ี�กู้ร์ร์มกู้าร์ ผู้้้จััดกู้าร์ และที่ี�ปร์ึกู้ษาของสห้กู้ร์ณ์์ได้ร์ับจัากู้
สห้กู้ร์ณ์์ในสห้กู้ร์ณ์์ในร์อบปีบัญชทีี่ี�ผู้่านมา

ด้วยรัฐมีนตุรีว�าการกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ได้ออกกฎกระทรวง การดำาเนินงานและการ
กำากับดูแลสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์และสหกรณ์์เค้รดิตุยูเนี�ยน พื่.ศ. 2564 ไว้ ณ์ วันที� 22 มีกราค้มี 2564 (ราชีกิจจา
นุเบกษา เล�มี 138 ตุอนที� 11 ก วันที� 10 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2564) โดยในหมีวด 4 การกำากับดูแลด้านธิ์รรมีาภิบาลของ
สหกรณ์์ ข้อ 14 (1) กำาหนดไว้ ดังนี�

“ข้อ 14 ในการประชุีมีใหญ� นอกจากเร่�องแจ้งให้ที�ประชุีมีใหญ�ทราบเป็นปกติุแล้ว สหกรณ์์ตุ้อง
แจ้งให้ที�ประชุีมีใหญ�ทราบในเร่�อง ดังตุ�อไปนี�

(1) ผลประโยชีน์และค้�าตุอบแทนที�กรรมีการ ผู้จัดการ ผู้มีีอำานาจในการจัดการ และที�ปร้กษา
ของสหกรณ์์ ได้รับจากสหกรณ์์นั�นในรอบปีบัญชีีที�ผ�านมีา โดยให้สหกรณ์์แสดงรายละเอียดดังกล�าวเป็นราย
บุค้ค้ลในรายงานประจำาปี”

จ้งขอสรุปรายละเอียดผลประโยชีน์และค้�าตุอบแทนของค้ณ์ะกรรมีการ ผู้จัดการ และที�ปร้กษาของ
สหกรณ์์ ประจำาปี 2564 ให้ที�ประชุีมีรับทราบ ดังนี�
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ลำาดับ ร์ายืชื�อคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ ดำาร์งตำาแห้น่ง โบนัส กู้าร์เข้า
ปร์ะชุม

ปฏิิบัติงาน / 
ลงลายืมือชื�อ

ค่าใช้จ่ัายื
อบร์ม/
สัมมนา

กู้ร์ร์มกู้าร์

เงินเดือน /
เงินช่วิยืเห้ลือ

กู้ร์ณ์พีิเศ์ษ
ร์วิมเป็นเงิน

1 นางสาวเสริมีสุข  สลักเพื่็ชีร์ ประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 45 70,000.00  1,700.00 – – - 71,700.00 

2 นายประสาท  เกศวพื่ิทักษ์ ประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 46 - 56,050.00  600.00 1,582.00 –  58,232.00 

3 นายโอภาส  จันทสุข รองประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 45 65,000.00 38,930.00 6,520.00 – - 110,450.00 

4 นายกอบเกียรติุ�  บันสิทธิ์ิ� รองประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 45 65,000.00 115,450.00 32,800.00     300.00 -   213,550.00 

5 นายอวยชีัย  บุญญานุพื่งศ์ รองประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 46 60,000.00 158,050.00 – – - 218,050.00 

6 นางสาวธิ์ารทิพื่ย์  นิติุชีาติุ รองประธิ์านกรรมีการ ชุีดที� 46 60,000.00 142,105.00 – – - 202,105.00 

7 นายอนันต์ุ  บัลนาลังก์ กรรมีการ 65,000.00 78,100.00 33,200.00 – - 176,300.00 

8 นายสุจิตุร  ใจจิตุร กรรมีการ 60,000.00 18,600.00 – - - 78,600.00 

9 นายบัวแก้ว  บุญวิลัย กรรมีการ 60,000.00 44,320.00 – – - 104,320.00 

10 นายปรกิาญจน ์ สรุพื่นัธิ์พ์ื่ชิีติุ กรรมีการ 60,000.00 14,200.00  500.00 – - 74,700.00 

11 นางสาวพื่ชีรเกศ  จิรสุรัศมี์ กรรมีการ 60,000.00 106,600.00 34,200.00 800.00 - 201,600.00 

12 นายสมีหวัง  ประเสริฐโส กรรมีการ 60,000.00 86,245.00 – 300.00 - 146,545.00 

13 นายบรรเทา  จันทร์พืุ่�มี กรรมีการ 60,000.00 101,485.00 – 300.00 - 161,785.00 

14 นางนวลจันทร์  ศรีสมีบัติุ กรรมีการ 60,000.00  64,200.00 – 1,980.00 - 126,180.00 

15 นายไพื่โรจน์  สุวรรณ์จินดา กรรมีการ - 128,070.00 – – –  128,070.00 

16 นายพืุ่ฒิธิ์ร  สาริกา กรรมีการ -  43,700.00 – 2,280.00 – 45,980.00 

17 นางสุปรานี  มีั�นหมีาย กรรมีการ - 46,100.00 – – – 46,100.00 

18 นายธิ์งชีัย  ค้ำาโค้ตุร กรรมีการ -  54,900.00 – – – 54,900.00 

19 นายวินัย  ชี่�นจิตุต์ุ กรรมีการและเลขานุการ 65,000.00  64,500.00 23,700.00 1,500.00 287,000.00 441,700.00 

20 นายวิศรุตุ  สันมี�าแอ กรรมีการและเหรัญญิก 65,000.00 61,400.00 -  700.00 – 127,100.00 

21 นายสุรจิตุต์ุ  แก้วชีิงดวง ที�ปร้กษาด้านการบริหารเงิน -  56,100.00 - – –  56,100.00 

22 นายปรัชีญา  วงษา ที�ปร้กษาด้านกฎหมีาย -  22,000.00 – – -  22,000.00 

23 นางสาวกัลยาณ์ี  เสมีา ผู้จัดการ 142,780.00 - – – 264,350.60 407,130.60 

1,077,780.00 1,502,805.00 131,520.00 9,742.00 551,350.60 3,273,197.60 

มติที่ี�ปร์ะชุม รับทราบ

ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 5 เร์ื�องเพื�อพิจัาร์ณ์า
5.1 งบแสดงฐานะกู้าร์เงิน งบกู้ำาไร์ขาดทีุ่น และงบกู้ร์ะแสเงินสด ปร์ะจัำาปี 2564

ผู้สอบบัญชีีได้รายงานให้ที�ประชุีมีทราบว�าได้ตุรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด ซึ่้�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 งบกำาไรขาดทุน และงบ
กระแสเงินสด สำาหรับปีสิ�นสุดวันเดียวกัน และหมีายเหตุุประกอบงบการเงิน รวมีถ้ิงหมีายเหตุุสรุปนโยบายการ
บัญชีีที�สำาคั้ญ ถิูกตุ้องตุามีที�ค้วรในสาระสำาคั้ญตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ สามีารถิสรุปได้ ดังนี�

1. งบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 มีีสินทรัพื่ย์รวมี 8,961,671,804.91 บาท

2. งบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ�นสุด ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 มีีกำาไรสุทธิ์ิ 218,166,072.52 บาท

3. งบกระแสเงินสด เงินสด ณ์ วันสิ�นปี 2564 มีี 631,639,942.47 บาท ลดลงจากตุ้นปี เป็นเงิน 
330,295,477.18 บาท

มติที่ี�ปร์ะชุม เห็นชีอบตุามีรายงานของผู้สอบบัญชีี และรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำาไรขาดทุน 
และงบกระแสเงินสด ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564

117

ส่วันที� 2

Annual Report 



รายการ

 จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิี  
 ปี 2564  

 (12 กู้.พ. 2565) 

 จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิี  
 ปี 2563  

 (13 กู้.พ. 2564) 

 บาที่  %  บาที่  % 

กำาไรสุทธิ์ิประจำาปี 218,166,072.52 100.00 217,176,529.72 100.00

1. เงินทุนสำารองไมี�น้อยกว�า ร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ  23,509,776.52 10.77 30,814,034.22 14.19

2. ค้�าบำารุงสันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทยตุามีอัตุราที�กำาหนด 
ในกฎกระทรวง (ร้อยละ 1 แตุ�ตุ้อง ไมี�เกิน 30,000 บาท) 

 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

กู้ำาไร์สุที่ธิีที่ี�เห้ลือจัากู้กู้าร์จััดสร์ร์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี�อาจัจััดสร์ร์ดังต่อไปนี�

3. เงินปันผลตุามีหุ้นที�ชีำาระแล้ว ในอัตุราร้อยละ 5.40 153,840,147.25 70.51 147,750,369.50 68.03

4. เงินเฉลี�ยค่้นตุามีส�วนของธิ์ุรกิจ อัตุราร้อยละ 12.00 ของ
ดอกเบี�ยเงินกู้

23,319,148.75 10.69 23,905,126.00 11.01

5. ทุนสวัสดิการสมีาชิีก ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 11,190,700.00 5.13 10,000,000.00 4.60

6. ทุนสาธิ์ารณ์ประโยชีน์ ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.05 500,000.00 0.23

7. ทุนเพ่ื่�อการศ้กษาทางสหกรณ์์ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.05 1,000,000.00 0.46

8. เงินทุนสะสมีเพ่ื่�อขยายกิจการไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05

9. โบนัสกรรมีการและเจ้าหน้าที�ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 3,567,000.00 1.63 2,977,000.00 1.37

10. ทุนรักษาระดับเงินปันผลไมี�เกินร้อยละ 2 แห�งทุนเร่อนหุ้น 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05

11. ชีดเชียเงินสำารองจ�ายทุนสวัสดิการ 2,309,300.00 1.06

 ปี 2564  ปี 2563

ห้มายืเห้ตุ อัตุราเงินปันผลตุามีหุ้น 5.40% ตุ�อปี 5.50% ตุ�อปี

อัตุราเงินเฉลี�ยค่้น 12.00% ตุ�อปี 12.00% ตุ�อปี

อัตุราดอกเบี�ยเงินให้กู้ 5.50% ตุ�อปี 5.80% ตุ�อปี

ดอกเบี�ยเงินให้กู้สุทธิ์ิ 4.84% ตุ�อปี 5.11% ตุ�อปี

จัำานวินเงิน (บาที่)

* ทุนสวัสดิการสมีาชีิก ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 11,190,700.00

* ชีดเชียเงินสำารองจ�ายทุนสวัสดิการ 2,309,300.00

ร์วิมเป็นเงินที่ี�จััดสร์ร์ 13,500,000.00

รายละเอียดการจัดสรรเป็น ดังนี�

1. ทุนสวัสดิการ 6,735,700.00

2. ชีดเชียเงินสำารองจ�ายทุนสวัสดิการ 364,300.00 7,100,000.00

3. ทุนสงเค้ราะห์สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี 4,255,000.00

4. ชีดเชียเงินสำารองจ�ายทุนสงเค้ราะห์สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี 1,945,000.00 6,200,000.00

5. ทุนชี�วยเหล่อผู้ค้ำาประกัน  200,000.00

13,500,000.00

5.2 กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิี ปร์ะจัำาปี 2564

จากผลการดำาเนินงานในปี 2564 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีกำาไรสุทธิ์ิ จำานวน 
218,166,072.52 บาท ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการได้พื่ิจารณ์าแล้ว เห็นสมีค้วรจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิตุามีเง่�อนไขใน
ข้อบังคั้บสหกรณ์์ ข้อ 27 เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 ดังตุ�อไปนี�
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กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิีปร์ะจัำาปี 2564 ตามที่ี�เสนออย้ื่ในส่วินต่างๆ ดังนี�กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิีปร์ะจัำาปี 2564 ตามที่ี�เสนออย้ื่ในส่วินต่างๆ ดังนี�

สมีาชีิกได้รับประโยชีน์ทางตุรง 81.20% 

สมีาชีิกได้รับประโยชีน์ทางอ้อมี 17.16% 

	70.51%	 เงิินปัันผล

	10.69%	 เงิินเฉล่�ยคืืน

	10.77%	 เงิินทุุนสำรองิ

	 5.13%	 ทุุนสวััสดิิการสมาชิิก

	 1.06%	 ชิดิเชิยเงิินสำรองิจ่่ายทุุนสวััสดิิการสมาชิิก

	 0.20%	 ทุุนสาธารณปัระโยชิน์	 /	 ทุุนเพื่ื�อการศึึกษา

ทุางิสหกรณ์	 /ทุุนสะสมเพื่ื�อขยายกิจ่การ	 /

ทุุนรักษาระดิับเงิินปัันผล

	 1.63%	 โบนัสกรรมการและเจ่้าหน้าทุ่�

	 0.01%	 คื่าบำรุงิสันนิบาตสหกรณ์แห่งิปัระเทุศึไทุย

มติที่ี�ปร์ะชุม ที�ประชุีมีใหญ�มีีมีติุเป็นเอกฉันท์ อนุมีัติุการจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิ ประจำาปี 2564 ตุามีที�เสนอ และ
ให้รวมีรายการที� 5 และ 11 โดยชีี�แจงรายละเอียดไว้ในหมีายเหตุุตุามีที�ผู้แทนสมีาชีิกเสนอ ทั�งนี� เพื่่�อให้การ
จัดสรรกำาไรสุทธิ์ิเป็นไปตุามีข้อบังคั้บของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด
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5.3 นโยืบายื ทิี่ศ์ที่าง และเป้าห้มายืเชิงกู้ลยุืที่ธ์ี

แผู้นปฏิิบัติกู้าร์ยุืที่ธีศ์าสตร์ ์3 ปี (2565-2567)

สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

วิิสัยืทัี่ศ์น์ สห้กู้ร์ณ์์ที่ี�มั�นคง ยืั�งยืืน ทัี่นสมัยื ใส่ใจัสมาชิกู้และสังคม

ค่านิยืมร์ว่ิม ซื�อสัตยื์ โปร์ง่ใส ใส่ใจับร์กิู้าร์

พันธีกิู้จั 1. ส�งเสริมีและสนับสนุนการออมีที�เหมีาะสมี เพื่่�อค้วามีมีั�นค้งของสมีาชีิก

2. พื่ัฒนาธิ์ุรกิจสินเชี่�อและการลงทุนที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่ เพื่่�อค้วามีมีั�นค้งของสหกรณ์์

3. พื่ัฒนาระบบการบริหารงานที�รวดเร็ว โปร�งใส ตุรวจสอบได้ ตุามีหลักธิ์รรมีาภิบาล

4. พื่ัฒนาสวัสดิการให้ค้รอบค้ลุมี สอดค้ล้องกับค้วามีตุ้องการของสมีาชีิก

5. ส�งเสริมีและสนับสนุนขบวนการสหกรณ์์ และกิจกรรมีเพื่่�อสังค้มีและสิ�งแวดล้อมี

พันธีกิู้จัที่ี� 1 ส่งเสร์มิและสนับสนุนกู้าร์ออมที่ี�เป็นร์ะบบ เพื�อควิามมั�นคงของสมาชิกู้

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 1.1 ให้้สมาชิกู้มกีู้าร์ออมเพิ�มขึ�น และมคีวิามมั�นคงในชวิีิต

กลยุทธิ์ ์ 1.1.1  สรา้งแรงจูงใจในการออมีใหส้มีาชีกิอย�างทั�วถ้ิง เพื่่�อกระตุุน้ใหส้มีาชีกิเกิดการออมีเพื่ิ�มีข้�น

  วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) สมีาชีิกมีคี้วามีมีั�นค้งในชีีวิตุ

   (2) สหกรณ์์มีคี้วามีมีั�นค้ง

 1.1.2  การพื่ฒันาผลิตุภัณ์ฑ์์เงินฝากใหมี�ในระยะยาวใหส้อดค้ล้องกับสถิานะภาพื่ของสมีาชิีก

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) ใหส้มีาชีกิมีรีายได้หลังเกษียณ์จากเงินออมีรูปแบบตุ�างๆ

   (2) สหกรณ์ม์ีเีงินฝากระยะยาวเพื่่�อใชีใ้นการบรหิาร

พันธีกิู้จัที่ี� 2 พัฒนาธุีร์กิู้จัสินเชื�อและกู้าร์ลงทีุ่นที่ี�มปีร์ะสิที่ธิีภาพ เพื�อควิามมั�นคงของสห้กู้ร์ณ์์

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 2.1 ลดควิามเสี�ยืง และสร์า้งร์ายืได้อยื่างมปีร์ะสิที่ธิีภาพ

กลยุทธิ์ ์ 2.1.1 พื่ฒันาการใหส้นิเชี่�อและการลงทนุอย�างเปน็ระบบและมีปีระสิทธิ์ภิาพื่

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) สมีาชีกิได้รบับรกิารสนิเชี่�อด้วยค้วามีถิกูตุ้อง รวดเร็ว

   (2) สหกรณ์ไ์ด้รบัผลตุอบแทนที�เหมีาะสมี

 2.1.2 สรา้งวิธิ์กีารเพื่่�อบรหิารสนิเชี่�อและการลงทนุ

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหเ้กิดประสิทธิ์ภิาพื่ในการทำางานและผลตุอบแทน  
    ที�เหมีาะสมีและมีคี้วามีเสี�ยงตุำา

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 2.2 เพิ�มขดีควิามสามาร์ถุในกู้าร์บร์หิ้าร์เงินสห้กู้ร์ณ์์โดยืมคีวิามเสี�ยืงตำา

กลยุทธิ์ ์ 2.2.1 กำาหนดกรอบการบรหิารเงินการใหส้นิเชี่�อและการลงทนุอย�างรอบค้อบ

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้หกรณ์ไ์ด้รบัผลประโยชีนที์�เหมีาะสมี

   (2) มีกีรอบการลงทนุและการใหส้นิเชี่�อที�ชีดัเจน  
    (ตุามีมีติุ ระเบยีบ)
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 2.2.2  ใหค้้วามีรูก้ารบริหารการเงินของกรรมีการ เจ้าหนา้ที�และสมีาชีกิสหกรณ์์

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) กรรมีการ เจ้าหนา้ที� และสมีาชีกิมีคี้วามีรู้  
    ค้วามีเขา้ใจด้านการบรหิารเงินของสหกรณ์ใ์น 
    ทิศทางเดียวกัน

พันธีกิู้จัที่ี� 3 พัฒนาร์ะบบกู้าร์บร์หิ้าร์งานที่ี�ร์วิดเร์ว็ิ โปร์ง่ใส ตร์วิจัสอบได้ ตามห้ลักู้ธีร์ร์มาภิบาล

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.1 เพื�อให้้สมาชิกู้ได้ร์บักู้าร์บร์กิู้าร์ที่ี�ถุ้กู้ต้อง ร์วิดเร์ว็ิ เป็นธีร์ร์ม เสมอภาค และโปร์ง่ใส

กลยุทธิ์ ์ 3.1.1  ส�งเสริมีค้วามีรูก้ารบรหิารจัดการตุามีหลักธิ์รรมีาภิบาล

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้หกรณ์์เปน็องค์้กรที�โปร�งใส ตุรวจสอบได้

 3.1.2  พื่ฒันาและบรหิารจัดการอย�างมีปีระสทิธิ์ภิาพื่ และโปร�งใส

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) มีีการค้วบคุ้มีภายในและบริหารค้วามีเสี�ยงอย�าง 
    เปน็ระบบมีปีระสทิธิ์ภิาพื่

   (2) ใหส้นิเชี่�ออย�างมีปีระสทิธิ์ภิาพื่และโปร�งใส

   (3) ลดค้วามีเสยีหายจากการใหส้นิเชี่�อของสหกรณ์์

 3.1.3  จัดทำาคู้�มีอ่การปฏิิบติัุงานของสหกรณ์์

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) การปรับปรุงคู้�มีอ่การปฏิิบัติุงานให้เปน็ระบบอย�าง  
    เหมีาะสมีและมีปีระสทิธิ์ภิาพื่

 3.1.4  การพื่ฒันาการปฏิิบติัุงานใหม้ีปีระสทิธิ์ภิาพื่

  วัตุถิปุระสงค์้เชิีงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อสร้างค้วามีพื่ง้พื่อใจ และประทับใจ ใหกั้บสมีาชีกิ

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.2 พัฒนาร์ะบบงานสห้กู้ร์ณ์์โดยืใช้เที่คโนโลยืสีาร์สนเที่ศ์ที่ี�ทัี่นสมัยื

กลยุทธิ์ ์ 3.2.1  พื่ฒันาระบบการใหบ้รกิารเกี�ยวกับการทำาธิ์รุกรรมีทางระบบอิเล็กทรอนกิส์

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) ลดค้�าใชี้จ�ายและประหยัดเวลาของสมีาชีิก

   (2) สมีาชีิกได้รับค้วามีสะดวกและรวดเร็วในการทำา 
    ธิ์รุกรรมีมีากข้�น

 3.2.2  พื่ฒันาการส่�อสารและสารสนเทศที�มีปีระสทิธิ์ภิาพื่

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหก้ารปฏิิสมัีพื่นัธิ์ร์ะหว�างสหกรณ์แ์ละสมีาชีกิ 
    เปน็ไปอย�างมีปีระสทิธิ์ภิาพื่ รวดเรว็ หลากหลาย  
    และทั�วถ้ิง

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.3 เพื�อให้้กู้ร์ร์มกู้าร์ เจ้ัาห้น้าที่ี� และสมาชิกู้มสี่วินร์ว่ิมในกู้าร์พัฒนาบร์หิ้าร์งานสห้กู้ร์ณ์์

กลยุทธิ์ ์ 3.3.1  ถิ�ายทอดค้วามีรูด้้านอุดมีการณ์ค์้�านยิมี หลักการและวิธิ์กีารสหกรณ์ ์และสร้าง 
  ค้วามีรบัผดิชีอบของผูเ้กี�ยวขอ้งภายใตุ้ขอ้กำาหนดของกฎหมีาย

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้มีาชีกิเข้าถ้ิง อุดมีการณ์ ์ค้�านยิมี หลักการ 
    และวิธิ์กีารสหกรณ์์
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 3.3.2  พื่ฒันาการมีสี�วนร�วมีระหว�างผูแ้ทนสมีาชีกิและสมีาชีกิ

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหเ้กิดปฏิิสมัีพื่นัธิ์ร์ะหว�างผูแ้ทนสมีาชีกิและสมีาชีกิ

   (2) เพื่่�อถิ�ายทอดประสบการณ์ค์้วามีสำาเรจ็ของสมีาชิีก

พันธีกิู้จัที่ี� 4 พัฒนาสวัิสดิกู้าร์ให้้คร์อบคลุม สอดคล้องกัู้บควิามต้องกู้าร์ของสมาชิกู้

วัิตถุปุร์ะสงค์ที่ี� 4.1 เพื�อชว่ิยืเห้ลือและบร์ร์เที่าควิามเดือดร์อ้นของสมาชิกู้ ให้ส้มาชกิู้ได้ร์บัสวัิสดิกู้าร์ที่ี�เห้มาะสม

กลยุทธิ์ ์ 4.1.1  พื่ฒันาหรอ่ปรบัปรุงสวัสดิการใหส้อดค้ล้องกับสถิานการณ์์

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) สมีาชีกิได้รบัสวัสดิการอย�างเหมีาะสมี

 4.1.2  ส�งเสริมีและสนบัสนนุการสรา้งอาชีพีื่เพื่่�อเพื่ิ�มีรายได้ใหส้มีาชีกิ

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพิื่�มีรายได้และพื่ฒันาค้วามีเปน็อยู�ของสมีาชีกิใหม้ีั�นค้ง

   (2) เพื่่�อใหเ้กียรติุแก�สมีาชีกิที�พื่ฒันาค้ณุ์ภาพื่ชีวิีตุดีเด�น 
    ตุามีหลักเกณ์ฑ์์สหกรณ์์

 4.1.3  ส�งเสริมีแนวทางปรชัีญาของเศรษฐกิจพื่อเพื่ยีงใหกั้บสมีาชีกิ

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพ่ื่�อใหส้มีาชีกิสามีารถิวางแผนการพื่ฒันาค้ณุ์ภาพื่ชีวิีตุ 
    ตุามีปรชัีญาเศรษฐกิจพื่อเพื่ยีง

พันธีกิู้จัที่ี� 5 ส่งเสร์มิและสนับสนุนขบวินกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์ และกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 5.1 เพื�อให้้สห้กู้ร์ณ์์มสี่วินร์ว่ิมในกู้าร์ส่งเสร์มิ สนับสนุนกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

กลยุทธิ์ ์ 5.1.1 สนบัสนนุกิจกรรมีสาธิ์ารณ์ประโยชีนเ์พื่่�อสงัค้มีตุามีค้วามีเหมีาะสมี

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) สนบัสนนุกิจกรรมีสาธิ์ารณ์ประโยชีนแ์ละสงัค้มี

 5.1.2 ส�งเสรมิี แลกเปลี�ยนค้วามีรู ้และสนบัสนนุกิจกรรมีของขบวนการสหกรณ์ใ์หม้ี ี
  ค้วามีเขม้ีแขง็

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อให้เกิดค้วามีร�วมีมี่อ ในกระบวนการ ระหว�าง 
    สหกรณ์ใ์หม้ีคี้วามีเข้มีแขง็ มีั�นค้ง

 5.1.3  ส�งเสริมีและสนบัสนนุกิจกรรมีการอนรุกัษ์ทรพัื่ยากรธิ์รรมีชีาติุและสิ�งแวดล้อมี

  วัตุถิปุระสงค์้เชีงิกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้หกรณ์ม์ีสี�วนร�วมีและสนบัสนนุในการอนรุกัษ์ 
    ทรพัื่ยากรธิ์รรมีชีาติุและสิ�งแวดล้อมี

มติที่ี�ปร์ะชุม เห็นชีอบตุามี (ร�าง) แผนปฏิิบัติุการยุทธิ์ศาสตุร์ 3 ปี (2565 – 2567) สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด ที�เสนอ
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5.4 งบปร์ะมาณ์ร์ายืจ่ัายืปร์ะจัำาปี 2565

ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2564 ปี 2565 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

ห้มวิดที่ี� 1 ค่าใช้จ่ัายืดำาเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บเจ้ัาห้น้าที่ี� 11,435,300.00 11,598,914.99 11,486,894.00

1.1 เงินเด่อนและค้�าจ้าง 9,326,400.00 8,726,318.21 8,971,610.00

1.2 เงินชี�วยเหล่อกรณ์ีพื่ิเศษ 316.900.00 241,250.00 314.784.00

1.3 ค้�าตุอบแทนวิชีาชีพีื่ (ด้านค้อมีพื่วิเตุอร)์ 144.000.00 144,000.00 144.000.00

1.4 ค้�าล�วงเวลา 50,000.00 67,423.96 100,000.00

1.5 ค้�าพื่าหนะเจ้าหน้าที� 130,000.00 135,750.00 135,000.00

1.6 ค้�าสวัสดิการเจ้าหน้าที� 295,000.00 249,900.75 282.500.00

1.7 เงินสมีทบกองทุนทดแทนและประกัน
สังค้มี

273,000.00 152,131.50 264.000.00

1.8 ค้�าบำาเหน็จและเงินชีดเชียเจ้าหน้าที� 900,000.00 1,882,140.57 1.275.000.00 เพื่ิ�มีข้�นจากงบประมีาณ์ปีก�อน  
375,000 บาท เน่�องจาก
ตุ้องจ�าย ให้ผู้ที�เกษียณ์ตุามี
กฎหมีายแรงงาน

2. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บที่ี�ดิน"อาคาร์ และ
อุปกู้ร์ณ์์

3,077,600.00 2,832,025.65 3,485,000.00

2.1 ค้�าเส่�อมีราค้า 750,000.00 608,616.00 750,000.00

2.2 สิทธิ์ิการใชี้ประโยชีน์ในอาค้ารตัุดจ�าย 600,000.00 598,269.96 600,000.00

2.3 สทิธิ์กิารใชีป้ระโยชีนใ์นซึ่อฟ์ต์ุแวร์ตัุดจ�าย 720,000.00 643,230.05 700,000.00

2.4 ค้�าซึ่�อมีแซึ่มีสินทรัพื่ย์ 128,500.00 41,615.90 117,000.00

2.5 ค้�าบำารุงรักษาระบบค้อมีพื่ิวเตุอร์ 514,100.00 461,205.40 653,000.00 เพื่ิ�มีข้�นจากยอดงบประมีาณ์ 
ปีก�อน 139,000 บาท” 
เน่�องจากค้�าบำารุงรักษา 
อุปกรณ์์ป้องกันเค้ร่อข�าย 
(Net Generation Firewall)

2.6 งานบำารุงรักษา อาค้ารสถิานที� 20,000.00 66,501.00 320,000.00

2.7 ค้�าเบี�ยประกันภัย"รถิยนต์ุ"อัค้คี้ภัย 
อาค้ารโจรกรรมีเงิน

80,000.00 70,690.12 80,000.00

2.8 ค้�านำามีันเชี่�อเพื่ลิง 15,000.00 10,359.00 15,000.00

2.9 ค้�าเชี�าเค้ร่�องถิ�ายเอกสาร 250,000.00 331,538.22 250,000.00

3. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บสมาชิกู้ 23,132,400.00 21,238,080.01 22,727,400.00

3.1 เงินสมีทบทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะห ์
สมีาชีิกหร่อสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี

18,500,000.00 18,500,000.00 18,500,000.00 เน่�องจากขยายอายุการรับเงิน
สงเค้ราะห์สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมี
จ�ายล�วงหน้าจากอายุ “70 ปี
เพื่ิ�มีเป็นอายุ” 75 ปี

3.2 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีกลุ�มีสมีาชีิก 3,230,000.00 2,118,200.00 2,480,000.00
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ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2564 ปี 2565 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

3.3 ค้�าสัมีมีนาผู้แทนสมีาชีิก 640,000.00 640,000.00

3.4 ค้�าบริการทาง"Line 24,000.00 26,109.31 24,000.00

3.5 ค้�าบริการ"SMS 40,000.00 22.470.00 21,000.00

3.6 ค้�าตุอบแทนผู้แทนและสมีาชีิกชี�วยงาน
สหกรณ์์

298,400.00 298,500.00 742,400.00

3.7 ค้�าธิ์รรมีเนียมี"Bill Payment 200,000.00 195.300.70 120,000.00

3.8 ค้�าประเมีินหลักทรัพื่ย์ Green Home 200,000.00 77,500.00 200,000.00

4. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้ร์ร์มกู้าร์ 2,533,200.00 1,723,428.50 2,449,950.00

4.1 ค้�าเบี�ยประชุีมีกรรมีการ 783,800.00 903,843.50 1,073,150.00

4.2 ค้�าพื่าหนะและค้�าที�พื่ักกรรมีการ 1,749,400.00 819,585.00 1,376,800.00

5. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บโคร์งกู้าร์  220,000.00  87,405.00  160,000.00 

5.1 สัมีมีนากรรมีการและเจ้าหน้าที�  140,000.00  87,405.00  100,000.00 

5.2 โค้รงการประเมีินบริหารค้วามีเสี�ยง  60,000.00 –  40,000.00 

5.3 โค้รงการฝึกซึ่้อมีแผนการป้องกัน และ
บรรเทาสาธิ์ารณ์ภัย (อัค้คี้ภัย)

 20,000.00 –  20,000.00 

6. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ดำาเนินงานอื�น  4,321,500.00  3,287,102.91  4,370,400.00 

6.1 ค้�ารับรอง  150,000.00  142,386.00  150,000.00 

6.2 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี  1,600,000.00  1,292,899.99  1,606,200.00 

6.3 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง – –  100,000.00 

6.4 ค้�าสอบบัญชีี  140,000.00  140,000.00  140,000.00 

6.5 ค้�าตุรวจสอบกิจการ  132,000.00  120,000.00  132,000.00 

6.6 ค้�าตุรวจสอบภายใน  180,000.00  180,000.00  180,000.00 

6.7 ค้�าเค้ร่�องเขียนแบบพื่ิมีพื่์และ 
วัสดุสำานักงาน 

 200,000.00  118,531.64  200,000.00 

6.8 ค้�าวัสดุค้อมีพื่ิวเตุอร์  180,000.00  207,918.20  180,000.00 

6.9 วัสดุงานบ้านงานค้รัว  119,000.00  111,382.54  120,000.00 

6.10 ค้�าไปรษณ์ียากร  390,000.00  379,543.00  310,000.00 

6.11 ค้�านำาประปา  30,000.00  23,398.00  30,000.00 

6.12 ค้�าไฟ์ฟ์้า  420,000.00  337,845.90  420,000.00 

6.13 ค้�าโทรศัพื่ท์  40,000.00  33,824.00  40,000.00 

6.14 ค้�าพิื่มีพ์ื่ข�าวและส่�อประชีาสัมีพื่ันธิ์์  202,000.00  65,340.00  176,700.00 

6.15 ค้�าอินเตุอร์เน็ตุ  36,000.00  45,496.95  36,000.00 

6.16 ค้�าธิ์รรมีเนียมีธิ์นาค้าร  27,500.00  35,900.67  54,500.00 เพื่ิ�มีข้�นจากยอดงบประมีาณ์ปี
ก�อน 27,000 บาท เน่�องจากมีี
การใช้ีบริการธิ์นาค้ารกรุงศรี 
และธิ์นาค้ารทหารไทยธิ์นชีาตุ 
เพื่ิ�มีข้�น

124

ส่วั
นที

� 2

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด



ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2564 ปี 2565 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

6.17 ค้�าใชี้จ�ายดำาเนินค้ดี  100,000.00  16,950.00  120,000.00 

6.18 ค้�าใชี้จ�ายทำาบุญสำานักงานประจำาป ี  50,000.00 –  50,000.00 

6.19 ค้�าประชุีมีสัมีมีนากลุ�มีภาคี้สหกรณ์์
บางเขน 

 150,000.00 -  150,000.00 

6.20 ค้�าใชี้จ�ายเบ็ดเตุล็ด  75,000.00  35,686.02  75,000.00 

6.21 ค้�าใชี้จ�ายสำารองฉุกเฉิน  100,000.00 -  100,000.00 

ร์วิมงบร์ายืจ่ัายืบร์หิ้าร์ 44,720,000.00 40,766,957.06 44,679,644.00 

ห้มวิดที่ี� 2 กู้าร์จััดซื�อจััดจ้ัาง

1. สินที่ร์พัยื์ถุาวิร์  55,500.00  51,338.00  496,000.00  

1.1 เค้ร่�อง PC จำานวน 1 เค้ร่�อง  30,000.00  29,318.00 -  

1.2 เค้ร่�องสแกนเข้า-ออกห้องเซิึ่ร์ฟ์เวอร์  13,500.00  13,500.00 -  

1.3 ตุู้เหล็ก จำานวน 2 ตุู้  12,000.00  8,520.00 -  

1.4 เค้ร่�องนับธิ์นบัตุรแบบตัุ�งโตุ๊ะ 1 เค้ร่�อง - -  40,000.00 เพื่่�อสำารองไว้ใชี้ในสถิานการณ์์
ฉุกเฉิน

1.5 เค้ร่�อง Laser Printer 3 in 1  
จำานวน 1 เค้ร่�อง

- -  40,000.00 ทดแทนเค้ร่�องเก�าที�ชีำารุด

1.6 เค้ร่�องพิื่มีพ์ื่สมีุดเงินฝาก (Passbook) 
จำานวน 1 เค้ร่�อง

- -  35,000.00 อำานวยค้วามีสะดวกให้สมีาชีิก

1.7 เค้ร่�องค้อมีพื่ิวเตุอร์ (PC) จำานวน 2 ชุีด - - 64,000.00 ทดแทนเค้ร่�องเก�าปี 2555 
เพื่่�อให้มีีระบบที�เร็วข้�นในการ
ดำาเนินการ

1.8 เค้ร่�องพิื่มีพ์ื่สีและมีัลติุฟ์ังก์ชัี�น 
จำานวน 2 เค้ร่�อง

- - 40,000.00 เพื่่�อไว้สแกนหนังส่อผู้รับโอน
ประโยชีน์  /สมีัค้รสมีาชิีกใหมี�

1.9 โน๊ตุบุ๊ค้ 1 เค้ร่�อง - - 30,000.00 เพื่่�อไปรองรับการปฏิิบัติุงาน
นอกสถิานที�

1.10 เก้าอี� (ห้องประชุีมี) - - 40,000.00 

1.11 เค้ร่�องเสียงห้องประชุีมี - 80,000.00 เพื่่�อปรับปรุงระบบเสียงใน
ห้องประชุีมีให้มีีประสิทธิ์ิภาพื่ 
และรองรับการประชุีมีผ�าน
ระบบซูึ่มี

1.12 เค้ร่�องปั� มีนำา - - 22,000.00 เพื่่�อทดแทนเค้ร่�องเดิมีที�ชีำารุด 
ปี 2557

1.13 เค้ร่�องปรับอากาศ 1 เค้ร่�อง - 55,000.00 เพื่่�อทดแทนเค้ร่�องเดิมีที�ชีำารุด 
ปี 2545

1.14 กล้องวงจรปิด 16 ชี�อง - 50,000.00 เพื่่�อติุดตัุ�งตุรวจสอบการทำางาน
ของเจ้าหน้าที�และสมีาชีิกที�มีา
ใช้ีบริการ
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ห้มายืเห้ตุ งบรายจ�ายบริหารถัิวจ�ายได้

มติที่ี�ปร์ะชุม	 อนุมัติงิบปัระมาณรายจ่่ายปัระจ่ำปัี	2565	ตามทุ่�เสนอ

ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2564 ปี 2565 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

2. ซอฟต์แวิร์์  467,500.00  265,833.12 –

2.1 ค้�าโปรแกรมีระบบ Mobile App เฟ์ส 2  267,500.00  265,833.12  -

2.2 ค้�าโปรแกรมีระบบเงินฝากผลิตุภัณ์ฑ์์ใหมี�  200,000.00 – –

ร์วิมงบกู้าร์จััดซื�อจััดจ้ัาง  523,000.00  317,171.12  496,000.00 

ร์วิมทัี่�งสิ�น 45,243,000.00 41,084,128.18 45,175,644.00 

5.5 แผู้นงานและปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้-ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2565

เพื่่�อให้สหกรณ์์มีีแผนในการดำาเนินงานและเป้าหมีายที�ชีัดเจน ตุามีข้อบังคั้บ ข้อ 70 (8) กำาหนดให้
ที�ประชุีมีใหญ�พิื่จารณ์าอนุมีัติุแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปีของสหกรณ์์ จ้งขอเสนอแผนงานและ
ประมีาณ์การรายได้-รายจ�าย ประจำาปี 2565 เพื่่�อพิื่จารณ์าดังนี�

แผู้นงาน ปร์ะจัำาปี 2565 หน�วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปีี 2564 ปีี 2565

แผน ผล แผน
1. จัำานวินสมาชิกู้ที่ี�เพิ�มขึ�น (คน) 300 349 300

1.1 สมีาชีิกสามีัญ 250 317 270

1.2 สมีาชีิกสมีทบ 50 32 30

2. กู้าร์ร์ะดมทีุ่น (ล้านบาที่) 7,360.00 8,167.98 8,889.00

2.1 การถ่ิอหุ้น 2,960.00 2,971.06 3,130.00

2.2 การรับฝากเงิน 3,600.00 3,741.92 3,880.00

2.3 การกู้ย่มีเงิน 800.00 1,455.00 1,879.00

3. กู้าร์ใช้ไปของเงินทีุ่น (ล้านบาที่) 7,810.00 8,647.16 8,889.00

3.1 การให้เงินกู้ย่มี 3,560.00 3,694.56 3,869.00

3.2 การลงทุนหุ้นกู้/พื่ันธิ์บัตุร 3,440.00 4,430.00 4,800.00

3.3 การฝากกับสหกรณ์์อ่�น 810.00 522.60 220.00
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ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ – ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2565 หน�วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปีี 2564 ปีี 2565

แผน ผล แผน
1. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ 356.00 369.05 378.00

ดอกเบี�ยรับเงินให้สมีาชิีกกู้ 193.00 195.70 200.00

ผลตุอบแทนจากการฝากและลงทุน 138.00 152.68 166.00

ดอกเบี�ยจากการฝากสหกรณ์์อ่�น 23.00 19.77 11.00

รายได้อ่�น 2.00 0.90 1.00

2. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืจ่ัายื 145.00 150.88 161.00

ดอกเบี�ยจ�ายเงินรับฝาก 84.00 2,971.06 3,130.00

ดอกเบี�ยจ�ายเงินกู้ย่มีระยะสั�น 16.00 3,741.92 3,880.00

ค้�าใชี้จ�ายบริหาร 45.00 91.24 1,879.00

3. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ส้งกู้ว่ิาร์ายืจ่ัายื 211.00 218.17 217.00

มติที่ี�ปร์ะชุม อนุมีัติุแผนงานและประมีาณ์รายได้ – รายจ�าย ประจำาปี 2565 ตุามีที�เสนอ

5.6 กู้าร์นำาเงินไปฝากู้ห้ร์อืลงทีุ่นอยื่างอื�น ปร์ะจัำาปี 2565

ประธิ์านเสนอตุ�อที�ประชุีมีว�า ตุามีมีาตุรา 62 แห�งพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และที�แก้ไข
เพื่ิ�มีเติุมีกำาหนดว�า เงินของสหกรณ์์นั�น สหกรณ์์อาจฝากหร่อลงทุนได้ ดังตุ�อไปนี�

(1) ฝากในชุีมีนุมีสหกรณ์์หร่อสหกรณ์์อ่�น

(2) ฝากในธิ์นาค้าร หร่อฝากในสถิาบันการเงินที�มีีวัตุถิุประสงค์้เพ่ื่�อให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางการเงิน
แก�สหกรณ์์

(3) ซึ่่�อหลักทรัพื่ย์ของรัฐบาลหร่อรัฐวิสาหกิจ

(4) ซึ่่�อหุ้นของธิ์นาค้ารที�มีีวัตุถิุประสงค์้เพื่่�อให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางการเงินแก�สหกรณ์์

(5) ซึ่่�อหุ้นของชุีมีนุมีสหกรณ์์หร่อสหกรณ์์อ่�น

(6) ซึ่่�อหุ้นของสถิาบันที�ประกอบธุิ์รกิจอันทำาให้เกิดค้วามีสะดวกหร่อส�งเสริมีค้วามีเจริญแก�กิจการ
ของสหกรณ์์โดยได้รับค้วามีเห็นชีอบจากนายทะเบียนสหกรณ์์

(7) ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุกำาหนด

ทั�งนี�ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ ได้มีีมีติุในค้ราวการประชุีมี ค้รั�งที� 5/2562 เมี่�อวัน
ที� 8 พื่ฤศจิกายน 2562 เห็นชีอบให้มีีการปรับปรุงข้อกำาหนดการนำาเงินของสหกรณ์์ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นตุามี 
พื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 เพื่่�อให้เกิดค้วามีมีั�นค้งกับสหกรณ์์มีากยิ�งข้�น
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อาศัยอำานาจตุามีค้วามีในมีาตุรา 10 (7) ประกอบมีาตุรา 62 (7) แห�งพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ 
พื่.ศ. 2542 และมีติุค้ณ์ะกรรมีการการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ ในการประชุีมี ค้รั�งที� 5/2562 เมี่�อวันที� 8 
พื่ฤศจิกายน 2562 และในการประชุีมี ค้รั�งที� 1/2563 เมี่�อวันที� 29 มีิถิุนายน 2563 ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการ
สหกรณ์์แห�งชีาติุ จ้งได้กำาหนดการนำาเงินของสหกรณ์์ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�น ไว้ดังตุ�อไปนี�

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ เร่�อง ข้อกำาหนดการฝากหร่อการ
ลงทุนอย�างอ่�นของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2558 ประกาศ ณ์ วันที� 3 กรกฎาค้มี 2558

ข้อ 2 “ธิ์นาค้าร” หมีายค้วามีว�า ธิ์นาค้ารพื่าณ์ิชีย์และธิ์นาค้ารที�มีีกฎหมีายเฉพื่าะจัดตัุ�งข้�นซ้ึ่�งประกอบ
กิจการภายในราชีอาณ์าจักรไทย

“ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�” หมีายค้วามีว�า ตัุ�วแลกเงิน ตัุ�วสัญญาใชี้เงิน หุ้นกู้

“หุ้นกู้” หมีายค้วามีว�า หุ้นกู้ที�มีีหลักประกันหร่อหุ้นกู้ไมี�ด้อยสิทธิ์ิ ทั�งนี� ไมี�รวมีถ้ิงหุ้นกู้ที�มีีอนุพื่ันธิ์์แฝง 
และหุ้นกู้ไมี�กำาหนดอายุไถิ�ถิอน

ข้อ 3 เงินของสหกรณ์์อาจฝากหร่อลงทุนได้ ดังตุ�อไปนี�

(1) บัตุรเงินฝากที�ธิ์นาค้ารเป็นผู้ออก

(2) ตัุ�วแลกเงินที�ธิ์นาค้ารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหร่อรับอาวัลหร่อตัุ�วสัญญาใชี้เงินที�ธิ์นาค้ารเป็นผู้
สลักหลังหร่อรับอาวัล โดยไมี�มีีข้อจำากัดค้วามีรับผิด

(3) ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�ที�ธิ์นาค้ารซึ่้�งมีิใชี�รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

(4) บัตุรเงินฝาก หร่อใบรับฝากเงินที�ออกโดยบริษัทเงินทุน หร่อบริษัทเค้รดิตุฟ์องซึ่ิเอร์ ซ้ึ่�งสถิาบัน
คุ้้มีค้รองเงินฝากประกันการชีำาระค่้นตุ้นเงินและดอกเบี�ย

(5) ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�ที�นิติุบุค้ค้ลเฉพื่าะกิจเป็นผู้ออกภายใตุ้โค้รงการแปลงสินทรัพื่ย์เป็น
หลักทรัพื่ย์ ที�ได้รับอนุญาตุตุามีพื่ระราชีกำาหนดนิติุบุค้ค้ลเฉพื่าะกิจ เพื่่�อการแปลงสินทรัพื่ย์เป็นหลักทรัพื่ย์  
พื่.ศ. 2540 และตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�นั�นได้รับการจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอตัุ�งแตุ�ระดับ A- ข้�นไป จากบริษัท
จัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์และตุลาดหลักทรัพื่ย์

(6) หุน้กูที้�ได้รบัการจัดอันดับค้วามีน�าเช่ี�อถ่ิอตัุ�งแตุ�ระดับ A- ข้�นไป จากบริษัทจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอ 
ที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์

(7) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมีที�รัฐวิสาหกิจจัดตัุ�งข้�นโดยค้วามีเห็นชีอบของค้ณ์ะรัฐมีนตุรีและอยู�
ในการกำากับดูแลของค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์และตุลาดหลักทรัพื่ย์

(8) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมีที�มีีวัตุถิุประสงค์้ในการลงทุนตุามีมีาตุรา 62 แห�งพื่ระราชีบัญญัติุ
สหกรณ์์ พื่.ศ. 2542

ข้อ 4 การนำาเงินไปฝากหร่อลงทุนตุามีข้อ 3 (7) รวมีกันตุ้องไมี�เกินทุนสำารองของสหกรณ์์และตุ้องผ�าน
การอนุมีัติุจากที�ประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ก�อนจ้งจะดำาเนินการได้

ข้อ 5 การฝากหร่อลงทุนของสหกรณ์์ที�ได้ดำาเนินการตุามีประกาศค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์
แห�งชีาติุ เร่�อง ข้อกำาหนดการฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2558 อยู�ก�อนวันที�ประกาศฉบับนี�ใชี้
บังคั้บ ให้ถ่ิอว�าเป็นการฝากหร่อลงทุนตุามีประกาศฉบับนี�ตุ�อไป

ข้อ 6 ประกาศนี�ให้ใช้ีบังคั้บตัุ�งแตุ�วันออกประกาศ (17 พื่ฤศจิกายน 2563) เป็นตุ้นไป
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อน้�ง ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2564 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีทุนสำารอง จำานวน 
382,870,690.80 บาท

ดังนั�น เพื่่�อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นไปตุามีพื่ระ
ราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 มีาตุรา 62 และประกาศค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุกำาหนด เพื่่�อ
ค้วามีมีั�นค้ง และเกิดผลตุอบแทนการลงทุนที�ดี ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ จ้งขอเสนอที�ประชุีมีใหญ�อนุมีัติุให้
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด นำาเงินไปฝากหร่อลงทุน ตุามีข้อ 3 
(7) ได้ ทั�งนี� ตุ้องไมี�เกินทุนสำารองของสหกรณ์์

มติที่ี�ปร์ะชุม อนุมีัติุการนำาเงินไปฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�น ประจำาปี 2565

5.7 นโยืบายืและแผู้นเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ฝากู้ กู้าร์ลงทีุ่น กู้าร์กู้้้ยืืมจัากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น และสถุาบันกู้าร์เงิน 
และกู้าร์คำาปร์ะกัู้น

ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ เม่ี�อค้ราวประชุีมีค้รั�งที� 12/2564 วันที� 25 พื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2564  
ได้พื่ิจารณ์าแผนงานเกี�ยวกับการฝาก และการลงทุน ประจำาปี 2565 เพื่่�อให้เป็นไปตุามีพื่ระราชีบัญญัติุ
สหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 ซึ่้�งแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีโดยพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ (ฉบับที� 3) พื่.ศ.2562 มีาตุรา 62 (7) เร่�อง 
ข้อกำาหนดการฝากอย�างอ่�นตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ (ค้พื่ชี.) ได้ออกประกาศให้สหกรณ์์
ทุกประเภทถ่ิอปฏิิบัติุตัุ�งแตุ�วันที� 17 พื่ฤศจิกายน 2563 และให้เป็นไปตุามีกฎกระทรวงฯ พื่.ศ. 2564 หมีวด 2 ข้อ 
5 (7)

นโยบายการลงทุนของสหกรณ์์ ค่้อการบริหารเงินของสมีาชิีกโดยมีุ�งเน้นและให้ค้วามีสำาคั้ญในเร่�อง
ค้วามีสมีดุลระหว�าง “ค้วามีปลอดภัยของเงินตุ้น” กับ “ผลตุอบแทนจากการลงทุน” ภายใตุ้ค้วามีเสี�ยงที�ยอมีรับได้  
โดยมีีกระบวนการในการตัุดสินใจลงทุนที�มีีค้วามีรอบค้อบ มีีการวิเค้ราะห์ค้วามีเสี�ยงตุ�าง ๆ ค้วบคู้�ไปกับการ
พื่ิจารณ์าถ้ิงผลตุอบแทนจากการลงทุนที�คุ้้มีค้�าเหมีาะสมี มีีการกำาหนดเป้าหมีายและผลการดำาเนินงานที�ชีัดเจน
ค้วบคู้�ไปกับการติุดตุามีประเมิีนผลการดำาเนินงานด้านการลงทุนที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่ ซ้ึ่�งในปี 2565 สหกรณ์์มีี
แผนการลงทุนภายนอก จำานวน 570,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้ิวน)

มติที่ี�ปร์ะชุม อนุมีัติุแผนการลงทุนภายนอก ประจำาปี 2565 จำานวน 570,000,000 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบ
ล้านบาทถ้ิวน)

5.8 กู้าร์กู้ำาห้นดวิงเงินซึ�งอาจักู้้้ยืืม ปร์ะจัำาปี 2565

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 ข้อ 17

“วิงเงินกู้้้ยืืมห้ร์อืกู้าร์คำาปร์ะกัู้น ที�ประชุีมีใหญ�อาจกำาหนดวงเงินกู้ย่มี หร่อการค้ำาประกันสำาหรับปี
หน้�ง ๆ ไว้ตุามีที�จำาเป็นและสมีค้วรแก�การดำาเนินงาน วงเงินซ้ึ่�งกำาหนดดังว�านี� ตุ้องได้รับค้วามีเห็นชีอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณ์์

ถ้ิาที�ประชุีมีใหญ�ยังมีิได้กำาหนด หร่อนายทะเบียนสหกรณ์์ยังมีิได้เห็นชีอบวงเงินกู้ย่มีหร่อค้ำาประกัน
สำาหรับปีใด ก็ให้ใชี้วงเงินกู้ย่มีหร่อการค้ำาประกันสำาหรับปีก�อนไปพื่ลาง”
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สำาหรับในปี 2565 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 ขอเสนออนุมีัติุกำาหนดวงเงินซ้ึ่�งอาจกู้ย่มีในวงเงิน 
2,800 ล้านบาท (สองพัื่นแปดร้อยล้านบาทถ้ิวน) ทั�งนี� เพื่่�อค้วามีรอบค้อบในการดำาเนินกิจการ ให้สามีารถิ
รองรับการขยายขอบเขตุของการให้ค้วามีชี�วยเหล่อสมีาชิีกให้กว้างขวาง และเพื่่�อให้การบริหารงานมีีสภาพื่
ค้ล�องตัุวมีากยิ�งข้�น

มติที่ี�ปร์ะชุม อนมุีติัุวงเงินซึ่้�งอาจกู้ย่มี ประจำาป ี2565 จำานวน 2,800,000,000 บาท (สองพื่ันแปดร้อยล้าน
บาทถ้ิวน)

5.9 กู้าร์คัดเลือกู้และกู้ำาห้นดค่าธีร์ร์มเนยีืมผู้้้สอบบัญช ีปร์ะจัำาปี 2565

“กู้าร์ตร์วิจัสอบบัญชี” บัญชีีสหกรณ์์นั�นตุ้องตุรวจสอบอย�างน้อยปีละค้รั�ง โดยนายทะเบียน
สหกรณ์์ หร่อผู้สอบบัญชีีซ้ึ่�งนายทะเบียนสหกรณ์์แตุ�งตัุ�ง

ด้วยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ได้จัดทำาโค้รงการปรับปรุงระบบการตุรวจสอบบัญชีีสหกรณ์์ (ตุามี
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ พื่.ศ. 2535) เพื่่�อสนองตุามีนโยบายของรัฐในอันที�
จะให้ภาค้เอกชีนเข้ามีามีีส�วนร�วมีในการพื่ัฒนาประเทศ เพื่่�อกระจายงานสอบบัญชีีที�มีีฐานะมีั�นค้งจำานวนหน้�ง 
ไปให้แก�ผู้สอบบัญชีีรับอนุญาตุดำาเนินการแทน และเปลี�ยนแปลงบทบาทของกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์จาก 
ผู้ให้บริการสอบบัญชีีแก�สหกรณ์์มีาเป็นผู้ประสานงานระหว�างสหกรณ์์กับภาค้เอกชีนและหน�วยงานตุ�าง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง ภายใตุ้การกำากับดูแลของสำานักงานค้วบคุ้มีการสอบบัญชีีสหกรณ์์ กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ ซ้ึ่�งโค้รงการ
ดังกล�าวได้รับค้วามีเห็นชีอบจากรัฐมีนตุรีว�าการกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ และมีีผลเริ�มีบังคั้บใชี้กับสหกรณ์์
ตัุ�งแตุ�ปีทางบัญชีี 2536 เป็นตุ้นมีา

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ พื่.ศ. 2535 ได้กำาหนดคุ้ณ์สมีบัติุของ
ผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ที�มีาจากผู้สอบบัญชีีอนุญาตุว�า ตุ้องเป็นผู้สอบบัญชีีที�ข้�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ที�
ได้รับการคั้ดเล่อกจากที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีของสหกรณ์์

ในการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2563 ที�ประชุีมีได้มีีมีติุเล่อก บริษัท เอ็น. เอส. เค้. สอบบัญชีี 
และกฎหมีาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีีประจำาปี 2564 ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

ในปนีี� ขอเสนอที�ประชุีมีพื่ิจารณ์าคั้ดเล่อกผูส้อบบัญชีีประจำาป ี2565 จากผูเ้สนอบริการมีา 2 ราย ค่้อ

1. บริษัท เอ็น. เอส. เค้. สอบบัญชีีและกฎหมีาย จำากัด เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 140,000 บาท ตุ�อปี

2. สำานักงานที แอนด์ อาร์   เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 180,000 บาท ตุ�อปี

130

ส่วั
นที

� 2

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด



ข้อม้ลของผู้้เ้สนอบร์กิู้าร์สอบบญัช ีปร์ะจัำาปี 2565

ร์ายืละเอียืด
กู้าร์เสนอบร์กิู้าร์

บร์ษัิที่ เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชแีละกู้ฎห้มายื จัำากัู้ด สำานักู้งานที่ี แอนด์ อาร์์

1 ชี่�อผู้สอบบัญชีี 
ลำาดับที� 1

นายอรุณ์  สุวรรณ์ชีาตุรี 
ผู้สอบบัญชีีเลขที� 9895

นายจาร้ก  โรจนวงค์้ 
ผู้สอบบัญชีีเลขที� 7467

ชี่�อผู้สอบบัญชีี 
ลำาดับที� 2

นางสาวเบญจมีาภรณ์์  ฤกษ์วิชีานันท์ 
ผู้สอบบัญชีีเลขที� 13472 
เป็นผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ 
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ตัุ�งแตุ� ปี 2551-ปัจจุบัน

2 การปฏิิบัติุงานตุรวจสอบ ผู้ชี�วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ในระดับปริญญาตุรี 
ปฏิิบัติุงานเต็ุมีเวลา ประมีาณ์ 4-5 ค้น 
ใชี้เวลาค้รั�งละ 3-5 วันทำาการ

เข้าตุรวจสอบด้วยตุนเองอย�างน้อย 
ปีละ 2 ค้รั�ง และผู้ชี�วยผู้สอบบัญชีี 
เข้าตุรวจสอบ อย�างน้อยปีละ 3 ค้รั�ง 
ค้รั�งละไมี�น้อยกว�า 5 -6 วันทำาการ

3 แผนการปฏิิบัติุงาน ปฏิิบัติุงานตุามีแผนการสอบบัญชีีประมีาณ์ปีละ 5 ค้รั�ง

1. ตุรวจสอบระหว�างป ีสำาหรับงวด 1 มี.ค้. 65 - 30 
มี.ิย. 65

2. สุ�มีย่นยันหุน้-หนี�และเงินฝาก ณ์ วันที� 30 พื่.ย. 65

3. ตุรวจสอบงวดประจำาป ี2565 เพื่่�อใหค้้วามีเหน็ 
ตุ�องบการเงิน

4. เข้าร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรรมีการเพื่่�ออนมุีติัุงบการเงิน

1. ปฏิิบัติุงานการสอบบัญชีีประมีาณ์ปลีะ 5 ค้รั�ง

2. สุ�มีย่นยันหุ้น-หนี�และเงินฝาก

3. เข้าร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรรมีการเพื่่�ออนุมีัติุ
งบการเงิน

4. เข้าร�วมีประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2565

4 การรายงานผล 
การตุรวจสอบ

- รายงานผลการสอบบัญชีีระหว�างป ีภายหลัง 
การตุรวจสอบ 1 สัปดาห์

- รายงานการสอบบัญชีีประจำาป ีตุามีระเบียบ
กรมีตุรวจบัญชีี

- วิเค้ราะหง์บการเงินโดยใชี้อัตุราส�วน CAMELS 
Analysis

- ที�กำาหนดโดยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์

- ใหค้้ำาแนะนำาด้านการบริหารการเงินการบัญชีี 
ตุามีที�เหน็สมีค้วร โดยไมี�คิ้ดค้�าบริการ

- รายงานผลการตุรวจสอบบัญชีีระหว�างปี

- รายงานการสอบบัญชีีประจำาป ี
ตุามีระเบียบกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์กำาหนด

- ใหค้้ำาแนะนำาการบริหารเงินการเงินการบัญชีี
ที�สำาคั้ญ

5 ประสบการณ์์ จำานวนสหกรณ์์ที�ตุรวจสอบจนถ้ิงปัจจุบัน 
จำานวน 132 สหกรณ์์

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีป่าไมี้ จำากัด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์จุฬาลงกรณ์์มีหาวิทยาลัย จำากัด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์พื่นักงานธิ์นาค้ารแห�งประเทศไทย 
จำากัด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์บริษัท ท�าอากาศยานไทย จำากัด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ ปตุท. จำากัด ฯลฯ

6 ค้�าธิ์รรมีเนียมี 
การสอบบัญชีี

ปีละ 140,000 .- บาท ปีละ 180,000 .- บาท

มติที่ี�ปร์ะชุม ที�ประชุีมีใหญ�อนุมีัติุด้วยค้ะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชีอบให้ บริษัท เอ็น.เอส.เค้ สอบบัญชีี
และกฎหมีาย จำากัด เป็นผู้บริการสอบบัญชีี ประจำาปี 2565 และ สำานักงานที แอนด์ อาร์ เป็นผู้บริการสอบบัญชีี
สำารอง
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5.10 กู้าร์แกู้้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับ

ตุามีที�พื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี ได้มีีการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีบทบัญญัติุ
บางประการ ประกอบกับได้มีีประกาศกฎกระทรวงข้�นใชี้บังคั้บในปี 2563 เป็นตุ้นมีา เป็นเหตุุให้ข้อบังคั้บ
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีข้อกำาหนดที�ไมี�สอดค้ล้องกับพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ กฎ
กระทรวง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ จ้งเห็นค้วรเสนอยกร�างการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บสหกรณ์์ให้
สอดค้ล้องกับสภาวการณ์์ในปัจจุบัน

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์าตุามีตุารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บสหกรณ์์ฯ ดังนี�

ข้อควิามเดิม ข้อควิามที่ี�เสนอแกู้้ไขเพิ�มเติม เห้ตุผู้ล

ข้อ 5 การถ่ิอหุ้น สมีาชิีกทุกค้นตุ้องชีำาระค้�าหุ้น
เป็นรายเด่อนตัุ�งแตุ�เด่อนแรกที�เข้าเป็นสมีาชิีก ตุามี
อัตุราส�วนของจำานวนเงินได้รายเด่อนของตุน ตุามีที�
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์

ข้อ 5 การถ่ิอหุ้น สมีาชิีกทุกค้นตุ้องชีำาระค้�าหุ้น
เป็นรายเด่อนตัุ�งแตุ�เด่อนแรกที�เข้าเป็นสมีาชิีก ตุามี
อัตุราส�วนของจำานวนเงินได้ รายเด่อนของตุนและกู้าร์
ขอเพิ�มห้ร์อืลดค่าหุ้น้ร์ายืเดือน ใหเ้ปน็ไปตุามีที�กำาหนด
ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ์แต่จัำานวินหุ้น้ทัี่�งห้มดต้องไม่
เกิู้นห้นึ�งในห้า้ของหุ้น้ที่ี�ชำาร์ะแล้วิทัี่�งห้มด

เพื่่�อให้มีีค้วามีชัีดเจน
ในการถ่ิอปฏิิบัติุ

เงินได้รายเด่อนตุามีค้วามีในวรรค้แรก หมีายถ้ิง
เงินเด่อนหร่อค้�าจ้างประจำา และเงินที�จ�ายค้วบกับเงิน
เด่อน หร่อค้�าจ้างประจำา ซึ่้�งสมีาชิีกได้รับจากหน�วยงาน
เจ้าสังกัด และหมีายถ้ิงบำานาญตุามีกฎหมีายว�าด้วย
บำาเหน็จบำานาญ  ซึ่้�งสมีาชีิกได้รับจากทางราชีการด้วย

เงินได้รายเด่อนตุามีค้วามีในวรรค้แรก หมีายถ้ิง
เงินเด่อนหร่อค้�าจ้างประจำา และเงินที�จ�ายค้วบกับเงิน
เด่อน หร่อค้�าจ้างประจำา ซึ่้�งสมีาชิีกได้รับจากหน�วย
งานเจ้าสังกัด และหมีายถ้ิงบำานาญตุามีกฎหมีายว�า
ด้วยบำาเหน็จบำานาญ บำาเหน็จร์ายืเดือนตามร์ะเบยีืบ
กู้ร์ะที่ร์วิงกู้าร์คลังว่ิาด้วิยืบำาเห้น็จัล้กู้จ้ัาง (ฉบับที่ี� 8) 
พ.ศ์. 2552 ซึ่้�งสมีาชิีกได้รับจากทางราชีการด้วย

เพื่่�อค้รอบค้ลุมีเงิน ได้
รายเด่อนให้ค้รบทุก
ประเภท 

ถ้ิาสมีาชิีกประสงค์้จะถ่ิอหุ้นรายเด่อนในอัตุราที�สูง
กว�าอัตุราที�กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์ หร่อจะ
ขอซึ่่�อหุ้นเพิื่�มีข้�นอีกเมี่�อใดก็ย�อมีทำาได้ โดยแสดงค้วามี
จำานงเป็นหนังส่อตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ แตุ�
จำานวนหุ้นทั�งหมีดตุ้องไมี�เกินหน้�งในห้าของหุ้นที�ชีำาระ
แล้วทั�งหมีด

ยกข้อค้วามีไปไว้  
ในวรรค้แรก เพื่่�อให้
มีีค้วามีกระชัีบและ
ชีัดเจนยิ�งข้�น

สมีาชิีกจะโอนหร่อถิอนหุ้นในระหว�างที�ตุนเป็น
สมีาชีิกอยู�ไมี�ได้

สมีาชิีกจะโอนหร่อถิอนหุ้นในระหว�างที�ตุนเป็น
สมีาชีิกอยู�ไมี�ได้

ในระหว�างที�สมีาชิีกภาพื่ของสมีาชิีกยังไมี�สิ�นสุดลง 
ห้ามีมีิให้เจ้าหนี�ของสมีาชีิกใชี้สิทธิ์ิเรียกร้องหร่ออายัด
ค้�าหุ้นของสมีาชีิกผู้นั�น และเมี่� อสมีาชีิกภาพื่ของ
สมีาชิีกสิ�นสุดลง สหกรณ์์มีีสิทธิ์ินำาเงินตุามีมูีลค้�าหุ้นที�
สมีาชีิกมีีอยู�มีาหักกลบลบหนี�ที�สมีาชีิกผูกพื่ันตุ้องชีำาระ
หนี�แก�สหกรณ์์ได้ และให้สหกรณ์์มีีฐานะเป็นเจ้าหนี�
บุริมีสิทธิ์ิพื่ิเศษเหน่อเงินค้�าหุ้นนั�น 

ในระหว�างที�สมีาชิีกภาพื่ของสมีาชิีกยังไมี�สิ�นสุดลง 
ห้ามีมีิให้เจ้าหนี�ของสมีาชีิกใชี้สิทธิ์ิเรียกร้องหร่ออายัด
ค้�าหุ้นของสมีาชีิกผู้นั�น และเมี่� อสมีาชีิกภาพื่ของ
สมีาชิีกสิ�นสุดลง สหกรณ์์มีีสิทธิ์ินำาเงินตุามีมูีลค้�าหุ้นที�
สมีาชิีกมีีอยู�มีาหักกลบลบหนี�ที�สมีาชีิกผูกพื่ันตุ้องชีำาระ
หนี�แก�สหกรณ์์ได้ และให้สหกรณ์์มีีฐานะเป็นเจ้าหนี�
บุริมีสิทธิ์ิพื่ิเศษเหน่อเงินค้�าหุ้นนั�น

ข้อ 6 การชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนการชีำาระค้�าหุ้น
รายเด่อนนั�น ให้ส�งโดยวิธิ์ีหักจากเงินได้รายเด่อนของ
สมีาชีิกในวันจ�ายเงินได้รายเด่อนประจำาเด่อนนั�น ๆ 
ทุกเด่อน

ข้อ 6 การชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนการชีำาระค้�าหุ้น
รายเด่อนนั�น ให้ส�งโดยวิธิ์ีหักจากเงินได้รายเด่อนของ
สมีาชีิกในวันจ�ายเงินได้รายเด่อนประจำาเด่อนนั�น ๆ ทุก
เด่อนและวิิธีอืี�นใดตามที่ี�สห้กู้ร์ณ์์กู้ำาห้นด

เพื่่�ออำานวย 
ค้วามีสะดวกให้แก�
สมีาชิีกในการชีำาระค้�า
หุ้นรายเด่อน

เมี่�อสมีาชิีกมีีค้ำาขอเป็นหนังส่อและค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการได้สอบสวนพิื่จารณ์าเห็นว�า สมีาชิีกนั�นตุก
อยู�ในพื่ฤติุการณ์์อันทำาให้ไมี�สามีารถิชีำาระค้�าหุ้นราย
เด่อนได้ โดยมีิใชี�เกิดข้�นด้วยเจตุนาอันไมี�สุจริตุของ
ตุน  ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการจะอนุญาตุให้สมีาชิีกนั�น
มีิตุ้องชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนชัี�วระยะเวลาตุามีที�ค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการเห็นสมีค้วรก็ได้

เมี่� อสมีาชีิกมีีค้ำาขอเป็นหนังส่อและค้ณ์ะกรรมี 
การดำาเนินการได้สอบสวนพื่ิจารณ์าเห็นว�า สมีาชีิกนั�น
ตุกอยู�ในพื่ฤติุการณ์์อันทำาให้ไมี�สามีารถิชีำาระค้�าหุ้น
รายเด่อนได้ โดยมีิใชี�เกิดข้�นด้วยเจตุนาอันไมี�สุจริตุของ
ตุน ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการจะอนุญาตุให้สมีาชีิกนั�น
มีิตุ้องชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนชีั�วระยะเวลาตุามีที�ค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการเห็นสมีค้วรก็ได้
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ข้อควิามเดิม ข้อควิามที่ี�เสนอแกู้้ไขเพิ�มเติม เห้ตุผู้ล

ข้อ 7 การงดชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน สมีาชิีกที�
ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อนไมี�น้อยกว�า 200 งวดเด่อน 
หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อยกว�า 100,000 บาท (หน้�ง
แสนบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระ
ค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดยแจ้งค้วามีจำานงเป็นหนังส่อตุ�อ
ผู้จัดการ หร่อในกรณี์ที�สมีาชิีกได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน
ตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อนสามีงวดติุดตุ�อ
กัน และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานง
จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน ให้ผู้จัดการพื่ิจารณ์าอนุมีัติุ
ตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์
ทราบ

ข้อ 7 การงดชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน สมีาชีิกที�
ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อนไมี�น้อยกว�า 200 งวดเด่อน 
หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อยกว�า 100,000 บาท (หน้�ง
แสนบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระ
ค้�าหุ้นรายเด่อน ก็ได้ โดยแจ้งค้วามีจำานงเป็นหนังส่อ
ตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�สมีาชีิกได้ชีำาระค้�าหุ้นราย
เด่อนตุามีกำาหนดแล้ว ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อนสามีงวด
ติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามี
จำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อน ให้ผู้จัดการพื่ิจารณ์า
อนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์และแจ้งให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
อำานวิยืกู้าร์ทราบ

เพื่่�อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

สมีาชีิกสมีทบที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน ไมี�
น้อยกว�า 200 งวดเด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อย
กว�า 50,000 บาท (ห้าหมี่�นบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�
สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดย
แจ้งค้วามีจำานงเป็นหนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�
สมีาชิีกสมีทบได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว 
ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อนสามีงวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�
สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้น
รายเด่อน ให้ผู้จัดการพื่ิจารณ์าอนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์
และแจ้งให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ทราบ

สมีาชีิกสมีทบที�ได้ชีำาระเงินค้�าหุ้นรายเด่อน ไมี�
น้อยกว�า 200 งวดเด่อน หร่อเป็นจำานวนเงินไมี�น้อย
กว�า 50,000 บาท (ห้าหมี่�นบาทถ้ิวน) และไมี�มีีหนี�
สินกับสหกรณ์์ จะงดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนก็ได้ โดย
แจ้งค้วามีจำานงเป็นหนังส่อตุ�อผู้จัดการ หร่อในกรณ์ีที�
สมีาชิีกสมีทบได้ชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนตุามีกำาหนดแล้ว 
ขาดส�งค้�าหุ้นรายเด่อนสามีงวดติุดตุ�อกัน และไมี�มีีหนี�
สินกับสหกรณ์์ ถ่ิอว�าแสดงค้วามีจำานงจะงดชีำาระค้�าหุ้น
รายเด่อน ให้ผู้จัดการพื่ิจารณ์าอนุมีัติุตุามีหลักเกณ์ฑ์์
และแจ้งให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ทราบ

(ไม่มขี้อควิามเดิม) ใ น ก ร ณี์ ที� ส มี า ชีิ ก มีีค้ ว า มี จำา เ ป็น จ ะ ข อ ง ด ส� ง 
หุ้ นก� อนค้รบตุามีหลัก เกณ์ฑ์์ให้สมีาชีิกแ จ้ง เป็น 
ลายลักษณ์์อักษรชีี�แจงเหตุุผลและค้วามีจำาเป็นใน 
การของดส� งค้� าหุ้น ถ้ิงค้ณ์ะกรรมีการดำา เนินการ
พื่ิจารณ์าเป็นราย ๆ ไป

เพื่่�อเป็นการรักษา
สถิานภาพื่เป็นสมีาชีิก
และเพื่่�อบรรเทาค้วามี
เด่อดร้อนให้แก�สมีาชิีก

ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์์ สมีาชิีกอาจถูิกให้
ออกจากสหกรณ์์เพื่ราะเหตุุอย�างหน้�งอย�างใดดังตุ�อ
ไปนี�

ข้อ 41 การให้ออกจากสหกรณ์์ สมีาชิีกอาจถูิก
ให้ออกจากสหกรณ์์เพื่ราะเหตุุอย�างหน้�งอย�างใดดัง
ตุ�อไปนี�

(1)  ขาดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนถ้ิงสามีงวด
ติุดตุ�อกันหร่อขาดชีำาระรวมีถ้ิงหกงวด ทั�งนี� โดยมีิได้รับ
อนุญาตุจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ

(1) ขาดชีำาระค้�าหุ้นรายเด่อนถ้ิงสามีงวด
ติุดตุ�อกันหร่อขาดชีำาระรวมีถ้ิงหกงวด ทั�งนี� โดยมีิได้รับ
อนุญาตุจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ

(2) นำาเงินกูไ้ปใช้ีผดิค้วามีมีุ�งหมีายที�ใหเ้งินกูน้ั�น (2) นำาเงินกู้ไปใชีผ้ดิค้วามีมีุ�งหมีายที�ใหเ้งินกู้นั�น

(3) ไมี�จัดการแก้ไขหลักประกันสำาหรับเงินกู้ที�
เกิดบกพื่ร�องให้ค่้นดีภายในระยะเวลาที�ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการกำาหนด

(3) ไมี�จัดการแก้ไขหลักประกันสำาหรับเงินกู้ที�
เกิดบกพื่ร�องให้ค่้นดีภายในระยะเวลาที�ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการกำาหนด

(4) ค้้างส�งเงินงวดชีำาระหนี� ไมี�ว�าตุ้นเงินหร่อ
ดอกเบี�ยติุดตุ�อกันเป็นเวลาถ้ิงสองเด่อน หร่อผิดนัด
ส�งเงินงวดชีำาระหนี�ดังว�านั�นถ้ิงสามีค้ราวสำาหรับเงินกู้
รายหน้�ง ๆ

(4) ค้้างส�งเงินงวดชีำาระหนี� ไมี�ว�าตุ้นเงินหร่อ
ดอกเบี�ยติุดตุ�อกันเป็นเวลาถ้ิงสองเด่อน หร่อผิดนัด
ส�งเงินงวดชีำาระหนี�ดังว�านั�นถ้ิงสามีค้ราวสำาหรับเงินกู้
รายหน้�ง ๆ

(5) ไมี�ให้ข้อค้วามีจริงเกี�ยวกับหนี�สินของตุน
แก�สหกรณ์์เมี่�อสมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิก หร่อเมี่�อจะก�อ
ค้วามีผูกพัื่นในหนี�สินตุ�อสหกรณ์์ในฐานะผู้กู้หร่อผู้ค้ำา
ประกัน หร่อเมี่�อ มีีค้วามีผูกพื่ันในหนี�สินตุ�อสหกรณ์์
อยู�แล้ว 

(5) ไมี�ให้ข้อค้วามีจริงเกี�ยวกับหนี�สินของตุน
แก�สหกรณ์์เมี่�อสมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิก หร่อเมี่�อจะก�อ
ค้วามีผูกพัื่นในหนี�สินตุ�อสหกรณ์์ในฐานะผู้กู้หร่อผู้ค้ำา
ประกัน หร่อเมี่� อมีีค้วามีผูกพื่ันในหนี�สินตุ�อสหกรณ์์
อยู�แล้ว

(6) จงใจฝ่าฝืนไมี�ปฏิิบัติุตุามีกฎหมีาย ข้อ
บังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์หร่อของที�
ประชุีมีกลุ�มีที�ตุนสังกัด หร่อมีปีระพื่ฤติุการใด ๆ อันเปน็
เหตุุใหเ้หน็ว�าไมี�ซึ่่�อสัตุย์สุจริตุ แสดงตุนเปน็ปฏิิปกัษ์หร่อ
ทำาใหเ้ส่�อมีเสียตุ�อสหกรณ์์ไมี�ว�าโดยประการใด ๆ

(6) จงใจฝ่าฝืนไมี�ปฏิิบัติุตุามีกฎหมีาย ข้อ
บังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์หร่อของที�
ประชุีมีกลุ�มีที�ตุนสังกัด หร่อมีปีระพื่ฤติุการใด ๆ อันเปน็
เหตุุใหเ้หน็ว�าไมี�ซึ่่�อสัตุย์สุจริตุ แสดงตุนเปน็ปฏิิปกัษ์หร่อ
ทำาใหเ้ส่�อมีเสียตุ�อสหกรณ์์ไมี�ว�าโดยประการใด ๆ 
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เมี่�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการได้สอบสวนพิื่จารณ์า 
ปรากฏิว�า สมีาชีิกมีีเหตุุใด ๆ ดังกล�าวข้างตุ้นนี� และได้
ลงมีติุให้สมีาชีิกออกโดยค้ะแนนเสียงไมี�น้อยกว�าสอง
ในสามีแห�งจำานวนกรรมีการดำาเนินการที�อยู�ทั�งหมีดใน
ขณ์ะนั�นแล้ว ก็เป็นอันถ่ิอว�าสมีาชีิกนั�นถิูกให้ออกจาก
สหกรณ์์

เมี่�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการได้สอบสวนพิื่จารณ์า 
ปรากฏิว�า สมีาชีิกมีีเหตุุใด ๆ ดังกล�าวข้างตุ้นนี� และได้
ลงมีติุให้สมีาชีิกออกโดยค้ะแนนเสียงไมี�น้อยกว�าสอง
ในสามีแห�งจำานวนกรรมีการดำาเนินการที�อยู�ทั�งหมีดใน
ขณ์ะนั�นแล้ว ก็เป็นอันถ่ิอว�าสมีาชีิกนั�นถิูกให้ออกจาก
สหกรณ์์

สมีาชิีกที�ถิูกให้ออกจากสหกรณ์์มีีสิทธิ์ิย่�นอุทธิ์รณ์์
ตุ�อที�ประชุีมีใหญ� โดยให้ย่�นอุทธิ์รณ์์ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการภายในสามีสิบวันนับแตุ�วันที�ทราบมีติุการให้
ออก ค้ำาวินจิฉัยของที�ประชุีมีใหญ�ใหเ้ปน็ที�สุด

สมาชิกู้ที่ี�คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์มีมติให้้ออกู้
จัากู้สห้กู้ร์ณ์์ อาจัยืื�นอุที่ธีร์ณ์์ต่อที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่ได้  
โดยืยืื�นอุที่ธีร์ณ์์เป็นห้นังสือต่อผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์
ภายืใน 60 วัิน นับแต่วัินที่ี�ได้ร์ับแจ้ังให้้ออกู้จัากู้
สห้กู้ร์ณ์์ 

เพื่่�อใหเ้ปน็ไปตุามีระเบยีบ 
นายทะเบียนสหกรณ์์ 
ว� า ด้วยขั�นตุอนวิธิ์ีการ 
ดำาเนนิการถิอดถิอน

ห้นังสืออุที่ธีร์ณ์์ต้องมรี์ายืละเอยีืดอันแสดงได้ว่ิา
ตนถุกู้้ให้พ้น้จัากู้สมาชกิู้ภาพโดยืไม่เป็นธีร์ร์มอยืา่งไร์ 
และข้อเท็ี่จัจัร์งิในเร์ื�องนั�นมอียืา่งไร์ ทัี่�งนี� ผู้้ต้ร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์อาจัเร์ยีืกู้ผู้้อุ้ที่ธีร์ณ์์มาให้ค้ำาชี�แจังเพิ�มเติมก็ู้ได้

ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การสหกรณ์์และการ
ย่� น อุทธิ์รณ์์ของสมีา
ชีิกฯ

ข้อ 53 การถ่ิอหุ้น สมีาชีิกสมีทบตุ้องถ่ิอหุ้นราย
เด่อนตัุ�งแตุ�เด่อนแรกที�เข้าเป็นสมีาชีิกสมีทบในจำานวน
เงินที�เหมีาะสมีตุามีอัตุราที�สหกรณ์์กำาหนด

ข้อ 53 การถ่ิอหุ้น สมีาชีิกสมีทบตุ้องถ่ิอหุ้นราย
เด่อนตัุ�งแตุ�เด่อนแรกที�เข้าเป็นสมีาชีิกสมีทบในจำานวน
เงินที�เหมีาะสมีและอัตร์ากู้าร์ถืุอหุ้้นส้งสุดเป็นไปตุามี
อัตุราที�สหกรณ์์กำาหนด

เพ่ื่�อให้มีีค้วามีชีัดเจน
ในการถ่ิอปฏิิบัติุ

ข้อ 64 การเล่อกตัุ�งและการดำารงตุำาแหน�งผู้แทน
สมีาชีิก

(1) สมีาชีิกเท�านั�นมีีสิทธิ์ิได้รับเล่อกตัุ�งเป็น 
ผู้แทนสมีาชิีก

ข้อ 64 การเล่อกตัุ�งและการดำารงตุำาแหน�งผู้แทน
สมีาชีิก

(1) สมีาชีิกเท�านั�นมีีสิทธิ์ิได้รับเล่อกตัุ�งเป็น 
ผู้แทนสมีาชิีก

1. เพื่่�อให้การจัด
ประชุีมีกลุ�มีสมีาชิีก
มีีค้วามีค้ล�องตัุวมีาก
ยิ�งข้�น

(2) การเล่อกตัุ�งผู้แทนสมีาชีิก ค้ราวหน้�ง ๆ ให้
กระทำาในที�ประชุีมีกลุ�มีก�อน การประชุีมีใหญ�สามีัญ
ของสหกรณ์์ไมี�น้อยกว�าสามีสิบวัน และให้ประธิ์าน
กลุ�มีหร่อเลขานุการกลุ�มี (ถ้ิามีี) หร่อตัุวแทนกลุ�มีแจ้ง
รายชี่�อผู้แทนสมีาชีิกในกลุ�มีของตุนตุ�อสหกรณ์์โดยมีิ
ชีักชี้า 

(2) การเล่อกตัุ�งผู้แทนสมีาชีิก ค้ราวหน้�ง ๆ  
ให้กระทำาในที�ประชุีมีกลุ�มีก�อน การประชุีมีใหญ�สามีัญ
ของสหกรณ์์ ไมี� น้อยกว�าสามีสิบวัน ในกู้ร์ณ์ีที่ี�ไม่
สามาร์ถุจััดปร์ะชุมกู้ลุ่มได้ ให้้ใช้วิิธีอืี�นใดที่ี�เห้มาะสม
ได้ และให้ประธิ์านกลุ�มีหร่อเลขานุการกลุ�มี (ถ้ิามีี) หร่อ
ตัุวแทนกลุ�มีแจ้งรายช่ี�อผู้แทนสมีาชิีกในกลุ�มีของตุน 
ตุ�อสหกรณ์์โดยมีิชีักชี้า

2. เพื่่�อให้การบริหาร 
จัดการจัดประชุีมี กลุ�มี
สมีาชิีกเป็นไป ด้วย
ค้วามีเรียบร้อย และมีี
ประสิทธิ์ิภาพื่ 

(3) ให้ที�ประชุีมีกลุ�มีดำาเนินการเล่อกตัุ�งผู้แทน
สมีาชีิก โดยือัตร์าส่วินจัำานวินสมาชิกู้ห้กู้สิบคนต่อ
ผู้้้แที่นสมาชิกู้ห้นึ�งคน ถ้ิาเศษของอัตุราส�วนดังกล�าว
เกินก้�งให้เลือกู้ผู้แทนสมีาชีิกเพื่ิ�มีข้�นอีกหน้�งค้น ใน
จำานวนนี�ให้ประธิ์านกลุ�มี (ถ้ิามีี) หร่อตัุวแทนกลุ�มีเป็น
ผู้แทนสมีาชีิกโดยตุำาแหน�ง โดยให้นับรวมีอยู�ในจำานวน
ผู้แทนสมีาชิีกที�กลุ�มีพื่้งเล่อกตัุ�งได้ 

(3)  ให้ ที�ประชุีมีกลุ�มีดำา เนินการเ ล่อกตัุ� ง 
ผู้แทนสมีาชิีก ในอัตร์าส่วินของผู้้้แที่นสมาชิกู้ให้้เป็น
ไปตามร์ะเบียืบห้ร์ือปร์ะกู้าศ์สห้กู้ร์ณ์์ ถ้ิาเศษของ
อัตุราส�วนดังกล�าวเกินก้�งให้เลือกู้ตั�งผู้แทนสมีาชีิกเพื่ิ�มี
ข้�นอีกหน้�งค้น ในจำานวนนี�ให้ประธิ์านกลุ�มี (ถ้ิามีี) หร่อ
ตัุวแทนกลุ�มีเป็นผู้แทนสมีาชีิกโดยตุำาแหน�ง โดยให้นับ
รวมี อยู�ในจำานวนผู้แทนสมีาชิีกที�กลุ�มีพื่้งเล่อกตัุ�งได้ 
ทัี่�งนี� ให้้มผีู้้้แที่นสมาชิกู้ได้ไม่เกิู้น 240 คน 

อน้�ง จำานวนผู้แทนสมีาชิีกจะมีีน้อยกว�าหน้�งร้อย
ค้นไมี�ได้ 

อน้�ง จำานวนผู้แทนสมีาชิีกจะมีีน้อยกว�าหน้�งร้อย
ค้นไมี�ได้ 

(4) ให้ผู้แทนสมีาชิีกอยู�ในตุำาแหน�งค้ราวละ
สองปีทางบัญชีีของสหกรณ์์ ถ้ิายังไมี�มีีการเล่อกตัุ�ง
ผู้แทนสมีาชีิกใหมี� ก็ให้ผู้แทนสมีาชีิกค้นเดิมีอยู�ใน
ตุำาแหน�งตุ�อไปพื่ลางก�อน

4) ให้ผู้แทนสมีาชิีกอยู�ในตุำาแหน�งค้ราวละ
สองปีทางบัญชีีของสหกรณ์์ ถ้ิายังไมี�มีีการเล่อกตัุ�ง
ผู้แทนสมีาชีิกใหมี� ก็ให้ผู้แทนสมีาชีิกค้นเดิมีอยู�ใน
ตุำาแหน�งตุ�อไปพื่ลางก�อน

ข้อ 70 อำานาจหน้าที�ของที�ประชุีมีใหญ� ที�ประชุีมี
ใหญ�มีีอำานาจหน้าที�พื่ิจารณ์าวินิจฉัยเร่�องทั�งปวงที�เกิด
ข้�นเกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์์ ซ้ึ่�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี� 

ข้อ 70 อำานาจหน้าที�ของที�ประชุีมีใหญ� ที�ประชุีมี
ใหญ�มีีอำานาจหน้าที�พื่ิจารณ์าวินิจฉัยเร่�องทั�งปวงที�เกิด
ข้�นเกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์์ ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี� 
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(1) รับทราบเร่� องการรับสมีาชีิก เข้าใหมี� 
สมีาชีิกออกจากสหกรณ์์ การเล่อกตัุ�งผู้แทนสมีาชีิก 
และวินิจฉัยข้ออุทธิ์รณ์์ของผู้สมีัค้รซ้ึ่�งมีิได้รับเล่อกเข้า
เป็นสมีาชีิก และสมีาชิีกที� ถิูกให้ออกจากสหกรณ์์ 

(1)  รับทราบเร่� องการรับสมีาชีิกเข้าใหมี� 
สมีาชีิกออกจากสหกรณ์์ การเล่อกตัุ�งผู้แทนสมีาชีิก 
และวินิจฉัยข้ออุทธิ์รณ์์ของผู้สมีัค้รซึ่้�งมีิได้รับเล่อกเข้า
เป็นสมีาชิีก และสมีาชีิกที�ถิูกให้ออกจากสหกรณ์์

(2) พิื่จารณ์าเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
และพื่ิจารณ์าถิอดถิอนกรรมีการดำาเนินการและ 
ผู้ตุรวจสอบกิจการของสหกรณ์์

(2) พิื่จารณ์าเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ และพื่ิจารณ์าถิอดถิอนกรรมีการ
ดำาเนินการและผู้ตุรวจสอบกิจการของสหกรณ์์

เพื่่�อค้วามีถิูกตุ้อง 
ค้รบถ้ิวน

(3) พื่ิจารณ์าอนุมีัติุงบการเงินประจำาปี และ
จัดสรรกำาไรสุทธิ์ิประจำาปีของสหกรณ์์

(3) พื่ิจารณ์าอนุมีัติุงบการเงินประจำาปี และ
จัดสรรกำาไรสุทธิ์ปิระจำาปขีองสหกรณ์์

(4) รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์์ ของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
และของผู้ตุรวจสอบกิจการ

(4) รับทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์์ ของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
และของผู้ตุรวจสอบกิจการ

(5) พิื่จารณ์ากำาหนดบำาเหน็จค้�าตุอบแทน 
การปฏิิบัติุงานของกรรมีการดำาเนินการ หร่อกรรมีการ
อ่� น  ๆ  และผู้ ตุรวจสอบกิจการ  และกำาหนดค้� า
ธิ์รรมีเนียมีการตุรวจบัญชีีของผู้สอบบัญชีี

(5) พิื่จารณ์ากำาหนดบำาเหน็จค้�าตุอบแทนการ
ปฏิิบัติุงานของกรรมีการดำาเนินการ ห้ร์อืกู้ร์ร์มกู้าร์อื�น  
ห้ร์อือนุกู้ร์ร์มกู้าร์ ห้ร์อืคณ์ะที่ำางาน ห้ร์อืสมาชิกู้ ห้ร์อื 
ผู้้แ้ที่นสมาชกิู้ ห้ร์อืที่ี�ปร์กึู้ษา ห้ร์อืที่ี�ปร์กึู้ษากิู้ตติมศ์กัู้ดิ� 
และผู้ตุรวจสอบกิจการ และกำาหนดค้�าธิ์รรมีเนียมีการ
ตุรวจบัญชีีของผู้สอบบัญชีี

เพื่่�อกำาหนดผู้มีีสิทธิ์ิ�
ได้รับบำาเหน็จค้�า
ตุอบแทน การปฏิิบัติุ
งาน ให้ค้รอบค้ลุมีค้รบ
ถ้ิวน 

(6) พื่ิจารณ์าคั้ดเล่อกผู้สอบบัญชีี เพื่่�อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์์แตุ�งตัุ�ง

(6) พื่ิจารณ์าคั้ดเล่อกผู้สอบบัญชีี เพ่ื่�อให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์์แตุ�งตัุ�ง

(7) พิื่จารณ์ากำาหนดวงเงินซึ่้�งสหกรณ์์อาจกู้
ย่มีหร่อการค้ำาประกัน

(7) พิื่จารณ์ากำาหนดวงเงินซ้ึ่�ง สหกรณ์์อาจกู้
ย่มีหร่อการค้ำาประกัน 

(8) อนุมีัติุแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์

(8) อนุมีัติุแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์

(9) พิื่จารณ์าการแยกสหกรณ์์ (9) พื่ิจารณ์าการแยกสหกรณ์์

(10) กำาหนดค้�าเบี�ยเลี�ยงค้�าพื่าหนะ ค้�าเชี�า
ที�พื่ัก และค้�าเบี�ยประชุีมีของกรรมีการดำาเนินการ 
กรรมีการอ่�น ๆ ที�ปร้กษาและที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ�

(10) กำาหนดค้�าเบี�ยเลี�ยง ค้�าพื่าหนะ ค้�าเชี�าที�พื่กั  
และค้�าเบี�ยประชุีมีของกรรมีการดำาเนินการ กู้ร์ร์มกู้าร์
อื�น อนุกู้ร์ร์มกู้าร์ คณ์ะที่ำางาน สมาชิกู้ ผู้้้แที่นสมาชิกู้ 
ที�ปร้กษาและที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ�

เพื่่�อกำาหนดผู้มีีสิทธิ์ิ�
ได้รับค้�าใช้ีจ�ายในการ
เข้าร�วมีประชุีมีให้
ค้รอบค้ลุมีค้รบถ้ิวน

(11) พิื่จารณ์าแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บ (11) พื่ิจารณ์าแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บ

(12) รบัทราบเร่�องการดำาเนนิงานของสนันบิาตุ 
สหกรณ์์แห�งประเทศไทย และชุีมีนุมีสหกรณ์์ที�สหกรณ์์
นี�เปน็สมีาชีิกอยู�

( 12 )  รับทราบเร่� อ งการดำา เนินงานของ
สันนบิาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย และชุีมีนมุีสหกรณ์์ที�
สหกรณ์์นี�เปน็สมีาชีิกอยู�

(13) พิื่เค้ราะห์และปฏิิบัติุตุามีบันท้กหร่อ
หนังส่อของนายทะเบียนสหกรณ์์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์์ ผู้ตุรวจการสหกรณ์์ ผู้สอบบัญชีี หร่อพื่นักงาน
เจ้าหนา้ที�ซึ่้�งนายทะเบียนสหกรณ์์มีอบหมีาย

(13) พิื่เค้ราะห์และปฏิิบั ติุตุามีบันท้กหร่อ 
หนงัสอ่ของนายทะเบียนสหกรณ์ ์รองนายทะเบยีนสหกรณ์ ์ 
ผู้ตุรวจการสหกรณ์์ ผู้สอบบัญชีี หร่อพื่นักงานเจ้าหน้าที�
ซึ่้�งนายทะเบียนสหกรณ์์มีอบหมีาย

(14) กำาหนดรูปการซ้ึ่�งสหกรณ์์ คิ้ดจะทำาเป็น
เค้ร่�องเก่�อหนุนบรรดาสมีาชีิกตุามีวัตุถิุประสงค์้ของ
สหกรณ์์ 

(14) กำาหนดรูปการซึ่้�งสหกรณ์์คิ้ดจะทำาเป็น
เค้ร่�องเก่�อหนุนบรรดาสมีาชิีกตุามีวัตุถิุประสงค์้ของ
สหกรณ์์

ข้อ 71 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ ใหส้หกรณ์์มีคี้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ ประกอบด้วย ประธิ์าน
กรรมีการหน้�งค้น และกรรมีการดำาเนินการอีกสิบสี�ค้น 
ซึ่้�งที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งจากสมีาชีิก

ข้อ 71 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ ใหส้หกรณ์์มีคี้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ ประกอบด้วย ประธิ์าน
กรรมีการหน้�งค้น และกรรมีการดำาเนินการอีกสิบสี�ค้น 
ซึ่้�งที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งจากสมีาชีิก
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การออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนิน
การให้กระทำาโดยวิธิ์ีลงค้ะแนนลับเท�านั�น เว้นแตุ�มีีเหตุุ
อันจำาเป็นและสำาคั้ญไมี�อาจลงค้ะแนนลับได้ก็ให้ลง
ค้ะแนนโดยวิธิ์ีเปิดเผยด้วิยืกู้าร์ยืกู้มือ ระหว�างเวลาที�
ผู้แทนสมีาชิีกใช้ีสิทธิ์ิออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งให้ถ่ิอ
เปน็วาระหน้�งของการประชุีมีใหญ�

การออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนิน
การให้กระทำาโดยวิธิ์ีลงค้ะแนนลับเท�านั�น เว้นแตุ�มีีเหตุุ
อันจำาเป็นและสำาคั้ญไมี�อาจลงค้ะแนนลับได้ก็ให้ลง
ค้ะแนนโดยวิธิ์ีเปิดเผย ระหว�างเวลาที�ผู้แทนสมีาชิีกใช้ี
สิทธิ์ิ ออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งให้ถ่ิอเป็นวาระหน้�ง
ของการประชุีมีใหญ�

เพื่่� อให้มีีชี�องทางการ
ออกเสียงลงค้ะแนน
เล่อกตัุ�งได้หลายวิธิ์ี

ในค้ณ์ะกรรมีการดำา เนินการแตุ�ละชุีด  ให้มีี
กรรมีการดำาเนินการที�มีาจากสมีาชีิกที�เป็นพื่นักงาน
ราชีการไมี� เ กินหน้� งค้น เ ว้นแตุ� ไมี�มีีสมีาชีิกที� เป็น 
พื่นกังานราชีการสมีคั้รรบัเล่อกตัุ�งเปน็กรรมีการดำาเนนิการ

ในค้ณ์ะกรรมีการดำา เนินการแตุ�ละชุีด  ให้มีี
กรรมีการดำาเนินการที�มีาจากสมีาชีิกที�เป็นพื่นักงาน
ราชีการไมี� เ กินหน้� งค้น เ ว้นแตุ� ไมี�มีีสมีาชีิกที� เป็น 
พื่นกังานราชีการสมีคั้รรบัเล่อกตัุ�งเปน็กรรมีการดำาเนนิการ

ให้กรรมีการดำาเนินการเล่อกกันเองในตุำาแหน�งรอง
ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการสามีค้น เลขานุการค้น
หน้�ง และเหรัญญิกค้นหน้�ง นอกนั�นเป็นกรรมีการ และ
ปดิประกาศใหท้ราบโดยทั�วกัน ณ์ สำานกังานสหกรณ์์

ให้กรรมีการดำาเนินการเล่อกกันเองในตุำาแหน�งรอง
ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการสามีค้น เลขานุการค้น
หน้�ง และเหรัญญิกค้นหน้�ง นอกนั�นเป็นกรรมีการ และ
ปดิประกาศใหท้ราบโดยทั�วกัน ณ์ สำานกังานสหกรณ์์

ในกรณ์ีกรรมีการดำาเนินการว�างลงเพื่ราะเหตุุ
ใดเหตุุหน้�ง ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�งตัุ�งค้ณ์ะ
กรรมีการเล่อกตัุ�งข้�นมีาค้ณ์ะหน้�ง จำานวนไมี�เกิน 25 ค้น 
โดยให้ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการหร่อรองประธิ์าน
กรรมีการดำาเนินการหร่อกรรมีการดำาเนินการค้น
หน้�งเป็นประธิ์านกรรมีการเล่อกตัุ�ง ผู้ จัดการเป็น
กรรมีการและเลขานุการค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง และ
เจ้าหน้าที�สหกรณ์์เป็นกรรมีการและผู้ชี�วยเลขานุการ
ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ส�วนที�เหล่อเป็นกรรมีการที�ได้
มีาจากสมีาชีิก

ในกรณ์ีกรรมีการดำาเนินการว�างลงเพื่ราะเหตุุ
ใดเหตุุหน้�ง ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�งตัุ�งค้ณ์ะ
กรรมีการเล่อกตัุ�งข้�นมีาค้ณ์ะหน้�ง จำานวนไมี�เกิน 25 ค้น 
โดยให้ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการหร่อรองประธิ์าน
กรรมีการดำาเนินการหร่อกรรมีการดำาเนินการค้น
หน้�งเป็นประธิ์านกรรมีการเล่อกตัุ�ง ผู้ จัดการเป็น
กรรมีการและเลขานุการค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง และ
เจ้าหน้าที�สหกรณ์์เป็นกรรมีการและผู้ชี�วยเลขานุการ
ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ส�วนที�เหล่อเป็นกรรมีการที�ได้
มีาจากสมีาชีิก

ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการมีี
อำา น า จ ห น้ า ที� บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ล่ อ ก ตัุ� ง ก ร ร มี ก า ร 
ดำาเนินการ ให้เป็นไปด้วยค้วามีบริสุทธิ์ิ�และเที�ยง
ธิ์รรมี ตุลอดจนดำาเนินการให้ผู้แทนสมีาชิีกที�มีา
ประชุีมีใหญ�ได้รับค้วามีสะดวกในการใชี้สิทธิ์ิเล่อกตัุ�ง  
ถ้ิามีีค้วามีจำาเป็น ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งอาจขอให้ค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์แตุ�งตัุ�งสมีาชีิกหร่อบุค้ค้ล
ภายนอก ร�วมีดำาเนนิการจัดการเล่อกตัุ�งด้วยก็ได้

ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการมีี
อำานาจหน้าที�บริหารจัดการเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนิน
การ ให้เป็นไปด้วยค้วามีบริสุทธิ์ิ�และเที�ยงธิ์รรมี ตุลอด
จนดำาเนินการให้ผู้แทนสมีาชิีกที�มีาประชุีมีใหญ�ได้
รับค้วามีสะดวกในการใชี้สิทธิ์ิเล่อกตัุ�ง ถ้ิามีีค้วามี
จำาเป็น ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งอาจขอให้ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการสหกรณ์์แตุ�งตัุ�งสมีาชิีกหร่อบุค้ค้ลภายนอก  
ร�วมีดำาเนนิการจัดการเล่อกตัุ�งด้วยก็ได้

ห้ามีไมี�ให้บุค้ค้ลซึ่้�งมีีลักษณ์ะดังตุ�อไปนี�เป็นหร่อทำา
หนา้ที�กรรมีการดำาเนนิการ

ห้ามีไมี�ให้บุค้ค้ลซึ่้�งมีีลักษณ์ะดังตุ�อไปนี�เป็นหร่อทำา
หนา้ที�กรรมีการดำาเนนิการ

หลักเกณ์ฑ์์การบริหารจัดการเล่อกตัุ�ง ตัุ�งแตุ�การ
รับสมีัค้รจนถ้ิงการประกาศผลการลงค้ะแนนเล่อกตัุ�ง
ในที�ประชุีมีใหญ� ให้ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ดำาเนินการ
ประกาศให้สมีาชีิกทราบก�อนการเล่อกตัุ�งไมี�น้อยกว�า 
7 วัน

หลักเกณ์ฑ์์การบริหารจัดการเล่อกตัุ�ง ตัุ�งแตุ�การ
รับสมีัค้รจนถ้ิงการประกาศผลการลงค้ะแนนเล่อกตัุ�ง
ในที�ประชุีมีใหญ� ให้ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ดำาเนินการ
ประกาศให้สมีาชีิกทราบก�อนการเล่อกตัุ�งไมี�น้อยกว�า 
7 วัน

ห้ามีไมี�ให้บุค้ค้ลซึ่้�งมีีลักษณ์ะดังตุ�อไปนี�เป็นหร่อทำา
หนา้ที�กรรมีการดำาเนนิการ

ห้ามีไมี�ให้บุค้ค้ลซึ่้�งมีีลักษณ์ะดังตุ�อไปนี�เป็นหร่อทำา
หนา้ที�กรรมีการดำาเนนิการ

(1) เค้ยได้รับโทษจำาคุ้กโดยค้ำาพื่ิพื่ากษาถ้ิงที�
สุดให้จำาคุ้ก เว้นแตุ�เป็นโทษสำาหรับค้วามีผิดที�ได้กระทำา
โดยประมีาทหร่อค้วามีผดิลหโุทษ

(1) เค้ยได้รับโทษจำาคุ้กโดยค้ำาพิื่พื่ากษาถ้ิงที�
สุดให้จำาคุ้ก เว้นแตุ�เป็นโทษสำาหรับค้วามีผิดที�ได้กระทำา
โดยประมีาทหร่อค้วามีผดิลหโุทษ

(2) เค้ยถิูกไล�ออก ปลดออก หร่อให้ออกจาก
ราชีการ องค์้การ หน�วยงานของรัฐ หร่อเอกชีน ฐาน
ทุจริตุตุ�อหนา้ที�

(2) เค้ยถิูกไล�ออก ปลดออก หร่อให้ออกจาก
ราชีการ องค์้การ หน�วยงานของรัฐ หร่อเอกชีน ฐาน
ทุจริตุตุ�อหนา้ที�

(3) เค้ยถิูกให้พื่้นจากตุำาแหน�งกรรมีการหร่อ
ผู้จัดการหร่อมีีค้ำาวินิจฉัยเป็นที�สุดให้พื่้นจากตุำาแหน�ง
กรรมีการตุามีค้ำาสั�งนายทะเบียนสหกรณ์์

(3) เค้ยถิูกให้พื่้นจากตุำาแหน�งกรรมีการหร่อ
ผู้จัดการหร่อมีีค้ำาวินิจฉัยเป็นที�สุดให้พื่้นจากตุำาแหน�ง
กรรมีการตุามีค้ำาสั�งนายทะเบียนสหกรณ์์
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(4) เค้ยถูิกที�ประชุีมีใหญ�มีีมีติุให้ถิอดถิอนออก
จากตุำาแหน�งกรรมีการเพื่ราะเหตุุทุจริตุตุ�อหนา้ที�

(4) เค้ยถูิกที�ประชุีมีใหญ�มีีมีติุให้ถิอดถิอนออก
จากตุำาแหน�งกรรมีการเพื่ราะเหตุุทุจริตุตุ�อหนา้ที�

(5) เป็นกรรมีการหร่อผู้จัดการในสหกรณ์์ที�ถิูก
สั�งเลิกตุามีมีาตุรา 89/3 วรรค้สอง แห�งพื่ระราชีบัญญัติุ
สหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี

(5) เป็นกรรมีการหร่อผู้จัดการในสหกรณ์์ที�ถิูก
สั�งเลิกตุามีมีาตุรา 89/3 วรรค้สอง แห�งพื่ระราชีบัญญัติุ
สหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี

(6) เปน็บุค้ค้ลที�มีลัีกษณ์ะตุ้องหา้มีตุามีระเบยีบ 
ที�นายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด

(6)  เป็นบุค้ค้ลที�มีี ลักษณ์ะตุ้องห้ามีตุามี
ระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด

(7) สมีาชีิกซึ่้�งผิดนัดการชีำาระเงินงวดชีำาระ
หนี�  ไมี�ว�าตุ้นเงินหร่อดอกเบี�ยในระยะเวลาสองป ี
ทางบัญชีีนับแตุ�ปีที�ผิดนัดถ้ิงปีที� เล่อกตัุ�งกรรมีการ
ดำาเนินการ เ ว้นแตุ�การผิดนัดนั�นมีิ ไ ด้ เ กิดข้�นจาก
การกระทำาของตุนเอง

(7) สมีาชิีกซึ่้�งผิดนัดการชีำาระเงินงวดชีำาระหนี� 
ไมี�ว�าตุ้นเงินหร่อดอกเบี�ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชีี
นับแตุ�ปีที�ผิดนัดถ้ิงปีที�เล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการ เว้น
แตุ�การผดินดันั�นมีไิด้เกิดข้�นจากการกระทำาของตุนเอง

(8) ผูซ้ึ่้�งเปน็เจ้าหนา้ที�ในสหกรณ์์นี� (8) ผูซ้ึ่้�งเปน็เจ้าหนา้ที�ในสหกรณ์์นี�

(9) ลักษณ์ะตุ้องห้ามีอ่�นตุามีที�กฎกระทรวง
กำาหนด

(9) ลักษณ์ะตุ้องห้ามีอ่�นตุามีที�กฎกระทรวง
กำาหนด

ข้อ 78 อำานาจหน้าที�ของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การ ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการมีีอำานาจหน้าที�ดำาเนิน
กิจการทั�งปวงของสหกรณ์์ ให้เป็นไปตุามีกฎหมีาย ข้อ
บังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์ กับทั�งในทาง
อันจะทำาให้เกิดค้วามีจำาเริญแก�สหกรณ์์ ซ้ึ่�งรวมีทั�งใน
ข้อตุ�อไปนี�

ข้อ 78 อำานาจหน้าที�ของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การ ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการมีีอำานาจหน้าที�ดำาเนิน
กิจการทั�งปวงของสหกรณ์์ ให้เป็นไปตุามีกฎหมีาย ข้อ
บังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์ กับทั�งในทาง
อันจะทำาให้เกิดค้วามีจำาเริญแก�สหกรณ์์ ซ้ึ่�งรวมีทั�งใน
ข้อตุ�อไปนี�

(1) พื่ิจารณ์าในเร่�องการรับสมีาชีิกและสมีาชีิก
ออกจากสหกรณ์์ ตุลอดจนดูแลให้สมีาชิีกปฏิิบัติุการ
ตุ�าง ๆ ตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุและค้ำาสั�ง
ของสหกรณ์์

(1) พื่ิจารณ์าในเร่�องการรับสมีาชีิกและสมีาชีิก
ออกจากสหกรณ์์ ตุลอดจนดูแลให้สมีาชิีกปฏิิบัติุการ
ตุ�าง ๆ ตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุและค้ำาสั�ง
ของสหกรณ์์

(2) พิื่จารณ์าในเร่�องการรับฝากเงิน การกู้ย่มี
เงิน การใหเ้งินกู้ และการฝากหร่อลงทุนเงินของสหกรณ์์

(2) พิื่จารณ์าในเร่�องการรับฝากเงิน การกู้ย่มี
เงิน การใหเ้งินกู้ และการฝากหร่อลงทุนเงินของสหกรณ์์

(3) กำาหนดและดำาเนินการเกี�ยวกับการประชุีมี
ใหญ� และเสนองบการเงินประจำาปีกับรายงานประจำาปี
แสดงผลการดำาเนนิงานของสหกรณ์์ตุ�อที�ประชุีมีใหญ�

(3) กำาหนดและดำาเนินการเกี�ยวกับการประชุีมี
ใหญ� และเสนองบการเงินประจำาปีกับรายงานประจำาปี
แสดงผลการดำาเนนิงานของสหกรณ์์ตุ�อที�ประชุีมีใหญ�

(4) เสนอแนะการจัดสรรกำาไรสุทธิ์ปิระจำาปีตุ�อ
ที�ประชุีมีใหญ�

(4) เสนอแนะการจัดสรรกำาไรสุทธิ์ปิระจำาปีตุ�อ
ที�ประชุีมีใหญ�

(5) เสนอแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปใีหที้�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(5) เสนอแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปใีหที้�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(6) พื่ิจารณ์าดำาเนินการแตุ�งตัุ�ง หร่อจ้าง และ
กำาหนดค้�าตุอบแทนของผู้จัดการตุลอดจนค้วบคุ้มีดูแล
การปฏิิบัติุงานของผูจั้ดการใหเ้ปน็การถิูกตุ้อง

(6) พื่ิจารณ์าดำาเนินการแตุ�งตัุ�ง หร่อจ้าง และ
กำาหนดค้�าตุอบแทนของผู้จัดการตุลอดจนค้วบคุ้มีดูแล
การปฏิิบัติุงานของผูจั้ดการใหเ้ปน็การถิูกตุ้อง

(7) พิื่จารณ์าดำาเนินการแตุ�งตัุ�ง และกำาหนดค้�า
ตุอบแทนแก�ผูตุ้รวจสอบภายใน

(7) ห้ากู้มีควิามจัำาเป็นให้้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์พื่ิจารณ์าแตุ�งตัุ�ง และกำาหนดค้�าตุอบแทนผู้
ตุรวจสอบภายในได้

เพื่่�อเปน็ชี�องทางให้
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิ
การพื่ิจารณ์าตุามีค้วามี
จำาเปน็

(8) กำาหนดระเบียบตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ (8) กำาหนดระเบียบตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์

(9) จัดให้มีีและดูแลให้เรียบร้อยซ้ึ่�งบรรดา
ทะเบียน สมีุดบัญชีีเอกสารตุ�าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์์
ดำาเนนิงานของสหกรณ์์

(9) จัดให้มีีและดูแลให้เรียบร้อยซ้ึ่�งบรรดา
ทะเบียน สมีุดบัญชีีเอกสารตุ�าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์์
ดำาเนนิงานของสหกรณ์์
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(10) พื่ิจารณ์าให้สหกรณ์์สมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิก
และออกจากชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การอ่�น

(10) พื่ิจารณ์าให้สหกรณ์์สมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิก
และออกจากชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การอ่�น

(11) พื่ิจารณ์าดำาเนนิการ แตุ�งตัุ�งและถิอดถิอน
ค้ณ์ะกรรมีการอ่�น หร่อค้ณ์ะอนุกรรมีการ หร่อค้ณ์ะ
ทำางานเพื่่�อประโยชีนใ์นการดำาเนนิกิจการของสหกรณ์์ 

(11) พื่ิจารณ์าดำาเนนิการ แตุ�งตัุ�งและถิอดถิอน
ค้ณ์ะกรรมีการอ่�น หร่อค้ณ์ะอนุกรรมีการ หร่อค้ณ์ะ
ทำางานเพื่่�อประโยชีนใ์นการดำาเนนิกิจการของสหกรณ์์

(12) พื่ิเค้ราะห์และปฏิิบัติุ ตุามีหนังส่อของ
นายทะเบียนสหกรณ์์ รองนายทะเบียนสหกรณ์์ ผู้ตุรวจ
การสหกรณ์์ ผูส้อบบัญชีีหร่อพื่นกังานเจ้าหนา้ที�ซึ่้�ง นาย
ทะเบียนสหกรณ์์มีอบหมีาย 

(12) พื่ิเค้ราะห์และปฏิิบัติุตุามีหนังส่อของนาย
ทะเบียนสหกรณ์์รองนายทะเบียนสหกรณ์์ ผู้ตุรวจการ
สหกรณ์์ ผู้สอบบัญชีี หร่อพื่นักงานเจ้าหน้าที�ซึ่้�งนาย
ทะเบียนสหกรณ์์มีอบหมีาย

(13) พิื่จารณ์าให้ค้วามีเที�ยงธิ์รรมีแก�บรรดา
สมีาชีิก เจ้าหน้าที�สหกรณ์์ ตุลอดจนสอดส�องดูแลโดย
ทั�วไปเพื่่�อใหกิ้จการของสหกรณ์์ดำาเนนิไปด้วยดี

(13) พิื่จารณ์าให้ค้วามีเที�ยงธิ์รรมีแก�บรรดา
สมีาชิีก เจ้าหน้าที�สหกรณ์์ ตุลอดจนสอดส�องดูแลโดย
ทั�วไปเพื่่�อใหกิ้จการของสหกรณ์์ดำาเนนิไปด้วยดี

(14) พิื่จารณ์ารายงานของค้ณ์ะกรรมีการอ่�น 
ผู้ตุรวจสอบกิจการ ค้วามีเห็นของผู้จัดการและสมีาชีิก
เกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์์

(14) พิื่จารณ์ารายงานของค้ณ์ะกรรมีการอ่�น 
ผู้ตุรวจสอบกิจการ ค้วามีเห็นของผู้จัดการและสมีาชีิก
เกี�ยวกับกิจการของสหกรณ์์

(15) เชีิญสมีาชีิก หร่อบุค้ค้ลภายนอกที�เห็น
สมีค้วร เป็นที�ปร้กษาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ตุลอดจนกำาหนดค้�าตุอบแทนใหตุ้ามีที�เหน็สมีค้วร

(15) เชีิญสมีาชีิก หร่อบุค้ค้ลภายนอกที�เห็น
สมีค้วร เป็นที�ปร้กษาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ตุลอดจนกำาหนดค้�าตุอบแทนใหตุ้ามีที�เหน็สมีค้วร

(16) ฟ์้อง ตุ�อสู้ หร่อดำาเนินค้ดีเกี�ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์์ หร่อประนปีระนอมียอมีค้วามี หร่อมีอบข้อ
พื่ิพื่าทใหอ้นญุาโตุตุุลาการพื่ิจารณ์าชีี�ขาด

(16) ฟ์้อง ตุ�อสู้ หร่อดำาเนินค้ดีเกี�ยวกับกิจการ
ของสหกรณ์์ หร่อประนปีระนอมียอมีค้วามี หร่อมีอบข้อ
พื่ิพื่าทใหอ้นญุาโตุตุุลาการพื่ิจารณ์าชีี�ขาด

(17) พิื่จารณ์าดำาเนินการตุ�าง ๆ เกี�ยวกับ
ทรัพื่ย์สิน ดังระบุไว้ในวัตุถิุประสงค์้ของสหกรณ์์

(17) พิื่จารณ์าดำาเนินการตุ�าง ๆ เกี�ยวกับ
ทรัพื่ย์สิน ดังระบุไว้ในวัตุถิุประสงค์้ของสหกรณ์์

(18) พื่ิจารณ์าแตุ�งตัุ�งกรรมีการดำาเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์์ เพื่่�อเข้าประชุีมีใหญ�และออกเสียงใน
การประชุีมีใหญ�ของสันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย 
ชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การอ่�น ซึ่้�งสหกรณ์์นี�เปน็สมีาชีิก 
ทั�งนี� ใหเ้ปน็ไปตุามีที�ข้อบังคั้บของสันนบิาตุสหกรณ์์แห�ง
ประเทศไทย ชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การนั�น กำาหนดไว้

(18) พื่ิจารณ์าแตุ�งตัุ�งกรรมีการดำาเนินการเป็น
ผู้แทนสหกรณ์์ เพ่ื่�อเข้าประชุีมีใหญ�และออกเสียงใน
การประชุีมีใหญ�ของสันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย 
ชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การอ่�น ซึ่้�งสหกรณ์์นี�เปน็สมีาชีิก 
ทั�งนี� ใหเ้ปน็ไปตุามีที�ข้อบังคั้บของสันนบิาตุสหกรณ์์แห�ง
ประเทศไทย ชุีมีนมุีสหกรณ์์ และองค์้การนั�น กำาหนดไว้

(19) พื่ิจารณ์ามีอบหมีายอำานาจหน้าที� ใน
การดำาเนินงานให้แก�ประธิ์านกรรมีการ รองประธิ์าน
กรรมีการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุค้ค้ลที�
เกี�ยวข้องได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

(19) พื่ิจารณ์ามีอบหมีายอำานาจหน้าที� ใน
การดำาเนินงานให้แก�ประธิ์านกรรมีการ รองประธิ์าน
กรรมีการ เลขานุการ เหรัญญิก ผู้จัดการและบุค้ค้ลที�
เกี�ยวข้องได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

(ไม่มขี้อควิามเดิม) (20) พิจัาร์ณ์าดำาเนินกู้าร์ด้านต่าง ๆ ตามที่ี�
กู้ฎกู้ร์ะที่ร์วิงกู้ำาห้นด

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

ข้อ 80 คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ ค้ณ์ะกรรมี 
การดำาเนินการอาจตัุ�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์
จำานวนไมี�เกินเจ็ดค้น โดยให้มีีตุำาแหน�งเป็นปร์ะธีาน
กู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�ง และเลขานุการค้นหน้�ง นอกนั�นเป็น
กู้ร์ร์มกู้าร์

ข้อ 80  คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์  ค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการอาจตัุ�งคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยื
การจำานวนไมี�เกินเจ็ดค้น โดยใหม้ีตีุำาแหน�งเปน็ปร์ะธีาน
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�ง และเลขานุการค้นหน้�ง นอกนั�น
เปน็อนุกู้ร์ร์มกู้าร์

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ให้อยู�ในตุำาแหน�งได้
เท�ากับกำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการซ้ึ่�งตัุ�ง
คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์นั�น

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ให้อยู�ในตุำาแหน�งได้
เท�ากับกำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการซ้ึ่�งตัุ�ง
คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวยการนั�น

ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ประชุีมีกันตุามีค้ราว
ที�มีีกิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็น
อย�างน้อย และให้ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ หร่อ
เลขานกุารนดัเรียกประชุีมีได้

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ประชุีมีกันตุามี
ค้ราวที�มีีกิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการประชุีมีกันเด่อนละค้รั�ง
เป็นอย�างน้อย และให้ปร์ะธีานอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยื
กู้าร์ หร่อเลขานกุารนดัเรียกประชุีมีได้
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ในการประชุีมีคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ ตุ้อง
มีีกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อยกว�าก้�งหน้�ง
ของจำานวนกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ทั�งหมีดจ้งจะเป็นองค์้
ประชุีมี

ในการประชุีมีคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ ตุ้อง
มีีอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อยกว�าก้�ง
หน้�งของจำานวนอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ทั�งหมีดจ้งจะ
เปน็องค์้ประชุีมี

ข้อวินิจฉัยทั�งปวงของ คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์ 
ให้เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการในการประชุีมีค้ราว
ถัิดไปทราบ

ข้อวินิจฉัยทั�งปวงของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยื
กู้าร์ ให้เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการในการประชุีมี
ค้ราวถัิดไปทราบ

ข้อ 81 อำานาจหน้าที�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยื
กู้าร์ ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์เป็นผู้ดำาเนินกิจการ
แทนค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการตุามีที�ได้รับมีอบหมีาย
และตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของ
สหกรณ์์ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

ข้อ 81 อำานาจหน้าที�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
อำานวิยืกู้าร์ ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์อำานวิยืกู้าร์เป็นผู้
ดำาเนินกิจการแทนค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการตุามีที�ได้
รับมีอบหมีายและตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ 
และค้ำาสั�งของสหกรณ์์ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

เ พ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

(1) ค้วบคุ้มีในเร่�องการรับเงิน การจ�ายเงิน การ
สะสมีเงิน การฝากเงินหร่อการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตุามีข้อบังคั้บ และระเบียบของสหกรณ์์

(1) ค้วบคุ้มีในเร่�องการรับเงิน การจ�ายเงิน การ
สะสมีเงิน การฝากเงินหร่อการเก็บรักษาเงินให้เป็นไป
ตุามีข้อบังคั้บ และระเบียบของสหกรณ์์

(2) ค้วบคุ้มีการจัดทำาบัญชีี และทะเบียนตุ�าง ๆ 
ของสหกรณ์์ให้ถิูกตุ้องค้รบถ้ิวนและเป็นปัจจุบันอยู�
เสมีอ

(2) ค้วบคุ้มีการจัดทำาบัญชีี และทะเบียนตุ�าง ๆ 
ของสหกรณ์์ให้ถิูกตุ้องค้รบถ้ิวนและเป็นปัจจุบันอยู�
เสมีอ

(3) ค้วบคุ้มีดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ตุ�าง ๆ ตุลอดจนทรัพื่ย์สินของสหกรณ์์ให้อยู�ในสภาพื่
อันดีและปลอดภัย และพื่ร้อมีที�จะให้ผู้เกี�ยวข้องตุรวจ
สอบได้ทันที

(3) ค้วบคุ้มีดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ตุ�าง ๆ ตุลอดจนทรัพื่ย์สินของสหกรณ์์ให้อยู�ในสภาพื่
อันดีและปลอดภัย และพื่ร้อมีที�จะให้ผู้เกี�ยวข้องตุรวจ
สอบได้ทันที

(4) เสนอแนะค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการในการ
ปรับปรุงหร่อแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์์

(4) เสนอแนะค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการในการ
ปรับปรุงหร่อแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์์

(5) ค้วบคุ้มีดูแลการจัดทำางบการเงินประจำาป ี
รวมีทั�งบัญชีีกำาไรขาดทุน และรายงานประจำาปแีสดงผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์์เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การพื่ิจารณ์า เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(5) ค้วบคุ้มีดูแลการจัดทำางบการเงินประจำาป ี
รวมีทั�งบัญชีีกำาไรขาดทุน และรายงานประจำาปแีสดงผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์์เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การพื่ิจารณ์า เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(6) พิื่จารณ์าจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิประจำาปีของ
สหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการพื่ิจารณ์า
เสนอใหที้�ประชุีมีใหญ�พื่ิจารณ์าอนมุีติัุ

(6) พิื่จารณ์าจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิประจำาปีของ
สหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการพื่ิจารณ์า
เสนอใหที้�ประชุีมีใหญ�พื่ิจารณ์าอนมุีติัุ

(7) พิื่จารณ์าแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การพื่ิจารณ์าและเสนอที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(7) พิื่จารณ์าแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การพื่ิจารณ์าและเสนอที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(8) ทำานิติุกรรมีตุ�าง ๆ เกี�ยวกับการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์์ตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการมีอบหมีาย

(8) ทำานิติุกรรมีตุ�าง ๆ เกี�ยวกับการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์์ตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการมีอบหมีาย

(9) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อผู้
แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีใหข้้อมีลูหร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เหน็สมีค้วร

(9) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อผู้
แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีใหข้้อมีลูหร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เหน็สมีค้วร

เว้นแตุ�อยู�นอกอำานาจหน้าที�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
อำานวิยืกู้าร์ ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเพื่่�อ
พื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

เว้นแตุ�อยู�นอกอำานาจหนา้ที�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
อำานวิยืกู้าร์ ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเพ่ื่�อ
พื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

ข้อ 82 คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้  ให้ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการตัุ�งกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์จำานวน
ไมี�เกินเจ็ดค้น เป็นกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ โดยให้มีีตุำาแหน�ง
ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�งและเลขานกุารค้นหน้�ง นอก
นั�นเปน็กู้ร์ร์มกู้าร์

ข้อ 82 คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ ให้ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการตัุ�งกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์จำานวน
ไมี�เกินเจ็ดค้น เป็นอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ โดยให้มีีตุำาแหน�ง
ปร์ะธีานอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�งและเลขานุการค้นหน้�ง 
นอกนั�นเปน็อนุกู้ร์ร์มกู้าร์

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง
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คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ให้อยู�ในตุำาแหน�งได้เท�ากับ
กำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการซ้ึ่�งตัุ�งคณ์ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้นั�น

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ให้อยู�ในตุำาแหน�งได้เท�ากับ
กำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการซ้ึ่�งตัุ�งคณ์ะ
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้นั�น

ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ประชุีมีกันตุามีค้ราวที�มีีกิจ
ธิ์ุระ แตุ�จะตุ้องมีีการประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็นอย�าง
น้อย และให้ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ หร่อเลขานุการ
นดัเรียกประชุีมีได้

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ประชุีมีกัน ตุามีค้ราว
ที�มีีกิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็น
อย�างน้อย และให้ปร์ะธีานอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ หร่อ
เลขานกุารนดัเรียกประชุีมีได้

ในการประชุีมี คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เ งินกู้้้  ตุ้องมีี
กรรมีการเงินกู้เข้าประชุีมีไมี�นอ้ยกว�าก้�งหน้�งของจำานวน
กู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ทั�งหมีดจ้งจะเปน็องค์้ประชุีมี

ในการประชุีมีคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้  ตุ้องมีี
อนุกรรมีการเงินกู้เข้าประชุีมีไมี�น้อยกว�าก้�งหน้�งของ
จำานวนอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ทั�งหมีดจ้งจะเปน็องค์้ประชุีมี

ข้อวินิจฉัยทั�งปวงของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ ให้นำา
เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการทราบในการประชุีมี
ค้ราวถัิดไป

ข้อวินิจฉัยทั�งปวงของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ ให้
นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการทราบในการประชุีมี
ค้ราวถัิดไป

ข้อ 83 อำานาจัห้น้าที่ี�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ ให้
คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้มีีอำานาจหน้าที�ในการพิื่จารณ์า
วินิจฉัยอนุมีัติุการให้เงินกู้แก�สมีาชิีกตุามีกฎหมีาย ข้อ
บังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์รวมีทั�งข้อ
ตุ�อไปนี�

ข้อ 83 อำานาจัห้น้าที่ี�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้  
ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้มีีอำานาจหน้าที� ในการ
พื่ิจารณ์าวินิจฉัยอนุมีัติุการให้เงินกู้แก�สมีาชิีกตุามี
กฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์
รวมีทั�งข้อตุ�อไปนี�

เ พ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

(1) ตุรวจสอบการใชี้เงินกู้ของสมีาชีิกให้เป็นไป
ตุามีค้วามีมีุ�งหมีายที�ใหเ้งินกู้นั�น

(1) ตุรวจสอบการใชี้เงินกู้ของสมีาชีิกให้เป็นไป
ตุามีค้วามีมีุ�งหมีายที�ใหเ้งินกู้นั�น

(2)  ตุรวจสอบการค้วบคุ้มีให้ เ งินกู้มีีหลัก
ประกันตุามีที�กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์ และ
เมี่�อเห็นว�าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพื่ร�อง 
ก็ตุ้องกำาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้ค่้นดี ภายในระยะ
เวลาที�กำาหนด

(2) ตุรวจสอบการค้วบคุ้มีให้ เ งินกู้มีีหลัก
ประกันตุามีที�กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์ และ
เมี่�อเห็นว�าหลักประกันสำาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพื่ร�อง 
ก็ตุ้องกำาหนดให้ผู้กู้จัดการแก้ไขให้ค่้นดี ภายในระยะ
เวลาที�กำาหนด

(3) ดูแลและติุดตุามีการชีำาระหนี�ของสมีาชิีก 
ผูกู้้ใหเ้ปน็ไปตุามีที�กำาหนดในสัญญา

(3) ดูแลและติุดตุามีการชีำาระหนี�ของสมีาชิีกผู ้
กู้ใหเ้ปน็ไปตุามีที�กำาหนดในสัญญา

(4)  สอบสวนเบ่� องตุ้นให้ ไ ด้ข้อค้วามีจริง  
ในกรณ์ีสมีาชีิกผู้กู้ขอผ�อนเวลาการส�งเงินงวดชีำาระหนี�
เงินกู้ หร่อผดินดัการส�งเงินงวดชีำาระหนี� เพื่่�อเสนอค้วามี
เห็นให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการพิื่จารณ์าผ�อนผัน หร่อ
เรียกค่้นเงินกู้ หร่อสอบสวนลงโทษให้สมีาชีิกออกจาก
สหกรณ์์

(4)  สอบสวนเบ่� องตุ้นให้ ไ ด้ข้อค้วามีจริง  
ในกรณ์ีสมีาชีิกผู้กู้ขอผ�อนเวลาการส�งเงินงวดชีำาระหนี�
เงินกู้ หร่อผดินดัการส�งเงินงวดชีำาระหนี� เพื่่�อเสนอค้วามี
เห็นให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการพิื่จารณ์าผ�อนผัน หร่อ
เรียกค่้นเงินกู้ หร่อสอบสวนลงโทษให้สมีาชีิกออกจาก
สหกรณ์์

(5) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อผู้
แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีใหข้้อมีลูหร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เหน็สมีค้วร

(5) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อผู้
แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีใหข้้อมีลูหร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เหน็สมีค้วร

เ ว้ น แ ตุ� อ ยู� น อ ก อำา น า จ ห น้ า ที� ข อ ง ค ณ์ ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้้้ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
เพื่่�อพื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

เ ว้ น แ ตุ� อ ยู� น อ ก อำา น า จ ห น้ า ที� ข อ ง ค ณ์ ะ
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์เงินกู้ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
เพื่่�อพื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

ข้อ 84 คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์กึู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี 
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการอาจตัุ�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์กึู้ษา
และปร์ะชาสัมพันธ์ีจำานวนไมี�เกินเจ็ดค้น โดยให้มีี
ตุำาแหน�งเปน็ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�ง และเลขานกุาร
ค้นหน้�ง นอกนั�นเปน็กู้ร์ร์มกู้าร์

ขอ้ 84 คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์กึู้ษาและปร์ะชาสมัพนัธ์ี 
คณ์ะกู้ร์ร์มการดำาเนินการอาจตัุ�งคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ีจำานวนไมี�เกินเจ็ดค้น โดย
ให้มีีตุำาแหน�งเป็นปร์ะธีานอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�ง และ
เลขานกุารค้นหน้�ง นอกนั�นเปน็อนุกู้ร์ร์มกู้าร์

เพ่ื่� อให้สอดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ีให้อยู�
ในตุำาแหน�งได้เท�าที�กำาหนดเวลาของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำา เ นิ น กู้ า ร์  ซึ� ง ตั� ง ค ณ์ ะ กู้ ร์ ร์ ม กู้ า ร์ ศ์ึ กู้ ษ า แ ล ะ
ปร์ะชาสมัพันธ์ีนั�น

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ีให้
อยู�ในตุำาแหน�งได้เท�าที�กำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการ
ดำา เนินการ ซึ่้� ง ตัุ�งคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและ
ปร์ะชาสมัพันธ์ีนั�น
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ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี
ประชุีมีกันตุามีค้ราวที�มีี กิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการ
ประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็นอย�างน้อย และให้ประธิ์าน
กู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ีหร่อเลขานุการ
นดัเรียกประชุีมีได้

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี
ประชุีมีกันตุามีค้ราวที�มีี กิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการ 
ประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็นอย�างน้อย และให้ประธิ์าน
อ นุ กู้ ร์ ร์ ม กู้ า ร์ ศ์ึ กู้ ษ า แ ล ะ ป ร์ ะ ช า สั ม พั น ธ์ี ห ร่ อ
เลขานกุารนดัเรียกประชุีมีได้

ใ น ก า ร ป ร ะ ชุี มี ค ณ์ ะ กู้ ร์ ร์ ม กู้ า ร์ ศ์ึ กู้ ษ า แ ล ะ
ปร์ะชาสัมพันธ์ี ตุ้องมีีกู้ร์ร์มกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อย
กว�า ก้� งหน้�งของจำานวนของกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและ
ปร์ะชาสมัพันธ์ีทัี่�งหมีดจ้งจะเปน็องค์้ประชุีมี

ในการประชุีมีคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและ
ปร์ะชาสัมพันธ์ี ตุ้องมีีอนุกู้ร์ร์มกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อย
กว�า ก้�งหน้�งของจำานวนของอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและ
ปร์ะชาสมัพันธ์ีทั�งหมีดจ้งจะเปน็องค์้ประชุีมี

ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี
รายงานผลการปฏิิบัติุงานให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ทราบในการประชุีมีค้ราวถัิดไป

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี
รายงานผลการปฏิิบัติุงานให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ทราบในการประชุีมีค้ราวถัิดไป

ข้อ 85 อำานาจัห้น้าที่ี�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษา
และปร์ะชาสัมพันธ์ี ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ศ์ึกู้ษาและ
ปร์ะชาสัมพันธ์ีมีีอำานาจและหน้าที�ดำาเนินกิจการตุามี
กฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์
ในส�วนที�เกี�ยวข้อง ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

ข้อ 85 อำานาจัห้น้าที่ี�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ีมีีอำานาจและหน้าที�ดำาเนิน
กิจการตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�ง
ของสหกรณ์์ในส�วนที�เกี�ยวข้อง ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

เพื่่�อใหส้อดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

(1) ให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางวิชีาการแก�สมีาชีิก 
โดยให้การศ้กษาและอบรมีแก�สมีาชีิก และผู้ที�สนใจให้
ทราบถ้ิงอุดมีการณ์์ หลักการ วิธิ์ีการสหกรณ์์ และการ
บริหารงานของสหกรณ์์

(1) ให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางวิชีาการแก�สมีาชีิก 
โดยให้การศ้กษาและอบรมีแก�สมีาชีิก และผู้ที�สนใจให้
ทราบถ้ิงอุดมีการณ์์ หลักการ วิธิ์ีการสหกรณ์์ และการ
บริหารงานของสหกรณ์์

(2) ประชีาสัมีพื่ันธิ์แ์ละเผยแพื่ร�ข�าวสาร ค้วามี
รู้เกี�ยวกับลักษณ์ะ ประโยชีน ์รวมีทั�งผลงานของสหกรณ์์
ใหส้มีาชีิกและบุค้ค้ลภายนอกรับทราบ

(2) ประชีาสัมีพื่ันธิ์แ์ละเผยแพื่ร�ข�าวสาร ค้วามี
รู้เกี�ยวกับลักษณ์ะ ประโยชีน ์รวมีทั�งผลงานของสหกรณ์์
ใหส้มีาชีิกและบุค้ค้ลภายนอกรับทราบ

(3) ดำาเนนิการในการหาผู้สมีคั้รเขา้เปน็สมีาชีกิ (3) ดำาเนนิการในการหาผู้สมีคั้รเขา้เปน็สมีาชีกิ

(4) ให้การศ้กษาอบรมีและเผยแพื่ร�แก�สมีาชีิก
ถ้ิงวิธิ์ีการออมีทรัพื่ย์ และการใช้ีจ�ายเงินอย�างรอบค้อบ 
ตุลอดจนวิชีาการตุ�าง ๆ อันจะเป็นประโยชีน์ตุ�อการ
ประกอบอาชีีพื่

(4) ให้การศ้กษาอบรมีและเผยแพื่ร�แก�สมีาชีิก
ถ้ิงวิธิ์ีการออมีทรัพื่ย์ และการใช้ีจ�ายเงินอย�างรอบค้อบ 
ตุลอดจนวิชีาการตุ�าง ๆ อันจะเป็นประโยชีน์ตุ�อการ
ประกอบอาชีีพื่

(5) ศ้กษาและติุดตุามีข�าวค้วามีเค้ล่�อนไหว
ด้านการดำาเนินงานของสหกรณ์์อ่� นทั�งในและนอก
ประเทศ เพื่่� อนำาตัุวอย�างที�ดีมีาเสนอค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการพิื่จารณ์านำามีาบริการแก�สมีาชีิกตุามีค้วามี
เหมีาะสมี

(5) ศ้กษาและติุดตุามีข�าวค้วามีเค้ล่�อนไหว
ด้านการดำาเนินงานของสหกรณ์์อ่� นทั�งในและนอก
ประเทศ เพื่่� อนำาตัุวอย�างที�ดีมีาเสนอค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการพื่ิจารณ์านำามีาบริการแก�สมีาชีิกตุามีค้วามี
เหมีาะสมี

(6) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อ 
ผู้แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีให้ข้อมีูลหร่อค้ำาแนะนำา
ตุามีเหน็สมีค้วร

(6) เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์หร่อ 
ผู้แทนภาค้รัฐหร่อบุค้ค้ล ร�วมีให้ข้อมีูลหร่อค้ำาแนะนำา
ตุามีเหน็สมีค้วร

เว้นแตุ�อยู�นอกอำานาจหน้าที�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนนิการเพื่่�อพื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

เว้นแตุ�อยู�นอกอำานาจหนา้ที�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ 
ศ์ึกู้ษาและปร์ะชาสัมพันธ์ี ให้นำาเสนอค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนนิการเพื่่�อพื่ิจารณ์าเปน็กรณ์ีไป

ข้อ 86 คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น 
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการอาจตัุ�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์
เงินและกู้าร์ลงทุี่น จำานวนไมี�เกินเจ็ดค้น โดยให้มีี
ตุำาแหน�งเปน็ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์ค้นหน้�ง และเลขานกุาร
ค้นหน้�ง นอกนั�นเปน็กู้ร์ร์มกู้าร์

ข้อ  86 คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เ งินและ
กู้าร์ลงทีุ่น ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการอาจตัุ�งคณ์ะ
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น จำานวนไมี�เกิน
เจ็ดค้น โดยให้มีีตุำาแหน�งเป็นปร์ะธีานอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ค้น
หน้�ง และเลขานกุารค้นหน้�ง นอกนั�นเปน็อนุกู้ร์ร์มกู้าร์

เพื่่�อใหส้อดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง
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คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น ให้อยู�
ในตุำาแหน�งได้เท�าที�กำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ ซึ่้�งตัุ�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์
ลงที่นุ นั�น

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่น ให้
อยู�ในตุำาแหน�งได้เท�าที�กำาหนดเวลาของค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ ซ้ึ่�งตัุ�งคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและ
กู้าร์ลงที่นุ นั�น

ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่น
ประชุีมีกันตุามีค้ราวที�มีี กิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการ
ประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็นอย�างน้อย และให้ปร์ะธีาน
กู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่นหร่อเลขานุการนัด
เรียกประชุีมีได้

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น
ประชุีมีกันตุามีค้ราวที�มีี กิจธุิ์ระ แตุ�จะตุ้องมีีการ
ประชุีมีกันเด่อนละค้รั�งเป็นอย�างน้อย และให้ปร์ะธีาน
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่นหร่อเลขานุการ
นดัเรียกประชุีมีได้

ในการประชุีมีคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและ 
กู้าร์ลงทีุ่น ตุ้องมีีกู้ร์ร์มกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อยกว�า 
ก้�งหน้�งของจำานวนกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงที่นุ

ในการประชุีมีคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและ
กู้าร์ลงทีุ่น ตุ้องมีีอนุกู้ร์ร์มกู้าร์มีาประชุีมีไมี�น้อยกว�า
ก้�งหน้�งของจำานวนอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์
ลงที่นุ

ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่น 
รายงานผลการปฏิิบัติุงานให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ทราบในการประชุีมีค้ราวถัิดไป

ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น 
รายงานผลการปฏิิบัติุงานให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ทราบในการประชุีมีค้ราวถัิดไป

ข้อ 87 อำานาจหน้าที�ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์
เงินและกู้าร์ลงทุี่น ให้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์เงิน
และกู้าร์ลงทุี่น มีีอำานาจและหน้าที�ดำาเนินกิจการตุามี
กฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์
ในส�วนที�เกี�ยวข้องซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

ข้อ 87 อำานาจหน้าที�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
บร์ิห้าร์เงินและกู้าร์ลงทุี่น ให้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
บร์หิ้าร์เงินและกู้าร์ลงทีุ่น มีีอำานาจและหน้าที�ดำาเนิน
กิจการตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�ง
ของสหกรณ์์ในส�วนที�เกี�ยวข้องซึ่้�งรวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

เพื่่�อใหส้อดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

(1) จัดหาและวิเค้ราะห์ข้อมีูลด้านการเงิน
และการลงทุน รวมีทั�งพื่ัฒนาผลิตุภัณ์ฑ์์ทางการเงิน
ของสหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเพื่่�อ
พื่ิจารณ์า

(1) จัดหาและวิเค้ราะห์ข้อมีูลด้านการเงิน
และการลงทุน รวมีทั�งพื่ัฒนาผลิตุภัณ์ฑ์์ทางการเงิน
ของสหกรณ์์ เสนอตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเพื่่�อ
พื่ิจารณ์า

(2) ค้วบคุ้มี กำากับดูแลสภาพื่ค้ล�องทางการ
เงินของสหกรณ์์ ให้เหมีาะสมีและเพื่ียงพื่อ โดยเป็น
ไปตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ ข้อบังคั้บ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อกฎหมีายอ่�นที�เกี�ยวข้อง

(2) ค้วบคุ้มี กำากับดูแลสภาพื่ค้ล�องทางการ
เงินของสหกรณ์์ ให้เหมีาะสมีและเพื่ียงพื่อ โดยเป็น
ไปตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ ข้อบังคั้บ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อกฎหมีายอ่�นที�เกี�ยวข้อง

(3) บริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน 
ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ

(3) บริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน 
ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ

(4) เชีิญผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร�วมีประชุีมี เพื่่�อร�วมี
หาร่อและเสนอข้อมีลูได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

(4) เชีิญผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร�วมีประชุีมี เพื่่�อร�วมี
หาร่อและเสนอข้อมีลูได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

(5) รายงานผลการดำาเนนิงานตุ�อค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนนิการเพื่่�อรบัทราบ

(5 )  รายงานผลการดำา เนินงานตุ� อค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนนิการเพื่่�อรับทราบ

(6) ดำาเนนิงานอ่�นๆ ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจาก
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ภายใตุ้กฎหมีาย ข้อบังคั้บ 
ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์

6) ดำาเนินงานอ่�นๆ ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจาก
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ภายใตุ้กฎหมีาย ข้อบังคั้บ 
ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์

ข้อ 88 ค้ณ์ะอนุกรรมีการและค้ณ์ะทำางาน ในกรณ์ี
จำาเป็นแก�การดำาเนินการ ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการอาจ
มีีค้ำาสั�งแตุ�งตัุ�งอนุกรรมีการและค้ณ์ะทำางานตุ�าง ๆ เพื่่�อ
มีอบหมีายให้ปฏิิบัติุภารกิจของสหกรณ์์ โดยมีีอำานาจ
หนา้ที�ตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการกำาหนด

ข้อ 88 คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืง 
ให้้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์แต่งตั� งกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์เป็นคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง 
จัำานวินไม่เกิู้น 7 คน โดยืให้้มตีำาแห้น่งเป็นปร์ะธีาน
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์คนห้นึ�งและเลขานุกู้าร์คนห้นึ�ง นอกู้นั�น
เป็นอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ 

- แตุ�งตัุ�งค้ณ์ะ
อนกุรรมีการบริหาร
ค้วามีเสี�ยงตุามีกฎ
กระทรวง การดำาเนนิ
งานและกำากับดูแล
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
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คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์อาจัแต่งตั�งบุคคล
ภายืนอกู้ที่ี� เป็นผู้้้ที่ร์งคุณ์วุิฒิเป็นที่ี�ปร์ึกู้ษาคณ์ะ
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์ได้

- องค์้ประกอบของ
ค้ณ์ะอนกุรรมีการฯ 
เปน็ไปตุามีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์์ 
ว�าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคั้บเกี�ยว
กับค้ณ์ะอนกุรรมีการ
บริหารค้วามีเสี�ยงและ
ค้ณ์ะอนกุรรมีการการ
ลงทุน พื่.ศ. 2564

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืง ให้้อย้ื่ใน
ตำาแห้น่งได้เท่ี่ากัู้บกู้ำาห้นดเวิลาของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์ ซึ�งตั�งคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิาม
เสี�ยืง นั�น

ให้้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงปร์ะชุม
กัู้นตามคร์าวิที่ี�มี กิู้จัธุีร์ะ ห้ร์ือมีกู้าร์ปร์ะชุมกัู้น
เดือนละห้นึ�งคร์ั�งเป็นอยื่างน้อยื และให้้ปร์ะธีาน
อนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืง ห้ร์ือเลขานุกู้าร์นัด
เร์ยีืกู้ปร์ะชุมได้

ในกู้าร์ปร์ะชุมคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์ิห้าร์ควิาม
เสี�ยืง ต้องมีอนุกู้ร์ร์มกู้าร์มาปร์ะชุม ไม่น้อยืกู้ว่ิากึู้�ง
ห้นึ�งของจัำานวินอนุกู้ร์ร์มกู้าร์ทัี่�งห้มดจึังจัะเป็นองค์
ปร์ะชุม

ข้อวิินิจัฉัยืทัี่�งปวิงของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์
ควิามเสี�ยืง ให้้เสนอคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ในกู้าร์
ปร์ะชุมคร์าวิถัุดไปที่ร์าบและพิจัาร์ณ์า

(ไม่มขี้อควิามเดิม) ข้อ 88/1 อำานาจัห้น้าที่ี�ของคณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์
บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง ให้้คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิาม
เสี�ยืง มอีำานาจัและห้น้าที่ี�ดำาเนินกิู้จักู้าร์ตามกู้ฎห้มายื 
ข้อบงัคับ ร์ะเบยีืบ มติ ห้ร์อืคำาสั�งของสห้กู้ร์ณ์์ในสว่ิน
ที่ี�เกู้ี�ยืวิข้อง ซึ�งร์วิมทัี่�งในข้อต่อไปนี�

- อำานาจหนา้ที�ของ
ค้ณ์ะอนกุรรมีการฯ 
เปน็ไปตุามีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์์ 
ว�าด้วยการรับ 
จดทะเบียนข้อบังคั้บ
เกี�ยวกับ 
ค้ณ์ะอนกุรรมีการ
บริหารค้วามีเสี�ยงและ
ค้ณ์ะอนกุรรมีการการ
ลงทุน พื่.ศ. 2564

(1) ศ์ึกู้ษา วิิเคร์าะห้์ และกู้ำาห้นดนโยืบายื
กู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงเพื�อเสนอต่อคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์พิจัาร์ณ์า โดยืคร์อบคลุมถึุงควิามเสี�ยืง
ปร์ะเภที่ต่าง ๆ เช่น ควิามเสี�ยืงด้านสนิเชื�อ กู้าร์ลงที่นุ 
สภาพคล่อง ปฏิิบัติกู้าร์และด้านอื�น ๆ ให้้สอดคล้อง
กัู้บกู้ลยุืที่ธ์ีเสนอคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์อนุมัติ

(2) มอีำานาจัตัดสนิใจัในกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ใด ๆ 
ที่ี�เกู้ี�ยืวิข้อง ภายืใต้ขอบเขตควิามร์บัผู้ิดชอบที่ี�คณ์ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์กู้ำาห้นด

(3) ปร์ะเมิน ติดตาม กู้ำากัู้บด้แล และที่บที่วิน
ควิามเพียืงพอของนโยืบายืเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์บร์ิห้าร์
ควิามเสี�ยืงเพื�อให้้กู้ร์ะบวินกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงมี
ปร์ะสทิี่ธิีภาพและปร์ะสทิี่ธิีผู้ล

(4) ร์ายืงานแผู้นดำาเนินงานที่ี�ควิร์ปร์ับปรุ์ง
แกู้้ไข ตลอดจันปัจัจััยืและปัญห้าที่ี�มนัียืสำาคัญให้้แกู่้
คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ เพื�อให้้สอดคล้องกัู้บกู้าร์
ดำาเนินกิู้จักู้าร์ของสห้กู้ร์ณ์์

(5) กู้ำากัู้บด้แลเร์ื�องธีร์ร์มาภิบาลเกู้ี�ยืวิกัู้บ
กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง

(6)  ร์ายืงานผู้ลกู้าร์ปฏิิบั ติงานให้้คณ์ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์และต่อที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่ที่ร์าบโดยื
แสดงร์ายืละเอยีืดในร์ายืงานปร์ะจัำาปี

(7) ปฏิิบัติห้น้าที่ี�อื� นตามที่ี�คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์มอบห้มายื
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ข้อ 94 อำานาจหน้าที�และค้วามีรับผิดชีอบของ 
ผู้จัดการ ผู้จัดการมีีอำานาจหน้าที�ในการจัดการทั�วไป
และรับผิดชีอบเกี�ยวกับบรรดากิจการประจำาของ
สหกรณ์์รวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

ข้อ 94 อำานาจหน้าที�และค้วามีรับผิดชีอบของผู้
จัดการ ผู้จัดการมีีอำานาจหน้าที�ในการจัดการทั�วไปและ
รับผิดชีอบเกี�ยวกับบรรดากิจการประจำาของสหกรณ์์
รวมีทั�งในข้อตุ�อไปนี�

(1) ตุรวจสอบการสมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิกให้
เป็นการถิูกตุ้อง ตุลอดจนเป็นธิ์ุระจัดให้ผู้ เข้าเป็น
สมีาชิีกลงลายมี่อชี่� อในทะเบียนสมีาชิีก และชีำาระ
ค้�าธิ์รรมีเนียมีแรกเข้ากับเงินค้�าหุ้นตุามีข้อบังคั้บของ
สหกรณ์์

(1) ตุรวจสอบการสมีัค้รเข้าเป็นสมีาชีิกให้
เป็นการถิูกตุ้อง ตุลอดจนเป็นธิ์ุระจัดให้ผู้ เ ข้าเป็น
สมีาชิีกลงลายมี่อชี่� อในทะเบียนสมีาชิีก และชีำาระ
ค้�าธิ์รรมีเนียมีแรกเข้ากับเงินค้�าหุ้นตุามีข้อบังคั้บของ
สหกรณ์์

(2) ค้วบคุ้มีให้มีีการเก็บเงินค้�าหุ้นรายเด่อน 
แจ้งยอดจำานวนหุ้น จ�ายค่้นค้�าหุ้นและชีักชีวนให้ถ่ิอหุ้น
ในสหกรณ์์

(2) ค้วบคุ้มีให้มีีการเก็บเงินค้�าหุ้นรายเด่อน 
แจ้งยอดจำานวนหุ้น จ�ายค่้นค้�าหุ้นและชีักชีวนให้ถ่ิอหุ้น
ในสหกรณ์์

(3) รับเงินฝาก จ�ายค่้นเงินฝาก และส�งเสริมี
การรับฝากเงินของสหกรณ์์

(3) รับเงินฝาก จ�ายค่้นเงินฝาก และส�งเสริมี
การรับฝากเงินของสหกรณ์์

(4) เป็นธุิ์ระในการตุรวจสอบค้ำาขอกู้ จ�ายเงินกู้ 
จัดทำาเอกสารเกี�ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตุามีแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์์

(4) เป็นธุิ์ระในการตุรวจสอบค้ำาขอกู้ จ�ายเงินกู้ 
จัดทำาเอกสารเกี�ยวกับเงินกู้ ให้เป็นไปตุามีแบบและ
ระเบียบของสหกรณ์์

(5) จัดทำารายละเอียดของสมีาชีิกรายตัุวเกี�ยว
กับเงินค้�าหุน้ และเงินใหกู้้ พื่ร้อมีกับแจ้งใหส้มีาชีิกทราบ
เปน็รายบุค้ค้ล

(5) จัดทำารายละเอียดของสมีาชีิกรายตัุวเกี�ยว
กับเงินค้�าหุน้ และเงินใหกู้้ พื่ร้อมีกับแจ้งใหส้มีาชีิกทราบ
เปน็รายบุค้ค้ล

(6) พื่ิจารณ์าจัดจ้างเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์์ตุามี
อำานาจหน้าที�ที�กำาหนดในระเบียบของสหกรณ์์รวมีถ้ิง
กำาหนดหน้าที�และวิธิ์ีปฏิิบัติุงานของบรรดาเจ้าหน้าที�
ของสหกรณ์์ ตุลอดจนเป็นผู้บังคั้บบัญชีาและรับผิด
ชีอบดูแลการปฏิิบัติุงานของเจ้าหน้าที�เหล�านั�นให้เป็น
ไปโดยถิูกตุ้องเรียบร้อย

(6) พื่ิจารณ์าจัดจ้างเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์์ตุามี
อำานาจหน้าที�ที�กำาหนดในระเบียบของสหกรณ์์รวมีถ้ิง
กำาหนดหน้าที�และวิธิ์ีปฏิิบัติุงานของบรรดาเจ้าหน้าที�
ของสหกรณ์์ ตุลอดจนเป็นผู้บังคั้บบัญชีาและรับผิด
ชีอบดูแลการปฏิิบัติุงานของเจ้าหน้าที�เหล�านั�นให้เป็น
ไปโดยถิูกตุ้องเรียบร้อย

(7) เปน็ธิ์ุระกวดขันในเร่�องการออกใบรับ เรียก
ใบรับ หร่อจัดให้มีีใบสำาคั้ญโดยค้รบถ้ิวน รับผิดชีอบใน
การรับจ�ายเงินของสหกรณ์์ให้เป็นการถูิกตุ้อง รวบรวมี
ใบสำาคั้ญและเอกสารตุ�าง ๆ เกี�ยวกับการเงินไว้โดย
ค้รบถ้ิวนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์์ให้เป็นไปตุามีที�
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์

(7) เปน็ธิ์ุระกวดขันในเร่�องการออกใบรับ เรียก
ใบรับ หร่อจัดให้มีีใบสำาคั้ญโดยค้รบถ้ิวน รับผิดชีอบใน
การรับจ�ายเงินของสหกรณ์์ให้เป็นการถูิกตุ้อง รวบรวมี
ใบสำาคั้ญและเอกสารตุ�าง ๆ เกี�ยวกับการเงินไว้โดย
ค้รบถ้ิวนและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์์ให้เป็นไปตุามีที�
กำาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์์

(8) รับผิดชีอบและดูแลในการจัดทำาบัญชีีและ
ทะเบียนตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ใหถ้ิูกตุ้องค้รบถ้ิวนและเปน็
ปจัจุบัน

(8) รับผิดชีอบและดูแลในการจัดทำาบัญชีีและ
ทะเบียนตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ใหถ้ิูกตุ้องค้รบถ้ิวนและเปน็
ปจัจุบัน

(9) ติุดตุ�อประสานงานกับเลขานุการในการ
นัดเรียกประชุีมีใหญ� ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการอ่�น ๆ รวมีทั�งการประชุีมีค้ณ์ะ
อนกุรรมีการและค้ณ์ะทำางาน

(9) ติุดตุ�อประสานงานกับเลขานุการในการ
นัดเรียกประชุีมีใหญ� ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ 
ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการอ่�น ๆ รวมีทั�งการประชุีมีค้ณ์ะ
อนกุรรมีการและค้ณ์ะทำางาน

(10) รับผิดชีอบจัดทำางบการเงินประจำาป ี 
รวมีทั�งบัญชีีกำาไรขาดทุน และรายงานประจำาปแีสดงผล
การดำาเนินงานของสหกรณ์์เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การพื่ิจารณ์า เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(10) รับผิดชีอบจัดทำางบการเงินประจำาปี รวมี
ทั�งบัญชีีกำาไรขาดทุน และรายงานประจำาปแีสดงผลการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์์เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
พื่ิจารณ์า เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�อนมุีติัุ

(11) จัดทำาแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์ เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
พื่ิจารณ์า

(11) จัดทำาแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาปีของสหกรณ์์ เสนอค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
พื่ิจารณ์า

(12) จัดทำาแผนปฏิิบัติุงานของเจ้าหน้าที�ให้
สอดค้ล้องกับแผนงานที�ได้รับอนมุีติัุจากที�ประชุีมีใหญ�

(12) จัดทำาแผนปฏิิบัติุงานของเจ้าหน้าที�ให้
สอดค้ล้องกับแผนงานที�ได้รับอนมุีติัุจากที�ประชุีมีใหญ�
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(13) เข้าร�วมีประชุีมีชีี�แจงในการประชุีมีใหญ� 
ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ และการประชุีมีค้ณ์ะ
กรรมีการอ่�น ๆ รวมีทั�งการประชุีมีค้ณ์ะอนุกรรมีการ
และค้ณ์ะทำางานเว้นแตุ�ในกรณี์ซึ่้�งที�ประชุีมีนั�น ๆ มีิให้
เข้าร�วมีประชุีมี

(13) เข้าร�วมีประชุีมีชีี�แจงในการประชุีมีใหญ� 
ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ และการประชุีมีค้ณ์ะ
กรรมีการอ่�น ๆ รวมีทั�งการประชุีมีค้ณ์ะอนุกรรมีการ
และค้ณ์ะทำางานเว้นแตุ�ในกรณี์ซึ่้�งที�ประชุีมีนั�น ๆ มีิให้
เข้าร�วมีประชุีมี

(14) ปฏิิบัติุการเกี�ยวกับงานสารบรรณ์ของ
สหกรณ์์

(14) ปฏิิบัติุการเกี�ยวกับงานสารบรรณ์ของ
สหกรณ์์

(15) รักษาดวงตุราของสหกรณ์์ และรับผิด
ชีอบตุรวจตุราทรัพื่ย์สินตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ให้อยู�ใน
สภาพื่อันดีและปลอดภัย

(15) รักษาดวงตุราของสหกรณ์์ และรับผิด
ชีอบตุรวจตุราทรัพื่ย์สินตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ให้อยู�ใน
สภาพื่อันดีและปลอดภัย

(16) เสนอรายงานกิจการประจำาเด่อนของ
สหกรณ์์ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ

(16) เสนอรายงานกิจการประจำาเด่อนของ
สหกรณ์์ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ

(17) เสนอรายการหร่อรายงานของสหกรณ์์
ตุ�อทางราชีการ ตุามีแบบและระยะเวลาที�ทางราชีการ
กำาหนด

(17) เสนอรายการหร่อรายงานของสหกรณ์์
ตุ�อทางราชีการ ตุามีแบบและระยะเวลาที�ทางราชีการ
กำาหนด

(18) ปฏิิบัติุงานอ่�น ๆ ตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ หร่อค้ณ์ะกรรมีการอ่�น ๆ ของสหกรณ์์มีอบ
หมีายหร่อตุามีที�ค้วรกระทำา เพื่่�อให้กิจการในหน้าที�
ลุล�วงไปด้วยดี

(18) ปฏิิบัติุงานอ่�น ๆ ตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ หร่อค้ณ์ะกรรมีการอ่�น ๆ ของสหกรณ์์มีอบ
หมีายหร่อตุามีที�ค้วรกระทำา เพ่ื่�อให้กิจการในหน้าที�
ลุล�วงไปด้วยดีและตุามีที�กฎกระทรวงกำาหนด

เพื่่�อใหส้อดค้ล้องกับ
กฎกระทรวง

ข้อ 100 ผูตุ้รวจสอบกิจการ ใหที้�ประชุีมีใหญ�เล่อก
ตัุ�งสมีาชีิกหร่อบุค้ค้ลภายนอก ผู้มีีคุ้ณ์วุฒิ ค้วามีรู้ค้วามี
สามีารถิในด้านธุิ์รกิจ การเงิน การบัญชีี การบริหาร
จัดการเศรษฐศาสตุร์ การสหกรณ์์ กฎหมีายที�เกี�ยวข้อง
กับสหกรณ์์ และมีีคุ้ณ์สมีบัติุเป็นผู้ผ�านการอบรมีการ
ตุรวจสอบกิจการจากกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ หร่อ
หน�วยงานอ่�นที�ได้รับการรับรองหลักสูตุรจากกรมีตุรวจ
บัญชีีสหกรณ์์ และไมี�มีีลักษณ์ะตุ้องห้ามีของผู้ตุรวจ
สอบกิจการ ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ จำานวน 
1 นิติุบุค้ค้ล หร่อ 1 ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ ซึ่้�งทั�ง 2 
ประเภทบุค้ค้ลจะตุ้องมีีจำานวนผู้ตุรวจสอบกิจการที�
มีีคุ้ณ์สมีบัติุค้รบถ้ิวน 3 ค้น สำาหรับค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบ
กิจการตุ้องมีีประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ 1 ค้น ที�
เหล่อใหเ้ปน็ผูตุ้รวจสอบกิจการ

ข้อ 100 ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ให้้ที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่
เลือกู้ตั�งสมาชิกู้ห้ร์ือบุคคลภายืนอกู้ ซึ�งเป็นบุคคล
ธีร์ร์มดา ห้ร์ือนิติ บุคคล และเป็นผู้้้ที่ี�มีคุณ์วุิฒิ
ควิามร้์้ควิามสามาร์ถุในด้านกู้าร์เงินกู้าร์บัญช ี
กู้าร์บร์ิห้าร์ธุีร์กิู้จั เศ์ร์ษฐศ์าสตร์์กู้าร์สห้กู้ร์ณ์์ ห้ร์ือ
กู้ฎห้มายืที่ี�เกู้ี�ยืวิข้องกัู้บสห้กู้ร์ณ์์ และมีคุณ์สมบัติ
เป็นผู้้้ผู้่านกู้าร์อบร์มกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์จัากู้กู้ร์ม
ตร์วิจับัญชีสห้กู้ร์ณ์์ ห้ร์ือห้น่วิยืงานอื�นที่ี�ได้ร์ับกู้าร์
ร์ับร์องห้ลักู้ส้ตร์จัากู้กู้ร์มตร์วิจับัญชีสห้กู้ร์ณ์์ ร์วิม
ทัี่�งไม่มีลักู้ษณ์ะต้องห้้ามตามร์ะเบียืบนายืที่ะเบียืน
สห้กู้ร์ณ์์ เป็นผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ของสห้กู้ร์ณ์์ จัำานวิน 
1 นิติบุคคล ห้ร์อื 1 คณ์ะผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ซึ�งทัี่�ง 2 
ปร์ะเภที่บุคคลจัะต้องมจีัำานวินผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ที่ี�
มคีุณ์สมบัติคร์บถุ้วิน 3 คน สำาห้ร์บัคณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์ต้องมปีร์ะธีานคณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ 1 คน 
ที่ี�เห้ลือให้เ้ป็นผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

เปน็การกำาหนดการ
เล่อกตัุ�งผูตุ้รวจสอบ
กิจการโดยที�ประชุีมี
ใหญ�และเล่อกจาก
สมีาชีิกหร่อบุค้ค้ล
ภายนอกหร่อนติิุบุค้ค้ล 
ที�มีคีุ้ณ์สมีบัติุและไมี�มีี
ลักษณ์ะตุ้องหา้มีตุามี
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์์ พื่ร้อมีทั�ง
กำาหนดจำานวนของ 
ผูตุ้รวจสอบกิจการ

ข้อ 101 ขั�นตุอนและวิธิ์ีการเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบ
กิจการ ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการประกาศรับสมีัค้ร
ผู้ตุรวจสอบกิจการ และพื่ิจารณ์าคั้ดเล่อกผู้ตุรวจสอบ
กิจการที�มีีคุ้ณ์สมีบัติุ และไมี�มีีลักษณ์ะตุ้องห้ามีตุามี
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด แล้วนำาเสนอช่ี�อ
ผู้ตุรวจสอบกิจการที�ผ�านการคั้ดเล่อกให้ที�ประชุีมีใหญ�
เล่อกตัุ�งโดยวิธิ์ีลงค้ะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเล่อกตัุ�งที�
มีีค้ะแนนสูงสุด เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ หากมีีค้ะแนน
เท�ากันให้ประธิ์านออกเสียงเพื่ิ�มีอีกหน้�งเสียง และให้ผู้
ที�ได้รับเล่อกตัุ�งลำาดับค้ะแนนรองลงมีาเป็นผู้ตุรวจสอบ
กิจการสำารอง จำานวน 3 ค้น

ข้อ 101 ขั�นตอนวิิธีีกู้าร์ร์บัสมัคร์และกู้าร์เลือกู้
ตั�งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ให้้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์
ปร์ะกู้าศ์ขั�นตอนและวิิธีีกู้าร์เลือกู้ตั�งเป็นลายืลักู้ษณ์์
อักู้ษร์ให้้สมาชิกู้ที่ร์าบกู่้อนวัินปร์ะชุมให้ญ่และให้้
ปร์ะกู้าศ์ร์ับสมัคร์บุคคลเข้าร์ับกู้าร์เลือกู้ตั�งเป็นผู้้้
ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์กู่้อนวัินปร์ะชุมให้ญ่ และพิจัาร์ณ์า
คัดเลือกู้ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ที่ี�มีคุณ์สมบัติและไม่มี
ลักู้ษณ์ะต้องห้้ามตามร์ะเบียืบนายืที่ะเบียืนสห้กู้ร์ณ์์
กู้ำาห้นดเพื�อนำาเสนอชื�อผู้้้ที่ี�ผู้่านกู้าร์คัดเลือกู้เสนอ
ให้้ที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่เลือกู้ตั�งตามปร์ะกู้าศ์ โดยืผู้้้สมัคร์
เข้าร์บักู้าร์เลือกู้ตั�งเป็นผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ต้องแสดง
ตนต่อที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่ด้วิยื และให้้ผู้้้ที่ี�ได้ร์ับเลือกู้ตั�ง
คะแนนส้งสุดเป็นผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ห้ากู้มีคะแนน
เท่ี่ากัู้นให้้ปร์ะธีานออกู้เสียืงเพิ�มอีกู้ห้นึ�งเสียืงเป็น
เสียืงชี�ขาด ทัี่�งนี� ให้้ผู้้้ที่ี�ได้ร์ับเลือกู้ตั�งลำาดับคะแนน
ร์องลงมาเป็นผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์สำาร์อง จัำานวิน 3 คน

เพื่่�อกำาหนดแนวทาง
การปฏิิบัติุการเล่อก
ตัุ�งผูตุ้รวจสอบกิจการ
ใหเ้ปน็ไปตุามีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์์
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ข้อควิามเดิม ข้อควิามที่ี�เสนอแกู้้ไขเพิ�มเติม เห้ตุผู้ล

กรณ์ีผู้ตุรวจสอบกิจการได้พื่้นจากตุำาแหน�ง
ด้วยเหตุุตุามีข้อ 103 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตุรวจสอบ
กิจการสำารองปฏิิบัติุงานได้ทันทีเท�าระยะเวลาที�ผู้ตุรวจ
สอบกิจการค้นเดิมีค้งเหล่ออยู� หร่อจนกว�าจะมีีการ
เล่อกตัุ�งผูตุ้รวจสอบกิจการใหมี�

กู้ร์ณ์ีมีผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์คนใดขาดจัากู้กู้าร์
เป็นผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตามข้อ 103 (2) (3) (4) ห้ร์อื 
(5) ให้้ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์สำาร์องเข้าปฏิิบัติห้น้าที่ี�ได้
ทัี่นที่ีเท่ี่าร์ะยืะเวิลาที่ี�เห้ลืออย้ื่ของผู้้้ซึ�งตนแที่น ห้ร์อื
จันกู้ว่ิาจัะมกีู้าร์เลือกู้ตั�งผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ให้ม่

ข้อ 102 การดำารงตุำาแหน�งผู้ตุรวจสอบกิจการ  
ผู้ตุรวจสอบกิจการอยู�ในตุำาแหน�งได้มีีกำาหนดเวลา 1 ปี
ทางบัญชีีสหกรณ์์ ถ้ิาเมี่�อค้รบกำาหนดเวลาแล้วยังไมี�มีี
การเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี� ก็ให้ผู้ตุรวจ
สอบกิจการค้นเดิมีปฏิิบัติุหน้าที�ไปพื่ลางก�อน

ข้อ 102 การดำารงตุำาแหน�งผู้ตุรวจสอบกิจการ ผู้
ตุรวจสอบกิจการอยู�ในตุำาแหน�งได้มีีกำาหนดเวลา 2 ปี
บัญชีีสหกรณ์์ เมี่�อค้รบกำาหนดเวลาแล้วยังไมี�มีกีารเล่อก
ตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี�ก็ให้ผู้ตุรวจสอบกิจการ
ค้นเดิมีปฏิิบัติุหน้าที�อยู�ตุ�อไปจนกว�าที�ประชุีมีใหญ�มีีมีติุ
เล่อกตัุ�งผูตุ้รวจสอบกิจการค้นใหมี�

เพื่่�อกำาหนดการดำารง
ตุำาแหน�งผูตุ้รวจสอบ
กิจการใหเ้ปน็ไปตุามี
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์์

ผู้ตุรวจสอบกิจการที�ได้รับเล่อกตัุ�งไปนั�น อาจได้
รับเล่อกตัุ�งซึ่ำาได้

ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ที่ี�พ้นจัากู้ตำาแห้น่งตามวิาร์ะ
อาจัจัะได้ร์บัเลือกู้ตั�งจัากู้ที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่อกีู้ได้แต่ต้อง
ไม่เกิู้นสองวิาร์ะติดต่อกัู้น

กู้ร์ณ์ผีู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ขาดจัากู้กู้าร์เป็นผู้้้ตร์วิจั
สอบกิู้จักู้าร์กู่้อนคร์บวิาร์ะ ให้้กู้ำาห้นดร์ะเบียืบวิาร์ะ
กู้าร์ปร์ะชุมให้ญ่เพื�อเลือกู้ตั�ง ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์คน
ให้ม่ ในคร์าวิปร์ะชุมให้ญ่คร์ั�งแร์กู้ห้ลังจัากู้ผู้้้ตร์วิจั
สอบกิู้จักู้าร์คนนั�นขาดจัากู้กู้าร์เป็นผู้้้ตร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์ และนับวิาร์ะกู้าร์ดำาร์งตำาแห้น่งของผู้้แ้ที่นต่อ
เนื�องจัากู้ผู้้ท้ี่ี�ตนมาดำาร์งตำาแห้น่ง

ข้อ 103 การพื่้นจากตุำาแหน�งผูตุ้รวจสอบกิจการ ผู ้
ตุรวจสอบกิจการตุ้องพื่้นจากตุำาแหน�ง เพื่ราะเหตุุอย�าง
ใดอย�างหน้�งดังตุ�อไปนี�

ข้อ 103 การพ้ื่นจากตุำาแหน�งผู้ตุรวจสอบกิจการ  
ผูตุ้รวจสอบกิจการตุ้องพ้ื่นจากตุำาแหน�งเพื่ราะเหตุุอย�าง
ใดอย�างหน้�งดังตุ�อไปนี�

เพื่่�อกำาหนดการพื่้น
จากตุำาแหน�งผูตุ้รวจ
สอบกิจการใหเ้ปน็
ไปตุามีระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์์

(1) ถ้ิงค้ราวออกตุามีวาระ (1) พ้นจัากู้ตำาแห้น่งตามวิาร์ะ

(2) ตุาย (2) ตุาย

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุุผลเป็นหนังส่อย่�น
ตุ�อประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการหร่อย่�นตุ�อค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนนิการสหกรณ์์แล้วแตุ�กรณ์ี

(3) ลาออก โดยแสดงเหตุุผลเป็นหนังส่อย่�น
ตุ�อประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการหร่อย่�นตุ�อค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการและให้้มีผู้ลวัินที่ี�ปร์ะชุมคณ์ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์มมีติร์บัที่ร์าบ

(4) ที�ประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ลงมีติุถิอดถิอน 
ผูตุ้รวจสอบกิจการซึ่้�งเปน็บุค้ค้ลธิ์รรมีดา หร่อ นติิุบุค้ค้ล 
ออกจากตุำาแหน�งทั�งค้ณ์ะหร่อรายบุค้ค้ล

(4) ที�ประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ลงมีติุถิอดถิอนผู้
ตุรวจสอบกิจการซ้ึ่�งเป็นบุค้ค้ลธิ์รรมีดา หร่อ นิติุบุค้ค้ล 
ออกจากตุำาแหน�งทั�งค้ณ์ะหร่อรายบุค้ค้ล

(5)  นายทะเบียนสหกรณ์์ วินิจ ฉัยว� าขาด
คุ้ณ์สมีบัติุ หร่อมีีลักษณ์ะตุ้องห้ามีตุามีระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด

(5)  นายทะเบียนสหกรณ์์ วินิจ ฉัยว� าขาด
คุ้ณ์สมีบัติุ หร่อมีีลักษณ์ะตุ้องห้ามีตุามีระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด

ข้อ 104 อำานาจหน้าที�ของผู้ตุรวจสอบกิจการ ผู้
ตุรวจสอบกิจการมีีอำานาจหน้าที�ตุรวจสอบการดำาเนิน
การทั�งปวงของสหกรณ์์ ซึ่้�งรวมีทั�งในข้อดังตุ�อไปนี� ค่้อ

ข้อ 104 อำานาจัห้น้าที่ี�ของผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ 
ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์มีอำานาจัห้น้าที่ี�ตร์วิจัสอบกู้าร์
ดำาเนินงานทัี่�งปวิงของสห้กู้ร์ณ์์ ทัี่�งด้านกู้าร์ปฏิิบัติ
งานเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์เงินกู้าร์บัญชี และด้านปฏิิบัติกู้าร์
ในกู้าร์ดำาเนินธุีร์กิู้จัตามที่ี�กู้ำาห้นดไว้ิในข้อบังคับของ
สห้กู้ร์ณ์์ ร์วิมทัี่�งกู้าร์ปร์ะเมินผู้ลกู้าร์ควิบคุมภายืใน
กู้าร์ร์กัู้ษาควิามปลอดภัยืของข้อม้ลสาร์สนเที่ศ์ของ
สห้กู้ร์ณ์์ และกู้าร์ตร์วิจัสอบในเร์ื�องต่าง ๆ ดังนี�

เพื่่�อใหห้นา้ที�ของ
ผูตุ้รวจสอบกิจการ
ค้รบถ้ิวนเปน็ไปตุามี
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์์

(1) ตุรวจสอบเอกสาร สรรพื่สมุีด บัญชีี 
ทะเบียนและการเงิน ตุลอดจนทรัพื่ย์สินและหนี�สินทั�ง
ปวงของสหกรณ์์ เพื่่�อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์์ที�เปน็อยู�จริง

(1) ตร์วิจัสอบควิามถุ้กู้ต้องของกู้าร์บันทึี่กู้
บัญชีเพื� อให้้เป็นไปตามแบบและร์ายืกู้าร์ที่ี�นายื
ที่ะเบยีืนสห้กู้ร์ณ์์กู้ำาห้นด
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(2) ตุรวจสอบหลักฐานและค้วามีถิูกตุ้อง
ของการดำาเนินธิ์ุรกิจแตุ�ละประเภทของสหกรณ์์ เพื่่�อ
ประเมีินผลและอาจให้ข้อแนะนำาแก�ค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที�ของสหกรณ์์ ทั�งทาง
วิชีาการ และทางปฏิิบัติุในกิจการนั�น ๆ

(2)  ปร์ะเมินควิามมีปร์ะสิที่ธิีภาพและ
ปร์ะสิที่ธิีผู้ลกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์เพื�อให้้ข้อสังเกู้ตและข้อเสนอแนะในกู้าร์
ปร์ับปรุ์งกู้าร์บร์ิห้าร์งานของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนิน
กู้าร์ให้้เป็นไปตามกู้ฎห้มายื ข้อบังคับ ร์ะเบียืบของ
สห้กู้ร์ณ์์

(3) ตุรวจสอบการจัดจ้างและแตุ�งตัุ�งเจ้าหน้าที�
ของสหกรณ์์ ตุลอดจนหนังส่อสัญญาจ้างและหลัก
ประกัน

(3) สอบที่านร์ะบบกู้าร์ปฏิิบั ติงานของ
สห้กู้ร์ณ์์ เพื�อให้้เป็นไปตามกู้ฎห้มายื ร์ะเบียืบนายื
ที่ะเบยีืนสห้กู้ร์ณ์์ ข้อบังคับและร์ะเบยีืบของสห้กู้ร์ณ์์ 
ร์วิมทัี่�งคำาสั�งนายืที่ะเบยีืนสห้กู้ร์ณ์์ สำานักู้งานสห้กู้ร์ณ์์
จัังห้วัิด สำานักู้งานตร์วิจับญัชสีห้กู้ร์ณ์์ กู้ำาห้นดให้ต้้อง
ปฏิิบติั

(4) ตุรวจสอบการปฏิิบัติุงานตุามีแผนงาน 
และการใชี้จ�ายเงินงบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปีของ
สหกรณ์์

(4)  ตร์วิจัสอบและสอบที่านร์ะบบกู้าร์
ควิบคุม ด้แลร์กัู้ษาที่ร์พัยื์สินของสห้กู้ร์ณ์์ วิิเคร์าะห์้
และปร์ะเมินควิามมีปร์ะสิที่ธิีภาพกู้าร์ใช้ที่ร์ัพยื์สิน
ของสห้กู้ร์ณ์์ เพื�อให้้กู้าร์ใช้ที่ร์ัพยื์สินเป็นไปอยื่าง
เห้มาะสมและคุ้มค่า

(5 )  ติุดตุามีผลการดำา เนินงานของค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนนิการ เพื่่�อพื่ิจารณ์าหาทางปรับปรุง แผน
งาน ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ ตุลอดจนค้ำาสั�งตุ�างๆของ
สหกรณ์์

(5) ตร์วิจัสอบและติดตามกู้าร์ดำาเนินงาน
ของสห้กู้ร์ณ์์ในกู้าร์พิจัาร์ณ์าแกู้้ไข ข้อสังเกู้ตห้ร์ือ
ข้อบกู้พร์อ่งเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ดำาเนินงานที่ี�ได้ร์บัแจ้ังจัากู้
สำานักู้งานสห้กู้ร์ณ์์จัังห้วัิด สำานักู้งานตร์วิจับัญชี
สห้กู้ร์ณ์์ห้ร์อืผู้้ส้อบบญัชี

(6 )  ตุรวจสอบการปฏิิบั ติุตุามีกฎหมีาย  
ข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุ และค้ำาสั�ง ของสหกรณ์์หร่อ 
กิจการอ่�น ๆ เพื่่�อให้เกิดผลดีแก�การดำาเนินกิจการของ
สหกรณ์์

การตุรวจสอบกิจการและการดำาเนินงานของ
สหกรณ์์ ผู้ตุรวจสอบกิจการตุ้องปฏิิบัติุงานตุามีแนว
ปฏิิบัติุการตุรวจสอบกิจการที�กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์
กำาหนด

ค ณ์ ะ ผู้้้ ต ร์ วิ จั ส อ บ กิู้ จั กู้ า ร์ ต้ อ ง กู้ำา ห้ น ด
ขอบเขตกู้าร์ตร์วิจัสอบและเสนอร์ายืงานผู้ลกู้าร์
ตร์วิจัสอบเฉพาะด้านเพิ�มเติมในเร์ื�องดังต่อไปนี�

(ไม่มขี้อควิามเดิม) 1. ตร์วิจัสอบร์ายืงานที่างกู้าร์เงิน ให้้คณ์ะ 
ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตร์วิจัสอบและเสนอร์ายืงานผู้ล
กู้าร์ตร์วิจัสอบเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์เปิดเผู้ยืร์ายืกู้าร์ในงบ
กู้าร์เงินโคร์งสร์้างองค์กู้ร์เป็นไปโดยืถุ้กู้ต้อง และ
ได้ปฏิิบัติตามกู้ฎห้มายื ปร์ะกู้าศ์ คำาสั�ง ร์ะเบยีืบ คำา
แนะนำา แนวิปฏิิบัติที่ี�นายืที่ะเบียืนสห้กู้ร์ณ์์กู้ำาห้นด 
ตร์วิจัสอบกู้าร์จััดที่ำาร์ายืกู้าร์ยื่อแสดงสินที่ร์พัยื์และ
ห้นี�สินคร์บถุ้วินและได้เปิดเผู้ยืให้้สมาชิกู้ได้ร์บัที่ร์าบ
เป็นปร์ะจัำาทีุ่กู้เดือน ร์วิมทัี่�งได้มีกู้าร์จััดส่งข้อม้ล
ร์ายืงานที่างกู้าร์เงินตามแบบและร์ายืกู้าร์ที่ี�กู้ำาห้นด
ในกู้ฎกู้ร์ะที่ร์วิง
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2. ตร์วิจัสอบกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงให้ ้
คณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตร์วิจัสอบกู้าร์วิางกู้ลยุืที่ธ์ี
ด้านกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงให้้สอดคล้องกัู้บนโยืบายื
กู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืง และเสนอร์ายืงานผู้ลกู้าร์
ตร์วิจัสอบเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์กู้ำาห้นดนโยืบายืและกู้าร์วิาง
กู้ลยุืที่ธ์ีกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืง เช่นควิามเสี�ยืงด้าน
สินเชื�อ ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น ควิามเสี�ยืงด้าน
สภาพคล่องควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ปฏิิบัติกู้าร์ เป็นต้น 
เพื�อให้้กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงของสห้กู้ร์ณ์์เป็นไปตาม
นโยืบายืที่ี�กู้ำาห้นดไว้ิ

3. ตร์วิจัสอบกู้าร์บร์ิห้าร์ด้านสินเชื� อให้ ้
คณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตร์วิจัสอบและเสนอร์ายืงาน
ผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ให้้สินเชื� อปร์ะเภที่
ต่างๆ ของสห้กู้ร์ณ์์ให้้เป็นไปตามนโยืบายืด้านสิน
เชื� อที่ี�วิางไว้ิ สามาร์ถุปร์ะเมิน ติดตามและด้แล
ควิามเสี�ยืงที่ี�อาจัเกิู้ดขึ�นจัากู้กู้าร์ที่ี�ล้กู้ห้นี�ไม่สามาร์ถุ
ชำาร์ะห้นี�ได้ตามกู้ำาห้นดในสัญญา ตร์วิจัสอบกู้าร์
วิางกู้ลยุืที่ธ์ีและร์ะบบปฏิิบัติกู้าร์ให้้เป็นไปตาม
นโยืบายืด้านสินเชื�อและห้ลักู้เกู้ณ์ฑ์์ที่ี�กู้ำาห้นดไว้ิใน
กู้ฎกู้ร์ะที่ร์วิง

4. ตร์วิจัสอบกู้าร์บร์ิห้าร์ด้านกู้าร์ลงทีุ่น ให้้
คณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตร์วิจัสอบและเสนอร์ายืงาน
ผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์กู้ำาห้นดนโยืบายืด้าน
กู้าร์ลงทีุ่น โดยืกู้าร์ลงทีุ่นของสห้กู้ร์ณ์์ต้องอย้ื่ภายืใต้
นโยืบายืที่ี�กู้ำาห้นดและเป็นไปตามกู้ฎห้มายืสห้กู้ร์ณ์์ 
และได้ดำาเนินกู้าร์ภายืใต้เกู้ณ์ฑ์์ที่ี�กู้ำาห้นดในกู้ฎ
กู้ร์ะที่ร์วิง

5. ตร์วิจัสอบกู้าร์บร์ิห้าร์สภาพคล่อง ให้ ้
คณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ตร์วิจัสอบและเสนอร์ายืงาน
ผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์กู้ำาห้นดนโยืบายืห้ร์ือ
แผู้นงานในกู้าร์ควิบคุมกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงด้าน
สภาพคล่องของสห้กู้ร์ณ์์กู้าร์ดำาร์งสินที่ร์ัพยื์สภาพ
คล่องให้เ้ป็นไปตามที่ี�กู้ำาห้นดในกู้ฎกู้ร์ะที่ร์วิง

กู้ร์ณ์พีบกู้าร์ที่จุัร์ติ กู้าร์ขัดแยื้งที่างผู้ลปร์ะโยืชน์
ห้ร์ือมีสิ�งผู้ิดปกู้ติห้ร์ือมีควิามบกู้พร์่อง ที่ี�สำาคัญใน
ร์ะบบกู้าร์ควิบคมุภายืใน กู้าร์ฝ่าฝืนกู้ฎห้มายืสห้กู้ร์ณ์์
ห้ร์ือกู้ฎห้มายือื�นที่ี�เกู้ี�ยืวิข้อง กู้าร์ฝ่าฝืนร์ะเบียืบ คำา
สั�งนายืที่ะเบียืนสห้กู้ร์ณ์์ คณ์ะผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์
ต้องเปิดเผู้ยืไว้ิในร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์
และนำาเสนอต่อที่ี�ปร์ะชุมคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์
สห้กู้ร์ณ์์และที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่

ข้อ 105 การรายงานผลการตุรวจสอบ ให้ผู้ตุรวจ
สอบกิจการรายงานผลการตุรวจสอบประจำาเด่อนและ
ประจำาปี รวมีทั�งข้อสังเกตุข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์์
อักษร และเข้าร�วมีประชุีมีเพื่่�อแจ้งผลการตุรวจสอบ
ประจำาเด่อนตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการในการประชุีมี
ประจำาเด่อนค้ราวถัิดไป และรายงานผลการตุรวจสอบ
ประจำาปตีุ�อที�ประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ด้วย

ข้ อ  1 0 5  กู้ า ร์ ร์ า ยื ง า น ผู้ ล กู้ า ร์ ต ร์ วิ จั ส อ บ  
ให้้ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์มีห้น้าที่ี�ร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจั
สอบ เป็นลายืลักู้ษณ์์อักู้ษร์ปร์ะจัำาเดือนและปร์ะจัำา
ปี เพื�อสรุ์ปผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบ ร์วิมทัี่�งข้อสังเกู้ตข้อ
เสนอแนะที่ี�เป็นปร์ะโยืชน์และเข้าร์ว่ิมปร์ะชุมคณ์ะ
กู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์เพื� อแจ้ังผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบ
ปร์ะจัำาเดือนที่ี�ผู้่านมา เข้าร์่วิมปร์ะชุมให้ญ่เพื� อ
ร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบปร์ะจัำาปีเสนอต่อที่ี�ปร์ะชุม
ให้ญ่ของสห้กู้ร์ณ์์ด้วิยื

เพื่่�อให้ผู้ตุรวจสอบ
กิจการรายงานผลการ
ตุรวจสอบกิจการให้
ค้รบถ้ิวนเป็นไปตุามี
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์์
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ข้อควิามเดิม ข้อควิามที่ี�เสนอแกู้้ไขเพิ�มเติม เห้ตุผู้ล

กรณี์ที�ผู้ตุรวจสอบกิจการพื่บว�ามีีเหตุุการณ์์ที�อาจ
ก�อให้เกิดค้วามีเสียหายแก�สมีาชีิกของสหกรณ์์อย�างร้าย
แรง หร่อสหกรณ์์มีีการปฏิิบัติุไมี�เป็นไปตุามีกฎหมีาย 
ระเบียบ ค้ำาสั�ง ประกาศหร่อค้ำาแนะนำาของทางราชีการ 
รวมีทั�งข้อบังคั้บ ระเบียบ มีติุที�ประชุีมีหร่อค้ำาสั�งของ
สหกรณ์์จนก�อให้เกิดค้วามีเสียหายแก�สมีาชีิกและ
สหกรณ์์อย�างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตุรวจสอบตุ�อค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการทันทีเพื่่�อดำาเนินการแก้ไข และให้
จัดส�งสำาเนารายงานดังกล�าว ตุ�อสำานักงานตุรวจบัญชีี
สหกรณ์์ และสำานักงานสหกรณ์์จังหวัด/สำานักงานส�ง
เสริมีสหกรณ์์กรุงเทพื่มีหานค้รที�กำากับดูแลโดยเร็ว

ให้ผู้ตุรวจสอบกิจการติุดตุามีผลการแก้ไขตุามี
รายงานการตุรวจสอบ และสำาเนารายงานผลการแก้ไข 
และผลการติุดตุามีของผูตุ้รวจสอบกิจการ ตุ�อสำานกังาน
ตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ สำานกังานสหกรณ์์จังหวัด/สำานกังาน
ส�งเสริมีสหกรณ์์กรุงเทพื่มีหานค้ร ที�กำากับดูแล

กู้ ร์ ณ์ี พ บ ว่ิ า มี เ ห้ ตุ กู้ า ร์ ณ์์ ที่ี� อ า จั กู่้ อ ใ ห้้ เ กิู้ ด 
ควิามเสียืห้ายืแกู่้สห้กู้ร์ณ์์ห้ร์ือสมาชิกู้ ห้ร์ือสห้กู้ร์ณ์์
มีกู้าร์ปฏิิบัติไม่เป็นไปตามกู้ฎห้มายื ร์ะเบียืบ คำาสั�ง  
ปร์ะกู้าศ์ห้ร์ือคำาแนะนำาของที่างร์าชกู้าร์ ร์วิมทัี่�ง 
ข้อบังคับ ร์ะเบียืบ มติที่ี�ปร์ะชุมห้ร์ือคำาสั� งของ
สห้กู้ร์ณ์์ที่ี�อาจัจัะกู่้อให้้เกิู้ดควิามเสียืห้ายืแกู่้สมาชิกู้
ห้ร์อืสห้กู้ร์ณ์์อยื่างร์า้ยืแร์ง ให้้แจ้ังผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์ต่อคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ทัี่นที่ีเพื�อดำาเนิน
กู้าร์แกู้้ไข และให้้จััดส่งสำาเนาร์ายืงานดังกู้ล่าวิต่อ
สำานักู้งานตร์วิจับญัชสีห้กู้ร์ณ์์ และสำานักู้งานสห้กู้ร์ณ์์
จัังห้วัิดโดยืเร์ว็ิ

ให้้ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ติดตามผู้ลกู้าร์ดำาเนินกู้าร์
แกู้้ไขข้อบกู้พร์อ่ง ข้อสังเกู้ต และให้้ร์ายืงานผู้ลกู้าร์
ติดตามกู้าร์แกู้้ไขข้อบกู้พร์อ่ง ข้อสังเกู้ตของสห้กู้ร์ณ์์
ไว้ิในร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ด้วิยื

ข้อ 106 ค้วามีรับผิดของผู้ตุรวจสอบกิจการ กรณี์
ผู้ตุรวจสอบกิจการปฏิิบัติุหร่อละเว้นการปฏิิบัติุตุามี
อำานาจหน้าที� หร่อประพื่ฤติุผิดจริยธิ์รรมีในการปฏิิบัติุ
งานจนเป็นเหตุุให้สหกรณ์์ได้รับค้วามีเสียหาย ผู้ตุรวจ
สอบกิจการตุ้องรับผิดชีอบชีดใชี้ค้�าเสียหายให้แก�
สหกรณ์์ หร่อหากตุรวจพื่บข้อบกพื่ร�องของสหกรณ์์ตุ้อง
แจ้งใหค้้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการทราบโดยเร็ว

ผู้ตุรวจสอบกิจการตุ้องรับผิดชีอบชีดใช้ีค้�าเสียหาย
อันจะเกิดแก�สหกรณ์์ด้วยเหตุุไมี�แจ้งนั�น

ข้อ 106 ควิามร์ับผู้ิดของผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ 
กู้ร์ณ์ีผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ปฏิิบั ติห้ร์ือละเว้ินกู้าร์
ปฏิิบัติตามอำานาจัห้น้าที่ี� ห้ร์อืปร์ะพฤติผู้ิดจัร์ยิืธีร์ร์ม
ในกู้าร์ปฏิิบัติงานจันเป็นเห้ตุให้้สห้กู้ร์ณ์์ได้ร์ับควิาม
เสียืห้ายื ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ต้องร์ับผู้ิดชอบชดใช้
ค่าเสียืห้ายืให้้แกู่้สห้กู้ร์ณ์์ ห้ร์ือห้ากู้ตร์วิจัพบข้อ
บกู้พร์่องของสห้กู้ร์ณ์์ต้องแจ้ังให้้คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์
ดำาเนินกู้าร์ที่ร์าบโดยืเร์็วิ และผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์
ต้องร์ับผู้ิดชอบชดใช้ ค่าเสียืห้ายือันจัะเกิู้ดแกู่้
สห้กู้ร์ณ์์ด้วิยืเห้ตุไม่แจ้ังนั�น

เพื่่�อเปน็การกำาหนด
ขอบเขตุค้วามีรับผดิ
ชีอบของผูตุ้รวจสอบ
กิจการตุามีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์์ 
ข้อ 24

การพิื่จารณ์าค้วามีรับผิดของผู้ตุรวจสอบ
กิจการ ใหเ้ปน็ไปตุามีมีติุที�ประชุีมีใหญ�

กู้าร์พิจัาร์ณ์าควิามร์ับผู้ิดชอบของผู้้้ตร์วิจั
สอบกิู้จักู้าร์ ให้เ้ป็นไปตามมติของที่ี�ปร์ะชุมให้ญ่

(ไม่มขี้อควิามเดิม) ข้อ 106/1 สห้กู้ร์ณ์์มหี้น้าที่ี�ต่อผู้้้ตร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์ ดังนี�

เพื่่�อใหส้หกรณ์์มีหีนา้ที�
ปฏิิบัติุตุ�อผูตุ้รวจสอบ
กิจการตุามีระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์์

(1) อำานวิยืควิามสะดวิกู้ให้้ควิามร์ว่ิมมือแกู่้
ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ในกู้าร์ให้้คำาชี�แจังตอบข้อซักู้ถุาม
ต่างๆ พร์้อมทัี่�งจััดเตร์ยีืมข้อม้ล เอกู้สาร์ห้ลักู้ฐาน
ปร์ะกู้อบกู้าร์บันทึี่กู้บัญชขีองสห้กู้ร์ณ์์เพื�อปร์ะโยืชน์
ในกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

(2) กู้ำาห้นดร์ะเบียืบวิาร์ะกู้าร์ปร์ะชุมให้ ้
ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์
ปร์ะจัำาเดือนและจััดที่ำาห้นังสือเชิญให้้ผู้้้ตร์วิจัสอบ
กิู้จักู้าร์เข้าร์่วิมปร์ะชุมคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์
สห้กู้ร์ณ์์ที่กุู้คร์ั�ง

(3) พิจัาร์ณ์าปฏิิบัติตามข้อสังเกู้ตและข้อ
เสนอแนะของผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ เพื�อให้้กู้าร์ดำาเนิน
กิู้จักู้าร์ของสห้กู้ร์ณ์์เป็นไปโดยืถุ้กู้ต้องตามกู้ฎห้มายื 
ร์ะเบยีืบ และข้อบงัคับของสห้กู้ร์ณ์์

มติที่ี�ปร์ะชุม ที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 ได้พื่ิจารณ์าแล้ว และลงมีติุเห็นด้วย จำานวน 188 ค้น 
ไมี�เห็นด้วย จำานวน 0 ค้น จากจำานวนผู้แทนสมีาชีิกที�เข้าร�วมีประชุีมี จำานวน 188 ค้น ในการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อ
บังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564
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5.11 (ร์า่ง) ร์ะเบยีืบสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด ว่ิาด้วิยืค่าใช้จ่ัายืในกู้าร์เข้าร์ว่ิม
ปร์ะชุมและค่าตอบแที่นของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ ที่ี�ปร์ึกู้ษากิู้ตติมศ์ักู้ดิ� ที่ี�ปร์ึกู้ษา และบุคคลที่ี�
เกู้ี�ยืวิข้อง พ.ศ์. 2565

(ร์า่ง)

ร์ะเบยีืบสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด 
ว่ิาด้วิยืค่าใช้จ่ัายืในกู้าร์เข้าร์ว่ิมปร์ะชุมและค่าตอบแที่นของคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์  

ที่ี�ปร์กึู้ษากิู้ตติมศ์กัู้ดิ� ที่ี�ปร์กึู้ษา และบุคคลที่ี�เกู้ี�ยืวิข้อง 
พ.ศ์. 2565

เพื่่�อให้การบริหารจัดการเกี�ยวกับการเบิกจ�ายค้�าใชี้จ�ายในการเข้าร�วมีประชุีมีและค้�าตุอบแทนของค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา และบุค้ค้ลที�เกี�ยวข้อง เป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่

อาศัยอำานาจตุามีค้วามีในข้อ 70 (5) ข้อ 78 (8) และ ข้อ 108 (11) แห�งข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 ประกอบกับที�ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 ค้รั�งที� 12/2564  
เมี่�อวันที� 25 พื่ฤศจิกายน พื่.ศ. 2564 โดยค้วามีเห็นชีอบของที�ประชุีมีใหญ�สามีัญ ประจำาปี 2564 เมี่�อวันที� 12 
กุมีภาพื่ันธิ์์ 2565 จ้งกำาหนดระเบียบสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ว�าด้วยค้�าใชี้จ�ายในการเข้า
ร�วมีประชุีมีและค้�าตุอบแทนของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา และบุค้ค้ลที�เกี�ยวข้อง 
พื่.ศ. 2565 ดังตุ�อไปนี�

ข้อ 1 ระเบียบนี�เรียกว�า “ระเบียบสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ว�าด้วยค้�าใชี้จ�ายใน
การเข้าร�วมีประชุีมีและค้�าตุอบแทนของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา และบุค้ค้ลที�
เกี�ยวข้อง พื่.ศ. 2565”

ข้อ 2 ระเบียบนี�ให้ใชี้บังคั้บตัุ�งแตุ�วันที� ............................... พื่.ศ. 2565 เป็นตุ้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี�

“สห้กู้ร์ณ์์” หมีายค้วามีว�า สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์” หมีายค้วามีว�า ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด

“ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์” หมีายค้วามีว�า ประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด

“ร์องปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์” หมีายค้วามีว�า รองประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมี
ทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“กู้ร์ร์มกู้าร์” หมีายค้วามีว�า กรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์” หมีายค้วามีว�า ค้ณ์ะอนุกรรมีการอำานวยการ ค้ณ์ะอนุกรรมีการเงินกู้ ค้ณ์ะ
อนุกรรมีการศ้กษาและประชีาสัมีพื่ันธิ์์ ค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารเงินและการลงทุน และค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหาร 
ค้วามีเสี�ยง

“คณ์ะที่ำางาน” หมีายค้วามีว�า ค้ณ์ะทำางานซึ่้�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�งตัุ�งให้ปฏิิบัติุงานของ
สหกรณ์์
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“ที่ี�ปร์ึกู้ษากิู้ตติมศ์ักู้ดิ�” หมีายค้วามีว�า ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ�สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการ
เกษตุร จำากัด

“ที่ี�ปร์กึู้ษา” หมีายค้วามีว�า ที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“ผู้้้แที่นสมาชิกู้” หมีายค้วามีว�า ผู้แทนสมีาชีิกสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“สมาชิกู้” หมีายค้วามีว�า สมีาชิีกสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

“บุคคลอื�น” หมีายค้วามีว�า บุค้ค้ลนอกเหน่อจากที�กล�าวไว้ข้างตุ้น และมีิได้เป็นสมีาชิีก ผู้แทน
สมีาชีิก หร่อเจ้าหน้าที�สหกรณ์์

“กู้าร์ปฏิิบัติงาน” หมีายค้วามีว�า การเดินทางออกจากที�พื่ักหร่อสำานักงานสหกรณ์์ เพื่่�อปฏิิบัติุ
งานตุามีที� สหกรณ์์มีอบหมีายเกี�ยวกับภารกิจในสำานักงานสหกรณ์์หร่อนอกสำานักงานสหกรณ์์

ข้อ 4 การเดินทางในการมีาประชุีมีภายในประเทศ ค่้อ การเดินทางภายในราชีอาณ์าจักรเพื่่�อเข้าร�วมี
การประชุีมีที�สหกรณ์์จัดข้�น ของบุค้ค้ล ดังตุ�อไปนี�

(1) กรรมีการ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา ค้ณ์ะอนุกรรมีการ ค้ณ์ะทำางาน

(2) สมีาชีิก ผู้แทนสมีาชีิก หร่อบุค้ค้ลอ่�น

ข้อ 5 การเดินทางไปปฏิิบัติุงานตุ�างประเทศให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการพื่ิจารณ์าค้�าใชี้จ�ายในการ
ปฏิิบัติุงาน เป็นค้ราว ๆ ไป

ข้อ 6 ค้�าใชี้จ�ายในการเดินทางและปฏิิบัติุงาน ได้แก�

(1) ค้�าเบี�ยประชุีมี

(2) ค้�าพื่าหนะ รวมีถ้ิงค้�าเชี�ายานพื่าหนะ ค้�าเชี่� อเพื่ลิง ค้�าจ้างพื่นักงานประจำายานพื่าหนะ  
ค้�าระวางบรรทุกสิ�งของและอ่�น ๆ ทำานองเดียวกัน

(3) ค้�าที�พื่ัก

(4) ค้�าตุอบแทน

(5) ค้�าใชี้จ�ายอ่�น

ข้อ 7 การเดินทางไปร�วมีประชุีมีของกรรมีการที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� และที�ปร้กษา ให้ผู้เดินทางไปร�วมี
ประชุีมีย่�นค้ำาขออนุมีัติุตุ�อประธิ์านกรรมีการ ยกเว้นกรณ์ีการเดินทางไปปฏิิบัติุงาน ดังตุ�อไปนี�

(1) การเข้าร�วมีประชุีมีของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ค้ณ์ะอนุกรรมีการ ค้ณ์ะทำางาน

(2) การลงนามีเอกสารสหกรณ์์ของกรรมีการตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการมีอบหมีาย

(3) การไปปฏิิบัติุงานของบุค้ค้ลตุามีข้อ 4 (2)

(4) การไปปฏิิบัติุงานของประธิ์านกรรมีการ

ข้อ 8 ค้�าใช้ีจ�ายในการเดินทางไปประชุีมีของบุค้ค้ลตุ�าง ๆ ให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำาเนินการเบิกจ�ายตุามี
ระเบียบ

ข้อ 9 การเดินทางไปประชุีมี ถ้ิาหยุดพื่ัก ณ์ ที�ใดโดยไมี�มีีค้วามีจำาเป็นแก�งานของสหกรณ์์ จะเบิกค้�าใชี้
จ�ายสำาหรับวันที�หยุดพื่ักค้้างดังกล�าวมีิได้

ในกรณ์ีที�ผู้ไปประชุีมีตุ้องหยุดพัื่กเพื่ราะเจ็บป่วยโดยมีีใบรับรองแพื่ทย์หร่อมีีเหตุุสุดวิสัย ให้เบิก
ค้�าใชี้จ�าย ในการเดินทาง สำาหรับวันที�หยุดพื่ักได้ตุ�อเมี่�อได้รับอนุมีัติุจากประธิ์านกรรมีการ
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ข้อ 10 การเบิกจ�ายค้�าเบี�ยประชุีมี ให้เบิกจ�าย ดังนี�

(1) การประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ

(1.1) ประธิ์านกรรมีการ ค้รั�งละ  1,500 บาท

(1.2) รองประธิ์านกรรมีการ ค้รั�งละ  1,450 บาท

(1.3) กรรมีการ ค้รั�งละ  1,300 บาท

(1.4) เลขานุการ ค้รั�งละ 1,400 บาท

(1.5) เหรัญญิก ค้รั�งละ 1,400 บาท

(1.6) ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� และที�ปร้กษา ค้รั�งละ 1,300 บาท

(1.7) บุค้ค้ลอ่�นที�สหกรณ์์เชิีญประชุีมี  ค้รั�งละ 800 บาท

(2) การประชุีมีค้ณ์ะอนุกรรมีการ

(2.1) ประธิ์านอนุกรรมีการ ค้รั�งละ 1,100 บาท

(2.2) อนุกรรมีการ ค้รั�งละ 900 บาท

(2.3) เลขานุการ ค้รั�งละ 1,000 บาท

(2.4) ที�ปร้กษา ค้รั�งละ 900 บาท

(2.5) บุค้ค้ลอ่�นที�สหกรณ์์เชิีญประชุีมี ค้รั�งละ 700 บาท

(3) การประชุีมีค้ณ์ะทำางาน (กกตุ. /สอบคั้ดเล่อก / สรรหาประกัน ฯลฯ)

(3.1) ประธิ์านค้ณ์ะทำางาน ค้รั�งละ 900 บาท

(3.2) ค้ณ์ะทำางาน ค้รั�งละ 700 บาท

(3.3) เลขานุการ ค้รั�งละ 800 บาท

(3.4) ที�ปร้กษา ค้รั�งละ 700 บาท

(3.5) บุค้ค้ลอ่�นที�สหกรณ์์เชิีญประชุีมี ค้รั�งละ 600 บาท

(4) การประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีของสหกรณ์์ สำาหรับค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ที�ปร้กษา-
กิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา ผู้ตุรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีี เบิกจ�ายค้�าเบี�ยประชุีมีตุามี (1)

ข้อ 11 การเบิกจ�ายค้�าพื่าหนะ ให้เบิกจ�าย ดังนี�

(1) กรรมีการที�เข้าร�วมีประชุีมี เบิกในลักษณ์ะเหมีาจ�าย ดังนี�

(1.1) กรรมีการผู้ เกษียณ์อายุ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ�  และที�ปร้กษา ที�มีีเค้หสถิานอยู�ใน
กรุงเทพื่มีหานค้รและปริมีณ์ฑ์ลสามีารถิเบิกจ�าย ค้�าพื่าหนะไปและกลับได้ จำานวน 500 บาท

(1.2) กรรมีการส�วนภูมีิภาค้ เบิกตุามีระยะทางไปและกลับ กิโลเมีตุรละ 2.50 บาท

(2) การค้ำานวณ์ระยะทาง ในการเบิกค้�าพื่าหนะแบบเหมีาจ�าย ตุามี (1.2) ให้นับระยะทาง จาก
อำาเภอ ของจังหวัดที�ออกเดินทาง ถ้ิงอำาเภอของจังหวัดปลายทาง ยกเว้นกรุงเทพื่มีหานค้ร

ข้อ 12 การเบิกจ�ายค้�าที�พื่ัก ให้เบิกจ�าย ดังนี�

(1) กรรมีการ ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา ที�เข้าร�วมีประชุีมี ให้เป็นไปตุามีระเบียบสหกรณ์ ์
ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ว�าด้วย ค้�าพื่าหนะ เบี�ยเลี�ยง ค้�าเชี�าที�พื่ักในการเดินทางสำาหรับกรรมีการ
และเจ้าหน้าที� พื่.ศ. 2561
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(2) กรรมีการผู้ปฏิิบัติุหน้าที�ลงลายมี่อชี่�อแทนสหกรณ์์ ไมี�สามีารถิเบิกจ�ายค้�าที�พื่ักได้

(3) ผู้แทนสมีาชีิก หร่อบุค้ค้ลอ่�น ตุามีข้อ 4 (2) เบิกค้�าที�พื่ักได้เฉพื่าะแบบเหมีาจ�าย จำานวน  
800 บาท ตุ�อค่้น

ข้อ 13 ค้�าตุอบแทนในการปฏิิบัติุงานสำาหรับกรรมีการผู้ปฏิิบัติุหน้าที�ลงลายมี่อชี่�อแทนสหกรณ์์ และ 
ผู้แทนสมีาชีิก ดังนี�

(1) ค้�าตุอบแทนสำาหรับกรรมีการผู้ปฏิิบัติุหน้าที�ลงลายมี่อชี่�อแทนสหกรณ์์ ดังนี�

(1.1) กรรมีการที�มีาลงนามี จำานวนวันละ 700 บาท

(1.2) กรณ์ีในวันที�กรรมีการมีาปฏิิบัติุหน้าที�ลงลายมี่อชี่�อแทนสหกรณ์์ตุรงกับวันที�ตุ้องเข้า
ร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการ หร่อค้ณ์ะอนุกรรมีการ หร่อค้ณ์ะทำางาน ให้เบิกค้�าใชี้จ�ายตุามีสิทธิ์ิที�ได้รับจากการเข้า
ร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการ หร่อค้ณ์ะอนุกรรมีการ หร่อค้ณ์ะทำางานเท�านั�น

(2) ค้�าตุอบแทนสำาหรับสมีาชิีกและผู้แทนสมีาชีิก สหกรณ์์จะจ�ายค้�าตุอบแทนในกรณ์ี ดังนี�

(2.1) ค้�าตุอบแทนสมีาชิีกในการประชุีมีกลุ�มีสมีาชีิก จำานวนวันละ 200 บาท ตุ�อค้น

(2.2) ค้�าตุอบแทนผู้แทนสมีาชีิกในการประชุีมีใหญ�สามีัญ ประชุีมีใหญ�วิสามีัญ จำานวนวันละ 
300 บาท ตุ�อค้น

(2.3) เงินสมีนาคุ้ณ์ที�ปร้กษากิตุติุมีศักดิ� ที�ปร้กษา ผู้แทนสมีาชิีกในการปฏิิบัติุงานชี�วยเหล่อ
งานสหกรณ์์จ�ายเป็นรายปี ให้เป็นไปตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการกำาหนด กรณี์ผู้แทนสมีาชีิกที�ดำารงตุำาแหน�ง
กรรมีการไมี�มีีสิทธิ์ิได้รับเงิน

ข้อ 14 ผู้เดินทางไปประชุีมีจะเบิกค้�าใชี้จ�ายอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการประชุีมีของสหกรณ์์ได้เท�าที�จ�ายจริง 
เชี�น ค้�าธิ์รรมีเนียมีการลงทะเบียน ค้�าเค้ร่�องเขียนแบบพื่ิมีพื่์ ค้�าใชี้จ�ายในการส่�อสาร ค้�าจ้างเหมีายานพื่าหนะใน
การขนส�งสิ�งของเค้ร่�องใช้ีหร่อสัมีภาระอ่�น ๆ เป็นตุ้น

ข้อ 15 เงินที�จ�ายเป็นค้�าเบี�ยประชุีมี ค้�าพื่าหนะ ค้�าที�พื่ัก ค้�าตุอบแทน และค้�าใชี้จ�ายอ่�น ให้ตัุ�งเป็น 
งบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปี

ข้อ 16 ในกรณี์มีีปัญหาเกี�ยวกับการปฏิิบัติุตุามีระเบียบนี� ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการเป็นผู้วินิจฉัย
ชีี�ขาดและให้ถ่ิอเป็นที�สุด

ข้อ 17 ให้ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการเป็นผู้รักษาการตุามีระเบียบนี�

ประกาศ ณ์ วันที� ................................. พื่.ศ. 2565

(...................................................)

ประธิ์านกรรมีการ

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

มติที่ี�ปร์ะชุม เห็นชีอบกำาหนดค้�าใชี้จ�ายในการเข้าร�วมีประชุีมีและค้�าตุอบแทนค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ

ปัรึกษากิตติมศึักดิิ�	ทุ่�ปัรึกษา	และบุคืคืลทุ่�เก่�ยวัข้องิ	ตามทุ่�เสนอ
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5.12 กู้าร์เลือกู้ตั�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ ชุดที่ี� 47 และเลือกู้ตั�งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ปร์ะจัำาปี 
2565

5.12.1 กู้าร์เลือกู้ตั�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ ชุดที่ี� 47

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 ข้อ 71 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนิน
การ ได้กำาหนดองค์้ประกอบและกรอบวิธิ์ีการดำาเนินการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการไว้ ดังนี�

“ให้สหกรณ์์มีีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ ประกอบด้วย ประธิ์านกรรมีการหน้�งค้น และ
กรรมีการดำาเนินการอีกสิบสี�ค้น ซึ่้�งที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งจากสมีาชีิก

การออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการให้กระทำาโดยวิธิ์ีลงค้ะแนนลับเท�านั�น เว้นแตุ�มีี
เหตุุอันจำาเป็นและสำาคั้ญไมี�อาจลงค้ะแนนลับได้ก็ให้ลงค้ะแนนโดยวิธิ์ีเปิดเผยด้วยการยกมี่อ ระหว�างเวลาที�ผู้
แทนสมีาชีิกใชี้สิทธิ์ิออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งให้ถ่ิอเป็นวาระหน้�งของการประชุีมีใหญ�

ในค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�ละชุีด ให้มีีกรรมีการดำาเนินการที�มีาจากสมีาชีิกที�เป็นพื่นักงาน
ราชีการไมี�เกินหน้�งค้น เว้นแตุ�ไมี�มีีสมีาชิีกที�เป็นพื่นักงานราชีการสมีัค้รรับเล่อกตัุ�งเป็นกรรมีการดำาเนินการ

ให้กรรมีการดำาเนินการเล่อกกันเองในตุำาแหน�งรองประธิ์านกรรมีการดำาเนินการสามีค้น เลขานุการ
ค้นหน้�ง และเหรัญญิกค้นหน้�ง นอกนั�นเป็นกรรมีการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั�วกัน ณ์ สำานักงานสหกรณ์์

ในกรณ์ีกรรมีการดำาเนินการว�างลงเพื่ราะเหตุุใดเหตุุหน้�ง ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�งตัุ�งค้ณ์ะ
กรรมีการเล่อกตัุ�งข้�นมีาค้ณ์ะหน้�ง จำานวนไมี�เกิน 25 ค้น โดยให้ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการหร่อรองประธิ์าน
กรรมีการดำาเนินการหร่อกรรมีการดำาเนินการค้นหน้�งเป็นประธิ์านกรรมีการเล่อกตัุ�ง ผู้จัดการเป็นกรรมีการและ
เลขานุการค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง และเจ้าหน้าที�สหกรณ์์เป็นกรรมีการและผู้ชี�วยเลขานุการค้ณ์ะกรรมีการเล่อก
ตัุ�ง ส�วนที�เหล่อเป็นกรรมีการที�ได้มีาจากสมีาชิีก…ฯลฯ…”

ดังนั�น เพื่่�อให้การเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด 
ชุีดที� 47 เป็นไปด้วยค้วามีเรียบร้อย จ้งขอมีอบให้ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งฯ ดำาเนินการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการ ประจำาปี 2565 โดย นายอวยชัีย บุญญานุพื่งศ์ รองประธิ์านกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 46 เป็น
ประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งฯ ได้ชีี�แจงการดำาเนินการเล่อกตัุ�ง และแจ้งผลการลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งให้ที�ประชุีมี
ใหญ�ทราบตุ�อไป

ในการประชุีมีใหญ�สามีัญ ประจำาปี 2564 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ตุ้องดำาเนิน
การเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการ จำานวนรวมี 8 ตุำาแหน�ง ที�ว�างลง ดังนี�

1. ตุำาแหน�งประธิ์านกรรมีการ จำานวน 1 ตุำาแหน�ง

2. ตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการ จำานวน 7 ตุำาแหน�ง

โดยมีีรายละเอียดของกรรมีการที�ค้รบวาระและอยู�ในตุำาแหน�ง ดังตุ�อไปนี�

1) กรรมีการที�ค้งอยู�ในตุำาแหน�ง เน่�องจากยังไมี�ค้รบวาระ (วาระดำารงตุำาแหน�งค้ราวละ 2 ปี)

1.1) นายอวยชีัย  บุญญานุพื่งศ์

1.2) นางสาวพื่ชีรเกศ  จิรสุรัศมีิ�

1.3) นายอนันต์ุ  บัลนาลังก์

1.4) นางสุปรานี  มีั�นหมีาย

1.5) นายธิ์งชีัย  ค้ำาโค้ตุร
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1.6) นายไพื่โรจน์  สุวรรณ์จินดา

1.7) นายพืุ่ฒิธิ์ร  สาริกา

2) กรรมีการที�พื่้นจากตุำาแหน�ง เน่�องจากค้รบ 2 วาระติุดตุ�อกัน ซึ่้�งไมี�สามีารถิสมีัค้รรับเล่อกตัุ�งให้ดำารง
ตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการตุ�อไปในปี 2565 ได้แก�

2.1) นายกอบเกียรติุ�  บันสิทธิ์ิ�

2.2) นางสาวธิ์ารทิพื่ย์  นิติุชีาติุ

2.3) นายสมีหวัง  ประเสริฐโส

2.4) นายวินัย  ช่ี�นจิตุต์ุ

3) กรรมีการที�พื่้นจากตุำาแหน�ง เน่� องจากค้รบวาระ สามีารถิสมีัค้รรับเล่อกตัุ�งให้ดำารงตุำาแหน�ง
กรรมีการดำาเนินการตุ�อไปในปี 2565 ได้อีกวาระหน้�ง ได้แก�

3.1) นายประสาท  เกศวพิื่ทักษ์

3.2) นายบรรเทา  จันทร์พืุ่�มี

3.3) นางนวลจันทร์  ศรีสมีบัติุ

3.4) นายวิศรุตุ  สันมี�าแอ

มีีสมีาชีิกย่�นใบสมีัค้รรับเล่อกตัุ�งเป็นค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร 
จำากัด ชุีดที� 47 ในตุำาแหน�งประธิ์านกรรมีการ จำานวน 2 ค้น และตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการ จำานวน 12 ค้น 
ดังนี�

ห้มายืเลข ชื�อ – สกูุ้ล

ผู้้้สมัคร์ร์บัเลือกู้ตั�งตำาแห้น่งปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์  (เลือกู้ได้ 1 คน)

1 นายประสาท  เกศวพิื่ทักษ์ 

2 นายสมีบัติุ  ตุงเตุ๊า

ผู้้้สมัคร์ร์บัเลือกู้ตั�งตำาแห้น่งกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ (เลือกู้ได้ 7 คน)

3 นางพื่ันธิ์ิภา  ใหญ�ผา

4 นายปริกาญจน์  สุรพื่ันธิ์์พื่ิชีิตุ

5 นายอนุสรณ์์  เทียนศิริฤกษ์

6 นายบรรเทา  จันทร์พืุ่�มี

7 นายอุดมี  รัตุนารักษ์

8 นายธิ์นินทร์ธิ์ร  สมีแตุง

9 นายประสิทธิ์ิ�  ไชียวัฒน์

10 นายวิศรุตุ  สันมี�าแอ

11 นายเสกสรรค์้  วรรณ์กรี

12 นายธิ์ีรภัทร  เข็มีทอง

13 นายอาทิตุย์  อุ�นเมี่อง

14 นายวัฒนา  จุฑ์าเมีธิ์าวี

นายอวยชีัย  บุญญานุพื่งศ์ ประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ได้ประกาศผลค้ะแนน ผู้สมีัค้รรับเล่อกตัุ�ง 
โดยเรียงตุามีลำาดับค้ะแนนจากสูงสุดลงมีา ดังนี�
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ผู้ลคะแนนผู้้้สมัคร์ร์บัเลือกู้ตั�งปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์

ผู้ลคะแนนผู้้้สมัคร์ร์บัเลือกู้ตั�งกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์

ลำาดับ ห้มายืเลข ร์ายืชื�อ คะแนน

1 1 นายประสาท เกศวพื่ิทักษ์ 145

2 2 นายสมีบัติุ ตุงเตุ๊า 41

ลำาดับ ห้มายืเลข ร์ายืชื�อ คะแนน

1 14 นายวัฒนา จุฑ์าเมีธิ์าวี 125

2 13 นายอาทิตุย์ อุ�นเมี่อง 124

3 10 นายวิศรุตุ สันมี�าแอ 114

4 8 นายธิ์นินทร์ธิ์ร สมีแตุง 109

5 11 นายเสกสรรค์้ วรรณ์กรี 102

6 6 นายบรรเทา จันทร์พืุ่�มี 94

7 5 นายอนุสรณ์์ เทียนศิริฤกษ์ 90

8 4 นายปริกาญจน์  สุรพื่ันธิ์์พื่ิชีิตุ 81

9 3 นางพื่ันธิ์ิภา ใหญ�ผา 79

10 12 นายธิ์ีรภัทร เข็มีทอง 75

11 7 นายอุดมี รัตุนารักษ์ 58

12 9 นายประสิทธิ์ิ� ไชียวัฒน์ 57

ดังนั�น ผู้สมีัค้รที�ได้รับเล่อกตัุ�งเป็นประธิ์านกรรมีการ และกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 ในตุำาแหน�งที�
ว�างลง มีีดังนี�

• ปร์ะธีานกู้ร์ร์มกู้าร์

1. นายประสาท  เกศวพิื่ทักษ์

• กู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์

1. นายวัฒนา จุฑ์าเมีธิ์าวี

2. นายอาทิตุย์ อุ�นเมี่อง

3. นายวิศรุตุ สันมี�าแอ

4. นายธิ์นินทร์ธิ์ร สมีแตุง

5. นายเสกสรรค์้ วรรณ์กรี

6. นายบรรเทา จันทร์พืุ่�มี

7. นายอนุสรณ์์ เทียนศิริฤกษ์

มติที่ี�ปร์ะชุม เห็นชีอบผลการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 ในตุำาแหน�งที�ว�างลง
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5.12.2 กู้าร์เลือกู้ตั�งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ปร์ะจัำาปี 2565

ตุามีข้อบังคั้บข้อ 100 และ 101 “ผู้ตุรวจสอบกิจการ” ให้ที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งสมีาชิีกหร่อ
บุค้ค้ลภายนอกผู้มีีคุ้ณ์วุฒิ ค้วามีรู้ค้วามีสามีารถิในด้านธุิ์รกิจ การเงิน การบัญชีี การบริหารจัดการเศรษฐศาสตุร์
การสหกรณ์์ กฎหมีายที�เกี�ยวข้องกับสหกรณ์์ และมีีคุ้ณ์สมีบัติุเป็นผู้ผ�านการอบรมีการตุรวจสอบกิจการจากกรมี
ตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ หร่อหน�วยงานอ่�นที�ได้รับการรับรองหลักสูตุรจากกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ และไมี�มีีลักษณ์ะ
ตุ้องห้ามีของผู้ตุรวจสอบกิจการ ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ จำานวน 1 นิติุบุค้ค้ล หร่อ 1 ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบ
กิจการ ซึ่้�งทั�ง 2 ประเภทบุค้ค้ลจะตุ้องมีีจำานวนผู้ตุรวจสอบกิจการที�มีีคุ้ณ์สมีบัติุค้รบถ้ิวน 3 ค้น สำาหรับค้ณ์ะผู้
ตุรวจสอบกิจการตุ้องมีีประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ 1 ค้น ที�เหล่อให้เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ

ผู้ตุรวจสอบกิจการอยู�ในตุำาแหน�งได้มีีกำาหนดเวลาหน้�งปีทางบัญชีีสหกรณ์์ ถ้ิาเมี่� อค้รบ
กำาหนดเวลาแล้วยังไมี�มีีการเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี� ก็ให้ผู้ตุรวจสอบกิจการค้นเดิมีปฏิิบัติุหน้าที�ไป
พื่ลางก�อนผู้ตุรวจสอบกิจการที�ได้รับเล่อกตัุ�งไปนั�น อาจได้รับเล่อกตัุ�งซึ่ำา

ในปีนี� ขอเสนอที�ประชุีมีพื่ิจารณ์าคั้ดเล่อกผู้ตุรวจสอบกิจการประจำาปี 2565 จาก ผู้เสนอ
บริการมีา 2 ราย และจับสลากได้หมีายเลข ดังตุ�อไปนี�

1. ห้มายืเลข 1  นางสาวฤดี  เกียรติุก้องทวี เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 132,000 บาท ตุ�อปี

2. ห้มายืเลข 2  นางสาวภัทรา  หงส์ค้ณ์านุเค้ราะห์  เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 150,000 บาท ตุ�อปี

ข้อม้ลของผู้้้สมัคร์ร์บัเลือกู้ตั�งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ปร์ะจัำาปี 2565

ร์ายืละเอียืดกู้าร์เสนอบร์กิู้าร์ ห้มายืเลข 1 
นางสาวิฤดี  เกู้ียืร์ติกู้้องที่วิี

ห้มายืเลข 2 
นางสาวิภัที่ร์า  ห้งส์คณ์านุเคร์าะห้์

1 ประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ

ผู้ตุรวจสอบกิจการ

ผู้ตุรวจสอบกิจการ

นางสาวฤดี  เกียรติุก้องทวี

นางวราพื่ร  แพื่สถิิตุถิาวร

นางภวิตุรา  ศุภระศร

นางสาวภัทรา  หงส์ค้ณ์านุเค้ราะห์

นางอุไร  เทียนบูชีา

นางสาวจันทร์เพื่็ญ  หงส์ค้ณ์านุเค้ราะห์

2 ขอบเขตุการตุรวจสอบ 1. ตุรวจสอบค้วามีถิูกตุ้องค้รบถ้ิวนของ
เอกสารหลักฐานบันท้กบัญชีี ทะเบียน
ตุ�างๆ ตุลอดจนทรัพื่ย์สินและหนี�สินทั�ง
ปวงของสหกรณ์์

2. ตุรวจสอบการค้วบคุ้มีภายใน การปฏิิบัติุ
งานตุามีแผนงาน และการใชี้จ�ายเงินตุามี
งบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปีสหกรณ์์

3. ตุรวจสอบการบริหารงานและการดำาเนิน
ธิ์ุรกิจของสหกรณ์์ให้เป็นไปตุามีกฎหมีาย 
ข้อบังคั้บ ระเบียบ และมีติุที�ประชุีมีใหญ�

4. ตุรวจสอบการดำาเนินงานทั�งปวงของ
สหกรณ์์ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์
ว�าด้วยการตุรวจสอบกิจการ พื่.ศ. 2563 
และตุามีที�กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์กำาหนด

1. ตุรวจสอบการปฏิิบัติุงานตุามีระเบียบ ข้อ
บังคั้บและกฎหมีายและค้ำาแนะนำาของทาง
ราชีการ

2. ตุรวจสอบเอกสารหลักฐานและค้วามีถิูก
ตุ้องของการบันท้กบัญชีี บัญชีีทะเบียน
และการเงิน ตุลอดจนสินทรัพื่ย์และหนี�สิน
ของสหกรณ์์

3. ตุรวจสอบการดำาเนินธิ์ุรกิจและการดำาเนิน
งานอ่�นๆ และให้ค้ำาแนะนำาตุ�อฝ่ายจัดการ
และค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์

4. ตุรวจสอบงานที�ใชี้ระบบสารสนเทศในการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์์

5. ตุรวจสอบการการปฏิิบัติุงานตุามีแผนงาน 
และการใช้ีจ�ายเงินงบประมีาณ์รายจ�าย
ประจำาป ี

6. ติุดตุามีผลการดำาเนินงานของค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการ เสนอปรับปรุงแผน
งานนโยบาย
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นายอวยชีัย บุญญานุพื่งศ์ ประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง ได้ประกาศผลค้ะแนน

ผู้สมีัค้รรับเล่อกตัุ�งเป็น ตุรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2565 โดยเรียงตุามีลำาดับค้ะแนนจากสูงสุดลงมีา ดังนี�

ร์ายืละเอียืดกู้าร์เสนอบร์กิู้าร์ ห้มายืเลข 1 
นางสาวิฤดี  เกู้ียืร์ติกู้้องที่วิี

ห้มายืเลข 2 
นางสาวิภัที่ร์า  ห้งส์คณ์านุเคร์าะห้์

3 การเข้าปฏิิบัติุงาน 1. เข้าตุรวจสอบกิจการเป็นประจำาทุกเด่อน 
อย�างน้อยเด่อนละค้รั�งๆ ละ 2 – 4 วัน

2. เข้าร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ทุกเด่อน หร่อตุามีที�สหกรณ์์ประสงค์้

3. เข้าร�วมีประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีของ
สหกรณ์์

1.  เข้าปฏิิบัติุงานด้านตุรวจสอบเด่อนละไมี�
น้อยกว�า 3 วันทำาการ พื่ร้อมีค้ณ์ะทำางาน 
ดังนี�

1.1 นางสาวภัทรา  หงส์ค้ณ์านุเค้ราะห์

1.2 นางอุไร  เทียนบูชีา

1.3 นางสาวจันทรเ์พื่ญ็  หงสค์้ณ์านเุค้ราะห์

2. เข้าร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
ตุามีที�สหกรณ์์ตุ้องการ

4 การรายงานผลการตุรวจสอบ 1. เสนอรายงานการตุรวจสอบกิจการประจำา
เด่อนตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการทุก
เด่อน

2. เสนอรายงานการตุรวจสอบกิจการประจำา
ปีตุ�อที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี

3. วิเค้ราะห์ประเมีินผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์์ทุก 6 เด่อน พื่ร้อมีด้วยข้อ
สังเกตุและข้อเสนอแนะด้านตุ�างๆ ที�เป็น
ประโยชีน์ตุ�อสหกรณ์์

1. รายงานผลการตุรวจสอบกิจการเป็น 
ลายลักษณ์์อักษรประจำาเด่อนตุ�อ 
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์

2. รายงานผลการตุรวจสอบกิจการเป็น 
ลายลักษณ์์อักษรประจำาปีตุ�อที�ประชุีมี
ใหญ�ของสหกรณ์์

5 ประสบการณ์์ 1. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ศาลยุติุธิ์รรมี จำากัด 
เป็นเวลา 2 ปี

2. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีส�งเสริมี
อุตุสาหกรรมี จำากัด เป็นเวลา 1 ปี

3. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร 
จำากัด เป็นเวลา 2 ปี

1. ปัจจุบันเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ 3 แห�ง ดังนี�

2. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์พื่นักงานฝาจีบ จำากัด 
ปีทางบัญชีี 31 ธิ์ันวาค้มี 2556 – ปัจจุบัน

3. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีส�งเสริมี
อุตุสาหกรรมี จำากัด ปีทางบัญชีี  
31 ธิ์ันวาค้มี 2557 – ปัจจุบัน

4. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์พื่นักงานธิ์นชีาติุ จำากัด
ปีทางบัญชีี 31 ธิ์ันวาค้มี 2539 – ปัจจุบัน

6 ค้�าธิ์รรมีเนียมี ค้�าธิ์รรมีเนียมีการตุรวจสอบกิจการ ค้ำานวณ์
จากจำานวนสมีาชีิก ประมีาณ์ธิ์ุรกิจ และทุน
ดำาเนินงานของสหกรณ์์ ประกอบกับค้�าใช้ี
จ�ายในการมีาปฏิิบัติุงาน คิ้ดเป็นรายเด่อนๆ 
ละ 11,000 บาท รวมีปีละ 132,000 บาที่ 
(ห้นึ�งแสนสามห้มื�นสองพันบาที่ถุ้วิน)

ตัุ�งแตุ�วันที� 1 มีกราค้มี 2563 ถ้ิงวันที� 31 
ธิ์ันวาค้มี 2565 ปีละจัำานวิน 150,000 บาที่ 
(ห้นึ�งแสนห้้าห้มื�นบาที่ถุ้วิน) โดยขอเบิกจ�าย
รายเด่อน เมี่�อเสนอรายงานประจำาเด่อนแล้ว

ลำาดับ ห้มายืเลข ร์ายืชื�อ คะแนน

1 1 นางสาวฤดี  เกียรติุก้องทวี และค้ณ์ะทำางาน 161

2 2 นางสาวภัทรา  หงษ์ค้ณ์านุเค้ราะห์ และค้ณ์ะทำางาน 21

มติที่ี�ปร์ะชุม ที�ประชุีมีใหญ�อนุมีัติุด้วยค้ะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชีอบให้ นางสาวฤดี เกียรติุก้องทวี 
และค้ณ์ะทำางานเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2565 และ นางสาวภัทรา หงษ์ค้ณ์านุเค้ราะห์ และค้ณ์ะทำางาน 
เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการสำารอง
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ร์ะเบยีืบวิาร์ะที่ี� 6 เร์ื�องอื�น ๆ
ไมี�มีี

ปิดปร์ะชุมเวิลา 14.30 น.

(ลงิชิื�อ

	(นายปัระสาทุ		เกศึวัพื่ิทุักษ์)

ปัระธานทุ่�ปัระชิุม

	ผ้้ตรวัจ่สอบรายงิานการปัระชิุม

(ลงิชิื�อ)

(นายวัินัย		ชิื�นจ่ิตต์)

กรรมการและเลขานุการ

ผ้้บันทุึกและจ่ัดิทุำรายงิานการปัระชิุม

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้จัดประชุีมีใหญ�สามีัญ เมี่�อวันที� 12 กุมีภาพัื่นธิ์์ 2565 
ณ์ ห้องประชุีมี สุธิ์รรมี อารีกุล อาค้ารสารนิเทศ 50 ปี มีหาวิทยาลัยเกษตุรศาสตุร์ บางเขน กรุงเทพื่มีหานค้ร 
และได้จัดส�งรายงานการประชุีมีใหญ�วิสามีัญ ให้ผู้แทนสมีาชีิกได้ตุรวจสอบและแก้ไข ปรากฏิว�าไมี�มีีผู้แทน
สมีาชีิกเสนอแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีรายงานการประชุีมีใหญ�สามีัญ ประจำาปี 2564

มติที่ี�ปร์ะชุม
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ระเบียบวัาระที� 3
เรื�องสืบเนื�อง

3.1 ข้อม้ลกู้าร์ถุ้กู้ร์้องทีุ่กู้ข์กู้ล่าวิโที่ษ กู้าร์ถุ้กู้ดำาเนินคดี กู้าร์ถุ้กู้ร์้องเร์ียืน และ 
ถุกู้้ลงโที่ษของสห้กู้ร์ณ์์ในร์อบปีบญัชทีี่ี�ผู้า่นมา

วันที� 7 ตุุลาค้มี 2564 ศาลนัดส่บพื่ยานโจทก์ ศาลนัดฟ์ังค้ำาพื่ิพื่ากษาในวันที� 30 พื่ฤศจิกายน 2564 ซ้ึ่�ง
นายวินัย  ชี่�นจิตุต์ุ กรรมีการทำาหน้าที�ผู้จัดการ ในฐานะผู้รับมีอบอำานาจ สอ.กวก. เดินทางไปฟ์ังค้ำาพื่ิพื่ากษา 
ศาลตัุดสินให้ยกฟ์้องค้ดี

วันที� 17 มีกราค้มี 2565 นายเชีษฐ์ รัตุนสุขวิมีล ทนายค้วามีของนางภิรมีณ์์พื่ร จันทรค้นธิ์์ ได้ขอย่�น
อุทธิ์รณ์์คั้ดค้้านค้ำาพื่ิพื่ากษาศาลแรงงานกลาง ลงวันที� 30 พื่ฤศจิกายน 2564 ตุ�อศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพิื่เศษ
แผนกค้ดีแรงงานอีกค้รั�ง

วันที� 23 สิงหาค้มี 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้รับหมีายนัดของศาลแรงงาน
กลาง ให้สหกรณ์์ไปฟ์ังค้ำาพื่ิพื่ากษาศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพื่ิเศษ ที� 830/65 วันที� 10 มีิถิุนายน 2565 ศาลอุทธิ์รณ์์
ค้ดีชีำานัญพิื่เศษ ได้ตัุดสินให้นางภิรมีณ์์พื่ร จันทรค้นธิ์์ ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายชีนะค้ดี และให้สหกรณ์์จ�ายเฉพื่าะเงิน
บำาเหน็จจำานวน 365,663.50 บาท อัตุราร้อยละ 7.5 ตุ�อปี นับตัุ�งแตุ�วันที� 4 กรกฎาค้มี 2564 และดอกเบี�ยอัตุรา
ร้อยละ 5 ตุ�อปี นับจากวันที� 11 เมีษายน 2564 ไปจนกว�าจะชีำาระเสร็จสิ�น ทั�งนี�อัตุราดอกเบี�ยนับแตุ�วันที� 11 
เมีษายน 2564 ให้ปรับเปลี�ยนลดลงหร่อเพื่ิ�มีข้�นตุามีพื่ระราชีกฤษฎีกา ซึ่้�งตุราข้�นตุามีค้วามีประมีวลกฎหมีาย
แพื่�งและพื่าณ์ิชีย์บวกด้วยอัตุราเพื่ิ�มีร้อยละ 2 ตุ�อปี แตุ�ตุ้องไมี�เกินร้อยละ 7.5 ตุ�อปี

วันที� 3 ตุุลาค้มี 2565 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการค้รั�งพื่ิเศษที� 3/2565 เมี่�อวันที� 13 กันยายน 2565 มีีมีติุ
เห็นชีอบให้สหกรณ์์ย่�นฎีกาคั้ดค้้านค้ำาพื่ิพื่ากษาศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพื่ิเศษ โดยให้ใชี้ทนายค้วามีค้นเดิมี

วันที� 21 ตุุลาค้มี 2565 นายปภังกรณ์์ จรรยง ทนายสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด 
ทนายจำาเลย ได้ย่�นฎีกาค้ำาพิื่พื่ากษาศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพื่ิเศษโดยประเด็นตุามีฎีกาของจำาเลยที�โตุ้แย้ง
ค้ำาพื่ิพื่ากษาศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพิื่เศษสู�ศาลฎีกาในประเด็นว�าจำาเลยตุ้องรับผิดชีำาระเงินค้�าบำาเหน็จให้แก�โจทก์ 
ตุามีที�ศาลอุทธิ์รณ์์ค้ดีชีำานัญพิื่เศษได้มีีค้ำาวินิจฉัยหร่อไมี� ซ้ึ่�งในขณ์ะนี�อยู�ระหว�างการพื่ิจารณ์าตัุดสินของศาลฎีกา
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ระเบียบวัาระที� 4
เรื�องเพื�อทราบ

4.1 ร์ายืงานกิู้จักู้าร์และผู้ลกู้าร์ดำาเนินงาน ปร์ะจัำาปี 2565
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ชุีดที� 47 ได้บริหารงาน

สหกรณ์์ค้รบปีบัญชีี ณ์ 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 แล้ว เพื่่�อให้เป็นไปตุามีข้อบังคั้บ ข้อ 70 (4) ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด จ้งขอเสนอรายงานกิจการ และผลการดำาเนินงานในปี 2565 ซึ่้�งประกอบด้วยสาระ
สำาคั้ญตุามีเอกสารหน้าที� 22 ถ้ิง 30

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ

มติที่ี�ปร์ะชุม

4.2 ร์ายืงานของผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ปร์ะจัำาปี 2565
ตุามีเอกสารส�วนที� 1 หน้าที� 31 ถ้ิง 38

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ

มติที่ี�ปร์ะชุม

4.3 สมาชิกู้เข้าให้ม่ และสมาชิกู้ห้มดสมาชิกู้ภาพ ปร์ะจัำาปี 2565
อาศัยตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ ข้อ 70 (1) ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ให้ที�

ประชุีมีใหญ�สามีัญ รับทราบการรับสมีาชิีกใหมี�และการหมีดสมีาชีิกภาพื่ จ้งขอเสนอจำานวนสมีาชีิก ณ์ วันที� 31 
ธิ์ันวาค้มี 2565 ดังนี�

ร์ายืกู้าร์ สมาชิกู้ (คน) สมาชิกู้สมที่บ (คน) ร์วิมสมาชิกู้(คน)

สมีาชีิก ณ์ วันที� 1 มีกราค้มี 2565 12,168 474 12,642

สมีาชีิกเข้าใหมี�ระหว�างปี 301 23 324

สมีาชีิกลาออกระหว�างปี 305 24 329

การให้ออกจากสหกรณ์์ 9 - 9

สมีาชีิกถ้ิงแก�กรรมีระหว�างปี 115 6 121

สมาชิกู้ ณ์ วัินที่ี� 31 ธัีนวิาคม 2565 12,040 467 12,507
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4.4 ผู้ลปร์ะโยืชน์และค่าตอบแที่นที่ี�กู้ร์ร์มกู้าร์ ผู้้จั้ัดกู้าร์ และที่ี�ปร์กึู้ษาของสห้กู้ร์ณ์์ได้
ร์บัจัากู้สห้กู้ร์ณ์์ในร์อบปีบญัชทีี่ี�ผู้า่นมา

ด้วยรัฐมีนตุรีว�าการกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ได้ออกกฎกระทรวง การดำาเนินงานและการกำากับ
ดูแลสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์และสหกรณ์์เค้รดิตุยูเนี�ยน พื่.ศ. 2564 ไว้ ณ์ วันที� 22 มีกราค้มี 2564 (ราชีกิจจานุเบกษา 
เล�มี 138 ตุอนที� 11 ก วันที� 10 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2564) โดยในหมีวด 4 การกำากับดูแลด้านธิ์รรมีาภิบาลของสหกรณ์์ 
ข้อ 14 (1) กำาหนดไว้ ดังนี�

“ข้อ 14 ในการประชุีมีใหญ� นอกจากเร่�องแจ้งให้ที�ประชุีมีใหญ�ทราบเป็นปกติุแล้ว สหกรณ์์ตุ้องแจ้ง
ให้ที�ประชุีมีใหญ�ทราบในเร่�อง ดังตุ�อไปนี�

(1) ผลประโยชีน์และค้�าตุอบแทนที�กรรมีการ ผู้จัดการ ผู้มีีอำานาจในการจัดการ และที�ปร้กษา
ของสหกรณ์์ ได้รับจากสหกรณ์์นั�นในรอบปีบัญชีีที�ผ�านมีา โดยให้สหกรณ์์แสดงรายละเอียดดังกล�าวเป็นราย
บุค้ค้ลในรายงานประจำาปี”

จ้งขอสรุปรายละเอียดผลประโยชีน์และค้�าตุอบแทนของค้ณ์ะกรรมีการ ผู้จัดการ และที�ปร้กษาของ
สหกรณ์์ ประจำาปี 2565 ให้ที�ประชุีมีรับทราบ ดังนี�

ลำาดับ ร์ายืชื�อ ดำาร์งตำาแห้น่ง โบนัส กู้าร์เข้า
ปร์ะชุม

ปฏิิบัติงาน/ 

ลงลายืมอืชื�อ

ค่าใช้จ่ัายื
อบร์ม/ 
สัมมนา

กู้ร์ร์มกู้าร์

ค่าตอบแที่น ร์วิมเป็นเงิน

1 นายประสาท  เกศวพิื่ทักษ์ ประธิ์านกรรมีการ 90,000.00 89,500.00 500.00 12,150.00 10,000.00 202,150.00
2 นายอวยชัีย  บุญญานุพื่งศ์ รองประธิ์านกรรมีการ 90,000.00 316,577.50 - 11,850.00 5,000.00 423,427.50
3 นางสาวพื่ชีรเกศ  จิรสุรัศมีิ� รองประธิ์านกรรมีการ 90,000.00 95,200.00 36,400.00 12,150.00 5,000.00 238,750.00
4 นายอนันต์ุ  บัลนาลังก์ รองประธิ์านกรรมีการ 90,000.00 85,150.00 26,700.00 - 5,000.00 206,850.00
5 นายธิ์งชัีย  ค้ำาโค้ตุร กรรมีการ 90,000.00 130,000.00 - - - 220,000.00
6 นายไพื่โรจน์  สุวรรณ์จินดา กรรมีการ 90,000.00 281,880.00 - 12,750.00 - 384,630.00
7 นายพุื่ฒิธิ์ร  สาริกา กรรมีการ 90,000.00 66,000.00 23,100.00 6,100.00 5,000.00 190,200.00
8 นายบรรเทา  จันทร์พืุ่�มี กรรมีการ 90,000.00 217,750.00 - 2,400.00 - 310,150.00
9 นายวัฒนา  จุฑ์าเมีธิ์าวี กรรมีการ - 68,700.00 3,500.00 9,650.00 - 81,850.00

10 นายอาทิตุย์  อุ�นเมี่อง กรรมีการ - 34,200.00 - - - 34,200.00
11 นายธิ์นินทร์ธิ์ร  สมีแตุง กรรมีการ - 51,300.00 700.00 5,450.00 - 57,450.00
12 นายเสกสรรค์้  วรรณ์กรี กรรมีการ - 27,200.00 - - - 27,200.00
13 นายอนุสรณ์์  เทียนศิริฤกษ์ กรรมีการ - 51,300.00 - - - 51,300.00
14 นายวิศรุตุ  สันมี�าแอ กรรมีการและเหรัญญกิ 90,000.00 67,000.00 27,100.00 1,900.00 5,000.00 191,000.00
15 นางสุปรานี  มีั�นหมีาย กรรมีการและเลขานกุาร 90,000.00 66,000.00 28,700.00 7,350.00 5,000.00 197,050.00
16 นายกอบเกียรติุ�  บันสิทธิ์ิ� รองประธิ์านกรรมีการ

ชุีดที� 46

90,000.00 14,350.00 - - 5,000.00 109,350.00

17 นางสาวธิ์ารทิพื่ย์  นิติุชีาติุ รองประธิ์านกรรมีการ

ชุีดที� 46

90,000.00 15,110.00 - - 5,000.00 110,110.00

18 นายสมีหวัง  ประเสริฐโส กรรมีการชุีดที� 46 90,000.00 5,500.00 - - - 95,500.00
19 นายวินัย  ช่ี�นจิตุต์ุ กรรมีการชุีดที� 46 

(ทำาหนา้ที�ผูจั้ดการ)

150,000.00 9,400.00 - - 58,571.36 217,971.36

20 นางนวลจันทร์  ศรีสมีบัติุ กรรมีการชุีดที� 46 90,000.00 9,100.00 - - - 99,100.00
21 นายสุรจิตุต์ุ  แก้วชิีงดวง ที�ปรก้ษาด้านการบรหิารเงิน - 27,700.00 - - - 27,700.00
22 นายปรัชีญา  วงษา ที�ปรก้ษาด้านกฎหมีาย - 9,100.00 - - - 9,100.00
23 นายโกมีินทร์  วิโรจน์วัฒนกุล ผูจั้ดการ - - - - 474,107.10 474,107.10

1,410,000.00 1,738,017.50 146,700.00 81,750.00 582,678.46 3,959,145.96
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4.5 นโยืบายืและกู้ร์ะบวินกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืง
การบริหารสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด(สอ.กวก.) เป็นสหกรณ์์ขนาดใหญ�มีี

ค้วามีเกี�ยวข้องทางเศรษฐกิจและสังค้มีซึ่้�งอยู�ใตุ้สภาพื่แวดล้อมีที�ไมี�แน�นอน อาจส�งผลกระทบตุ�อการไมี�บรรลุ
วัตุถิุประสงค์้ตุามีที�กำาหนดไว้ได้ถ่ิอว�าเป็นค้วามีเสี�ยงตุ�อค้วามีมีั�นค้งของ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร 
จำากัด ดังนั�น

เพื่่� อให้การบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์เป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่และประสิทธิ์ิผล และ
สอดค้ล้องกับหลักการสหกรณ์์ หลักการธิ์รรมีาภิบาล และหลักการบริหารธิ์ุรกิจที�ดีสหกรณ์์จ้งกำาหนดนโยบาย
การบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ไว้ดังนี�

1. กรรมีการดำาเนินการ และฝ่ายจัดการทุกค้น เป็นเจ้าของค้วามีเสี�ยง มีีหน้าที�รับผิดชีอบ ให้มีี
กระบวนการบริหารค้วามีเสี�ยงที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่

2. ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการจะสนับสนุนให้ค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารค้วามีเสี�ยงและฝ่ายจัดการได้
ปฏิิบัติุงานอย�างเต็ุมีกำาลังทั�งในด้านเวลาและทรัพื่ยากร

3. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด จะส�งเสริมีให้การบริหารค้วามีเสี�ยงเป็นวัฒนธิ์รรมี
องค์้กร และเป็นส�วนหน้�งของกระบวนการปฏิิบัติุตุามีปกติุ

โคร์งสร์า้งกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงของสห้กู้ร์ณ์์ฯ

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้กำาหนดโค้รงสร้างการบริหารค้วามีเสี�ยง โดยมีีค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการที�ทำาหน้าที�กำากับดูแลระดับกลยุทธิ์์และนโยบายการบริหารค้วามีเสี�ยง ตุลอดจนติุดตุามีผล
การนำาไปปฏิิบัติุของฝ่ายจัดการ เพื่่�อให้การบริหารค้วามีเสี�ยงประสานสอดค้ล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการ 
(Governance) และการปฏิิบัติุตุามีข้อกำาหนดของกฎหมีาย ระเบียบ ข้อบังคั้บ ประกาศ หลักเกณ์ฑ์์ และเป็น
กลไกสำาคั้ญที�ผลักดันให้การดำาเนินงานสัมีฤทธิ์ิผล โดยค้ณ์ะกรรมีการหลักที�ทำาหน้าที�กำากับดูแลการบริหาร
ค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์ ประกอบด้วย

1. คณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ มีีบทบาทในการกำาหนดนโยบาย ซึ่้�งการกำาหนดนโยบายอยู�ภายใตุ้
ยุทธิ์ศาสตุร์ของ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

2. คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงมอีำานาจัห้น้าที่ี� ดังนี�

1. วางระบบบริหารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

2. ให้ค้วามีรู้ สร้างค้วามีตุระหนัก และค้ำาปร้กษา แก�ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ผู้แทนสมีาชีิก สมีาชีิก
และเจ้าหน้าที� เกี�ยวกับการจัดการค้วามีเสี�ยง 

3. ส�งเสริมีให้มีีการระบุเหตุุการณ์์ค้วามีเสี�ยง/ปัจจัยเสี�ยง

4. ติุดตุามีรวบรวมี วิเค้ราะหข์้อมีลู และทบทวนหาสาเหตุุของค้วามีเสี�ยง กรณ์ีค้วามีเสี�ยงที�มีผีลกระทบ 
รุนแรงที�เกิดบ�อย หร่อมีีแนวโน้มีเพื่ิ�มีข้�น และวางแนวทางป้องกันการเกิดซึ่ำา

5. เชีิญที�ปร้กษาสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ หร่อผู้แทนภาค้รัฐ หร่อบุค้ค้ล ร�วมีให้ข้อมีูล หร่อค้ำาแนะนำาตุามี
เห็นสมีค้วร

6. เชีิญผู้ที�เกี�ยวข้องเข้าร�วมีประชุีมี เพื่่�อร�วมีหาร่อและเสนอข้อมีูลได้ตุามีค้วามีเหมีาะสมี

7. รายงานผลการดำาเนนิการและสรุปรายงานผลการดำาเนนิการบรหิารค้วามีเสี�ยงของสหกรณ์อ์อมีทรพัื่ย์ 
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
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8. ดำาเนินการอ่�น ๆ ตุามีที�ได้รับมีอบหมีายจากค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ภายใตุ้กฎหมีาย ข้อบังคั้บ 
ระเบียบ ประกาศ มีติุ และค้ำาสั�งของสหกรณ์์

กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงในด้านต่าง ๆ ของสห้กู้ร์ณ์์

คณ์ะอนุกู้ร์ร์มกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงได้กู้ำาห้นดกู้ร์ะบวินกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงไว้ิ 5 ขั�นตอน ดังนี�

เพื่่�อให้การบริหารจัดการค้วามีเสี�ยงสหกรณ์์ซึ่้�งเป็นกลไกหน้�งในการบริหารจัดการสหกรณ์์ฯ เป็นไปอย�าง
มีีประสิทธิ์ิภาพื่ บรรลุผลตุามีวิสัยทัศน์ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้นำาตัุวอย�างแผน
บริหารค้วามีเสี�ยงสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ ตุามีเกณ์ฑ์์มีาตุรฐานบริหารจัดการ ของชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�ง
ประเทศไทย จำากัด (ชีสอ.) มีาทำาการศ้กษาวิเค้ราะห์ประยุกต์ุใช้ี และได้กำาหนดการบริหารค้วามีเสี�ยงในแตุ�ละ
ด้าน ดังนี�

1. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ี (Strategic Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ี ค้วามีเสี�ยงที�เกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธิ์์ แผนดำาเนินงาน และการนำา
ไปปฏิิบัติุไมี�เหมีาะสมีหร่อไมี�สอดค้ล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพื่แวดล้อมีภายนอก อันส�งผลกระทบตุ�อรายได้ 
หร่อการดำารงอยู�ของกิจการ

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้ลยุืที่ธ์ีของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด 
ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

 1. มีีกระบวนการจัดทำาแผนกลยุทธิ์์อย�างชีัดเจน และถูิกนำาไปใชี้

 2. มีีการติุดตุามี ประเมีินผลงาน และทบทวนแผนงานรายปีอย�างเป็นระบบ

 3. ก�อนออกผลิตุภัณ์ฑ์์ทางการเงินหร่อสวัสดิการ ได้มีีการกำาหนดกลุ�มีเป้าหมีาย ที�ชีัดเจนและมีีการ
วิเค้ราะห์ข้อมีูลที�เกี�ยวข้อง เชี�น การวิเค้ราะห์โค้รงสร้างทางการเงิน ตุ้นทุนและผลตุอบแทน ทางการเงินของ
สหกรณ์์ การวิเค้ราะห์โค้รงสร้างอายุของสมีาชิีก อัตุราการเสียชีีวิตุ ฯลฯ เป็นตุ้น

 4. มีีการสร้างค้วามีเข้าใจ และชีี�แจงบทบาทอำานาจหน้าที�กับสมีาชีิกเพื่่� อคั้ดเล่อกผู้แทนและ
กรรมีการดำาเนินการเพื่่�อประชุีมีกลุ�มีย�อย

กู้ำาห้นดวัิตถุปุร์ะสงค์

ร์ะบุควิามเสี�ยืง

ปร์ะเมินควิามเสี�ยืงจััดกู้าร์ควิามเสี�ยืง

ติดตาม ปร์ะเมินผู้ล 
และร์ายืงานควิามเสี�ยืง
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2
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 5. มีีการเตุรียมีบุค้ลากรเข้าสู�ตุำาแหน�งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย หร่อหัวหน้าฝ่ายทดแทน 
เพื่่�อค้วามีตุ�อเน่�องในการดำาเนินธิ์ุรกิจ

 6. มีีการกำาหนดค้ำาบรรยายลักษณ์ะงาน (JD) และคุ้ณ์ลักษณ์ะ เฉพื่าะตุำาแหน�งงาน (JS) ให้
สอดค้ล้องกับภารกิจในแตุ�ละตุำาแหน�ง

 7. มีีการประเมีินค้วามีรู้ ค้วามีสามีารถิของเจ้าหน้าที�ตุามีภารกิจงานในแตุ�ละตุำาแหน�ง

 8. จัดทำาแผนการพัื่ฒนาบุค้ลากรบรรจุอยู�ในแผนประจำาปี

 9. ให้ค้วามีรู้แก�เจ้าหน้าที�ระดับบริหารในหลักสูตุรที�เกี�ยวข้องกับภารกิจงานในแตุ�ละตุำาแหน�ง

 10. มีีการจัดตัุ�งค้ณ์ะทำางานในการประเมีินผู้ชี�วยผู้จัดการและผู้จัดการประจำาทุกปี

 11. มีีการกำาหนดอำานาจหน้าที�ของค้ณ์ะอนุกรรมีการแตุ�ละค้ณ์ะ

 12. กำาหนดองค์้กรค้วามีรู้ที�สำาคั้ญของกรรมีการแตุ�ละค้ณ์ะ

 13. จัดทำาแผนและงบประมีาณ์การพัื่ฒนาบุค้ลากรบรรจุอยู�ในแผนประจำาปี

 14. ให้ค้วามีรู้แก�กรรมีการในหลักสูตุรที�เกี�ยวข้องกับอำานาจหน้าที�ค้วามีรับผิดชีอบ

2. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น (Investment Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น (Investment Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�เกิดข้�นจากการเค้ล่�อนไหว
ของอัตุราดอกเบี�ย อัตุราแลกเปลี�ยนเงินตุราตุ�างประเทศ และราค้าตุราสารในตุลาดเงิน ตุลาดทุน ที�มีีผลกระทบ
ในทางลบตุ�อรายได้ของ สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

แนวิที่างในกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงด้านกู้าร์ลงทีุ่น ของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์ัพยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ 
จัำากัู้ด ประกอบด้วยกิจกรรมี ดังนี�

 1. มีีการกำาหนดเป้าหมีายเงินปันผลจากข้อมีูลในระดับที�สอดค้ล้องกับตุ้นทุน/ผลตุอบแทน และ
ผลการดำาเนินงานที�เป็นไปตุามีเป้าหมีาย

 2. มีีการรายงานตุ้นทุนและผลตุอบแทนทางการเงินเป็นประจำาทุกเด่อน

 3. มีีการกำาหนดนโยบายการฝากและลงทุนโดยพิื่จารณ์าถ้ิงอันดับค้วามีน�าเช่ี� อถ่ิออัตุราผล
ตุอบแทนและอายุของ ตุราสารของหลักทรัพื่ย์ตุ�างๆ

 4. มีีการกำาหนดระเบียบขั�นตุอนอำานาจในการอนุมีัติุการฝากหร่อการลงทุนที�ชีัดเจนไมี�ขัดตุ�อ
กฎหมีายให้สอดค้ล้องกับสถิานการณ์์ปัจจุบัน

 5. มีีการเปรียบเทียบอัตุราส�วนทางการเงินกับสหกรณ์์ขนาดเดียวกันตุามีเกณ์ฑ์์ของกรมีตุรวจ
บัญชีีสหกรณ์์

 6. มีีการจัดทำาแผนบริหารการ เงิน และประมีาณ์การกำาไรประจำาปี โดยวิเค้ราะห์แนวโน้มีในอัตุรา
ผลตุอบแทนในตุลาดเงินและตุลาดทุน

 7. มีีการกำาหนดเป้าหมีายเงินปันผลจากข้อมีูลในระดับที�สอดค้ล้องกับตุ้นทุน/ผลตุอบแทน และ
ผลการดำาเนินงานที�เป็นไปตุามีเป้าหมีาย

 8. มีีการนำาเสนอนโยบายและแผนเกี�ยวกับการลงทุนตุ�อที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีเพื่่�อขอค้วามี
เห็นชีอบจากที�ประชุีมีใหญ�

 9. มีีการจัดทำาประมีาณ์การ เงินปันผล เงินเฉลี�ยค่้น เพื่่�อพื่ิจารณ์าแนวทางการจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิ
ประจำาปี
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 10. มีีการประมีาณ์การรายได้และรายจ�ายที�ค้าดว�าจะได้รับล�วงหน้าเพื่่�อให้สอดค้ล้องกับสภาพื่
ค้ล�องในอนาค้ตุ

 11. มีีการจัดทำาประมีาณ์การ เงินสดรับจ�าย (Cash Flow Projection) รายปี รายเด่อน รายสัปดาห ์
รายวัน เสนอค้ณ์ะกรรมีการอำานวยการ หร่อผู้จัดการทราบแล้วแตุ�กรณ์ี

 12. มีีการวางแผนและประมีาณ์การการนำาเงินสดสภาพื่ค้ล�องไปชีำาระหนี�เงินกู้โดยเสนอค้ณ์ะ
อนุกรรมีการบริหารเงินและการลงทุน เพื่่�อขอค้วามีเห็นชีอบทุกค้รั�ง เพื่่�อบริหารตุ้นทุนและลดค้�าใชี้จ�ายของ
สหกรณ์์

 13. มีีการนำาข้อมีูลจริงทุกสิ�นเด่อนมีาพิื่จารณ์าปรับปรุงประมีาณ์การเงินสดรับจ�าย (Cash Flow 
Projection)

 14. มีีการพื่ัฒนาค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารเงินและลงทุนและเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้องมีีค้วามีรู้ค้วามี
สามีารถิด้านบริหารเงินและการลงทุน

 15. มีีการรายงานผลการวิเค้ราะห์ และปรับปรุงนโยบายและแผนการลงทุนให้ทันตุ�อสถิานการณ์์

 16. มีีการรายงานผลการดำาเนินงานของการลงทุนและผลตุอบแทนการลงทุนภายนอกเปรียบเทียบ
กับแผนงานตุ�อที�ประชุีมีค้ณ์ะอนุกรรมีการบริหารเงินและการลงทุนทุกเด่อน

 17. มีีการติุดตุามีและวิเค้ราะห์อัตุราดอกเบี�ยเงินกู้ระยะสั�น อัตุราเงินกู้ของธิ์นาค้ารพื่าณ์ิชีย์เพื่่�อลด
ค้วามีเสี�ยงค้�าใชี้จ�ายของสหกรณ์์

 18. การนำาเงินสหกรณ์์ไปลงทุนในหุ้นกู้และพื่ันธิ์บัตุรให้เป็นไปตุามีกฎหมีายของสหกรณ์์และ
ประกาศของค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ (ค้พื่ชี.)

3. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�เกิดจากการที�สหกรณ์์ออมี
ทรัพื่ย์ ไมี�สามีารถิชีำาระหนี�สินและภาระผูกพัื่นเมี่�อถ้ิงกำาหนด เน่�องจากไมี�สามีารถิเปลี�ยนสินทรัพื่ย์เป็นเงินสดได้  
หร่อไมี�สามีารถิจัดหาเงินทุนได้เพื่ียงพื่อ หร่อสามีารถิจัดหาเงินทุนได้แตุ�ด้วยตุ้นทุนที�สูงเกินกว�าระดับที�ยอมีรับได้  
ซึ่้�งอาจส�งผลกระทบตุ�อรายได้ของสหกรณ์์ทั�งปัจจุบันและอนาค้ตุ

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสภาพคล่อง ของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ 
จัำากัู้ด ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

 1. มีีการจัดทำาประมีาณ์การเงินสดรับจ�าย (Cash Flow Projection) รายปี รายเด่อน รายสัปดาห ์
รายวัน ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ หร่อค้ณ์ะกรรมีการอำานวยการหร่อค้ณ์ะกรรมีการบริหารเงินและการลงทุน
แล้วแตุ�กรณ์ี ได้ทราบ

 2. มีแีผนระดมีเงินรับฝาก และ/หร่อค้�าหุน้ที�สอดค้ล้องกับแผนการฝาก และ/หร่อการลงทุนประจำาปี

 3. สหกรณ์์จัดสรรเงินกู้ให้ได้ตุามีแผนการให้เงินกู้ (สมีาชีิกหร่อสหกรณ์์อ่�น) เป็นรายเด่อน

 4. มีีการศ้กษา วิเค้ราะห์ และประมีวลผลข้อมีูลเงินฝาก/ทุนเร่อนหุ้น แยกตุามีขนาดของ เงินฝาก/ 
ทุนเร่อนหุ้น (จำานวนเงินฝาก/ทุนเร่อนหุ้น และจำานวนเงิน) และพื่ฤติุกรรมีการฝาก/ถิอนเงิน และการถ่ิอหุ้น/
การถิอนหุ้นค่้นของสมีาชีิกและสมีาชีิกสมีทบ โดยนำาข้อมีูลดังกล�าวไปใชี้ในการบริหารจัดการสภาพื่ค้ล�อง

 5. มีแีผนในการจัดการสภาพื่ค้ล�องในสถิานการณ์์ฉุกเฉินหร่อวิกฤตุ ตุลอดจนการใชี้จ�ายตุามีแผนงาน 
เชี�น จัดทำารายการและจัดลำาดับหลักทรัพื่ย์ที�เปลี�ยนเป็นเงินสด โดยจัดเรียงตุามีค้วามีค้ล�องตัุว และเพื่่�อองค์้กร
ได้รับผลประโยชีนส์ูงสุด มีแีหล�งเงินที�สหกรณ์์สามีารถิกู้ย่มีได้อย�างเร�งด�วน มีกีลยุทธิ์ใ์นการชีะลอการถิอนเงินฝาก
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 6. มีีแผนในการจัดหาสภาพื่ค้ล�องเพื่่�อจ�ายเงินปันผลให้ได้ทันที เมี่�อที�ประชุีมีใหญ� ได้อนุมีัติุในการ
จัดสรรกำาไรสุทธิ์ิประจำาปี

4. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสินเชื�อ (Credit Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านสินเชื�อ (Credit Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�เกิดจากการที�ลูกหนี�ที�เป็นสมีาชีิกและ
สหกรณ์์อ่�น หร่อคู้�ค้้าอ่�นของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ไมี�สามีารถิปฏิิบัติุตุามีสัญญา ทำาให้สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ ไมี�ได้รับ
ชีำาระหนี�ตุามีจำานวน และชี�วงเวลาที�กำาหนดไว้ ซ้ึ่�งก�อให้เกิดหนี�ค้้างชีำาระเกินกำาหนดเวลา หนี�ที�ไมี�ก�อให้เกิดรายได้ 
หร่อหนี�สูญ รวมีทั�งส�งผลกระทบตุ�อกระแสเงินสดและรายได้ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์

แนวิที่างในกู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านสินเชื�อของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด 
ประกอบด้วยกิจกรรมี ดังนี�

 1. มีกีารกำาหนดระเบยีบของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการเกี�ยวกับการใหเ้งินกูแ้ก�สมีาชีกิ และสหกรณ์อ่์�น  
และถ่ิอใชี้อย�างเค้ร�งค้รัด

 2. สหกรณ์์มีฐีานข้อมีลูที�มีปีระสิทธิ์ภิาพื่ ถิูกตุ้อง ค้รบถ้ิวน ทันเวลา และนำามีาใชี้ในการบริหารลูกหนี�

 3. การใหเ้งินกู้อยู�บนฐานของค้วามีสามีารถิในการชีำาระหนี� โดยพื่ิจารณ์าจาก รายได้ประจำา (รายได้
ประจำา=เงินเด่อนรวมีกับเงินประจำาตุำาแหน�ง)

 4. สหกรณ์์กำาหนดวงเงินกู้ใหส้อดค้ล้องกับอายุของการเปน็สมีาชีิก ใหเ้ปน็ไปตุามีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์
กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

 5. ระยะเวลาการชีำาระค่้นเงินกู้ของสมีาชีิก เป็นไปตุามีค้ำาแนะนำาของกรมีส�งเสริมีสหกรณ์์ ทั�งเงินกู้
เพื่่�อเหตุุฉุกเฉิน เงินกู้สามีญั เงินกู้พื่ิเศษ

 6. ตุ้องรู้ข้อมีูลสมีาชีิกมีีหนี�ที�ใดบ้าง ตุรวจสอบข้อมีูลการเป็นหนี�ของสมีาชีิก จากสลิปเงินเด่อนและ
เอกสารอ่�น ๆ

 7. สหกรณ์์มีีกลไกในการให้หน�วยงานตุ้นสังกัดหักเงินชีำาระหนี�ของสมีาชีิกให้กับสหกรณ์์ได้อย�างมีี
ประสิทธิ์ภิาพื่

 8. สหกรณ์์มีกีารบริหารการจัดชีั�นลูกหนี� เพื่่�อการบริหารหนี�อย�างมีปีระสิทธิ์ภิาพื่

 9. การนำาเงินสหกรณ์์ไปให้สหกรณ์์อ่�นกู้ให้ค้ำาน้งถ้ิงค้วามีมีั�นค้งและค้วามีสามีารถิในการชีำาระค่้นขอ
สหกรณ์์นั�น

 10. มีกีารปรับแก้ไขประกาศ และระเบียบตุ�าง ๆ ใหร้อบค้อบและค้รอบค้ลุมี

 11. สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีกีารแจ้งเตุ่อนผูกู้้ที�มีหีลักประกันบกพื่ร�องโดยเปน็
ลายลักษณ์์อักษร

5. กู้าร์บร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ (Operational Risk)

ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ (Operational Risk) หมีายถ้ิง ค้วามีเสี�ยงที�จะเกิดค้วามีเสียหาย 
อันเน่�องมีาจากการขาดการกำากับดูแลกิจการที�ดีหร่อขาดธิ์รรมีาภิบาลในองค์้กร และการขาดการค้วบคุ้มีที�ดี 
โดยอาจเกี�ยวขอ้งกับกระบวนการปฏิิบติัุงานภายใน ค้น ระบบงาน หรอ่เหตุกุารณ์ภ์ายนอก และส�งผลกระทบตุ�อรายได้
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แนวิที่างในกู้าร์บร์ิห้าร์ควิามเสี�ยืงด้านปฏิิบัติกู้าร์ ของสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์ัพยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ 
จัำากัู้ด ประกอบด้วยกิจกรรมีดังนี�

 1. มีกีารจัดทำาโค้รงสรา้งองค์้กรของฝา่ยจัดการ พื่รอ้มีระบุค้ณุ์ลักษณ์ะตุำาแหน�งงาน และงานที�มีอบหมีาย 
อย�างค้รบถ้ิวน

 2. มีกีารจัดทำาขั�นตุอนการปฏิิบัติุงาน
 3. มีีการจัดการค้วามีเสี�ยงอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่ ได้แก� การมีีค้ณ์ะกรรมีการบริหารค้วามีเสี�ยง แผน

บริหารค้วามีเสี�ยง และปลูกฝงัจิตุสำานก้ทุกฝา่ยจนเปน็วัฒนธิ์รรมีขององค์้กรในการบริหารค้วามีเสี�ยง
 4. มีกีารจัดทำาข้อมีลูค้วามีเสียหาย (Incidents Report) ที�รวบรวมีข้�นจากที�เกิดข้�นจริง และรายงาน

ใหค้้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการสหกรณ์์พื่ิจารณ์าทุกเด่อน
 5. มีีการนำากิจกรรมีค้วบคุ้มีภายในมีาปรับปรุงขั�นตุอนการปฏิิบัติุงาน หร่อผังกระบวนการทำางาน 

รวมีทั�งคู้�มีอ่การปฏิิบัติุงานอยู�เสมีอๆ
 6. ผลการประเมีินคุ้ณ์ภาพื่การค้วบคุ้มีภายในโดยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์(กตุส.) ถิูกนำามีาแจ้งให้

ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิสหกรณ์์ได้พื่ิจารณ์าอย�างจริงจัง
 7. มีีการจัดทำาแผนสำารองระบบข้อมีูล และระบบงานข้อมีูลสำารอง เพื่่�อค้วามีปลอดภัยรองรับกรณี์

ระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการดำาเนนิธิ์ุรกิจตุ�อเน่�อง

สรุ์ปบร์หิ้าร์ควิามเสี�ยืงต้องจััดที่ำาปี 2566

ด้านกู้ลยุืที่ธ์ี

1. มีีการกำาหนดอำานาจหน้าที�ของค้ณ์ะอนุกรรมีการแตุ�ละค้ณ์ะ

2. มีีการจัดทำาแผนพื่ัฒนาบุค้ลากรเพื่่�อให้สอดค้ล้องกับภารกิจของสหกรณ์์

3. มีีการกำาหนดค้ำาบรรยายลักษณ์ะงาน (JD) และคุ้ณ์ลักษณ์ะเฉพื่าะตุำาแหน�งงาน (JS) ให้
สอดค้ล้องกับภาระกิจในแตุ�ละตุำาแหน�ง

ด้านสินเชื�อ

1. มีีการกำาหนด/ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ประกาศ ว�าด้วยการให้เงินกู้แก�สมีาชีิกอย�างรอบค้อบ

2. มีีการจัดชีั�นคุ้ณ์ภาพื่ลูกหนี�เงินกู้

ด้านกู้าร์ลงทีุ่น

1. มีีการจัดทำาแผนบริหารการเงินและประมีาณ์การกำาไรประจำาปี โดยวิเค้ราะห์แนวโน้มีผล
ตุอบแทนในตุลาดเงินและตุลาดลงทุน

2. มีีการรายงานผลการวิเค้ราะห์และปรับปรุงแผนการลงทุนให้ทันตุ�อสถิานการณ์์

ด้านสภาพคล่อง

1. มีแีผนระดมีเงินฝาก เพื่่�อใชี้หนี�เงินกู้ระยะสั�น (P/N) เพื่่�อลดตุ้นทุนของสหกรณ์์

2. มีแีผนการกู้ย่มีระยะสั�น(P/N) ใหส้อดค้ล้องกับแผนการใหกู้้ เงินฝาก ค้�าหุน้และการลงทุนประจำาปี

3. มีกีารทบทวนแผนงานและประมีาณ์การรายได้-รายจ�ายประจำาปใีหส้อดค้ล้องกับสถิานการณ์์

ด้านกู้าร์ปฏิิบัติกู้าร์

1. มีีการจัดทำาโค้รงสร้างองค์้กรของฝ่ายจัดการ พื่ร้อมีระบุ ค้ำาบรรยายลักษณ์ะงาน (JD) และ
คุ้ณ์ลักษณ์ะ เฉพื่าะตุำาแหน�งงาน (JS) และคู้�มีอ่การปฏิิบัติุงาน

2. มีีการติุดตุามีผลการดำาเนินงานของแตุ�ละฝ่าย เพื่่�อนำามีาปรับปรุงการบริหารงานของสหกรณ์์

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ

มติที่ี�ปร์ะชุม
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4.6 กู้าร์แกู้้ไขเพิ�มเติมร์ะเบยีืบสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด
ในปี 2565 สหกรณ์์โดยมีติุที�ประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 เห็นชีอบให้แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี 

ระเบียบของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เพื่่� อให้การดำาเนินกิจการของสหกรณ์์เป็นไป 
อย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่ และสอดค้ล้องกับกฎหมีายสหกรณ์์ (ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ และข้อบังคั้บสหกรณ์์) 
จำานวน 17 ระเบียบ ดังนี�

1. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยเจ้าหน้าที�สหกรณ์์และข้อบังคั้บเกี�ยวกับการทำางาน พื่.ศ. 2564
2. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยวิธิ์ีการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ พื่.ศ. 2562
3. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยวิธิ์ีการเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการ พื่.ศ. 2561
4. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสาธิ์ารณ์ประโยชีน์เพื่่�อสังค้มีและสิ�งแวดล้อมี พื่.ศ. 2557
5. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนเพื่่�อการศ้กษาทางสหกรณ์์ พื่.ศ. 2564
6. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์์อ่�น พื่.ศ. 2560
7. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการฝากเงินสหกรณ์์อ่�น พื่.ศ. 2562  
8. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการให้เงินกู้พื่ิเศษ พื่.ศ. 2561 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี
9. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการให้เงินกู้สามีัญ พื่.ศ. 2564 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี
10. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสวัสดิการเพื่่�อการเข้ารับรักษาพื่ยาบาล พื่.ศ. 2565
11. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะหส์มีาชิีกหร่อสมีาชิีกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี  

พื่.ศ. 2565
12. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสวัสดิการเพื่่�อการสงเค้ราะห์สมีาชีิกผู้สูงวัย พื่.ศ. 2564
13. ระเบยีบสหกรณ์ ์ว�าด้วยการใช้ีทนุสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะหค์้รอบค้รวัสมีาชีกิถ้ิงแก�กรรมี พื่.ศ. 2564
14. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสวัสดิการเพื่่�อการศ้กษาบุตุรของสมีาชีิก พื่.ศ. 2564
15. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใช้ีทุนสวัสดิการเพื่่�อการสงเค้ราะห์สมีาชีิกประสบภัย พื่.ศ. 2564
16. ระเบียบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใชี้ทุนสวัสดิการเพื่่�อการสงเค้ราะหส์มีาชีิกผูทุ้พื่พื่ลภาพื่ พื่.ศ. 2564
17. ระเบยีบสหกรณ์์ ว�าด้วยการใชีท้นุสวัสดิการเพื่่�อสงเค้ราะหผ์ูค้้ำาประกันเงินกูส้ามีญัทั�วไป พื่.ศ. 2564

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อทราบ
มติที่ี�ปร์ะชุม
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ระเบียบวัาระที� 5
เรื�องเพื�อพิจิารณ์า

5.1 งบแสดงฐานะกู้าร์เงิน งบกู้ำาไร์ขาดที่นุ และงบกู้ร์ะแสเงินสด ปร์ะจัำาปี 2565
ตุามีเอกสารส�วนที� 1 หน้าที� 39 ถ้ิง 63

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์า

มติที่ี�ปร์ะชุม

5.2 กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สทุี่ธิี ปร์ะจัำาปี 2565
จากผลการดำาเนินงานในปี 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีกำาไรสุทธิ์ ิ 

จำานวน 241,588,161.87 บาท ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการได้พื่ิจารณ์าแล้ว เห็นสมีค้วรจัดสรรกำาไรสุทธิ์ิตุามี
เง่�อนไขในข้อบังคั้บสหกรณ์์ ข้อ 27 เพื่่�อเสนอตุ�อที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2565 ดังตุ�อไปนี�

  ปี 2565  ปี 2564

ห้มายืเห้ตุ  อัตุราเงินปันผลตุามีหุ้น 5.40% ตุ�อปี 5.40% ตุ�อปี

อัตุราเงินเฉลี�ยค่้น 12.00% ตุ�อปี  12.00% ตุ�อปี

อัตุราดอกเบี�ยเงินให้กู้  5.50% ตุ�อปี 5.50% ตุ�อปี

ดอกเบี�ยเงินให้กู้สุทธิ์ิ 4.84% ตุ�อปี 4.84% ตุ�อปี

จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิี 
ปี 2565 

(12 กู้.พ. 66)

จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิี 
ปี 2564 

(12 กู้.พ. 65)

บาที่ % บาที่ %

กู้ำาไร์สุที่ธิีปร์ะจัำาปี 241,588,161.87 100.00 218,166,072.52 100.00

1. เงินทุนสำารองไมี�น้อยกว�าร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 26,537,368.37 10.98 23,509,776.52 10.77

2. ค้�าบำารุงสันนิบาตุสหกรณ์์แห�งประเทศไทย 
ตุามีอัตุราที�กำาหนดในกฎกระทรวง  
(ร้อยละ 1 แตุ�ตุ้อง ไมี�เกิน 30,000 บาท) 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3. เงินปันผลตุามีหุ้นที�ชีำาระแล้ว ในอัตุราร้อยละ 5.40 161,937,429.50 67.03 153,840,147.25 70.51

4. เงินเฉลี�ยค่้นตุามีส�วนธิ์ุรกิจ อัตุราร้อยละ 12.00 ของดอกเบี�ยเงินกู้ 24,234,364.00 10.04 23,319,148.75 10.69

5. ทุนสวัสดิการสมีาชิีก ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 22,000,000.00 9.11 13,500,000.00 6.19

6. ทุนสาธิ์ารณ์ประโยชีน์ ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.04 100,000.00 0.05

7. ทุนเพ่ื่�อการศ้กษาทางสหกรณ์์ ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.04 100,000.00 0.05

8. เงินทุนสะสมีเพื่่�อขยายกิจการ ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 100,000.00 0.04 100,000.00 0.05

9. โบนัสกรรมีการและเจ้าหน้าที� ไมี�เกินร้อยละ 10 ของกำาไรสุทธิ์ิ 3,549,000.00 1.47 3,567,000.00 1.63

10. ทุนรักษาระดับเงินปันผลไมี�เกินร้อยละ 2 แห�งทุนเร่อนหุ้น 3,000,000.00 1.24 100,000.00 0.05
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กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิีปร์ะจัำาปี 2565 ตามที่ี�เสนออย้ื่ในส่วินต่าง ๆ ดังนี�กู้าร์จััดสร์ร์กู้ำาไร์สุที่ธิีปร์ะจัำาปี 2565 ตามที่ี�เสนออย้ื่ในส่วินต่าง ๆ ดังนี�

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์า

มติที่ี�ปร์ะชุม
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5.3 กู้าร์ที่บที่วินนโยืบายื ทิี่ศ์ที่าง และเป้าห้มายืเชิงกู้ลยุืที่ธ์ี 
วิิสัยืทัี่ศ์น์ สห้กู้ร์ณ์์ที่ี�มั�นคง ยืั�งยืืน ทัี่นสมัยื ใส่ใจัสมาชิกู้และสังคม

ค่านิยืมร์ว่ิม ซื�อสัตยื์ โปร์ง่ใส ใส่ใจับร์กิู้าร์

พันธีกิู้จั 1. ส่งเสร์มิและสนับสนุนกู้าร์ออมที่ี�เห้มาะสม เพื�อควิามมั�นคงของสมาชิกู้

2. พัฒนาธุีร์กิู้จัสินเชื�อและกู้าร์ลงทีุ่นที่ี�มปีร์ะสิที่ธิีภาพ เพื�อควิามมั�นคงของสห้กู้ร์ณ์์

3. พัฒนาร์ะบบกู้าร์บร์หิ้าร์งานที่ี�ร์วิดเร์ว็ิ โปร์ง่ใส ตร์วิจัสอบได้ ตามห้ลักู้ธีร์ร์มาภิบาล

4. พัฒนาสวัิสดิกู้าร์ให้้คร์อบคลุม สอดคล้องกัู้บควิามต้องกู้าร์ของสมาชิกู้

5. ส่งเสร์มิและสนับสนุนขบวินกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์ และกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

พันธีกิู้จัที่ี� 1 ส่งเสร์มิและสนับสนุนกู้าร์ออมที่ี�เป็นร์ะบบ เพื�อควิามมั�นคงของสมาชิกู้

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 1.1 ให้้สมาชิกู้มกีู้าร์ออมเพิ�มขึ�น และมคีวิามมั�นคงในชวิีิต

กลยุทธิ์์ 1.1.1 สร้างแรงจูงใจในการออมีให้สมีาชีิกอย�างทั�วถ้ิง เพื่่�อกระตุุ้นให้สมีาชีิกเกิด
การออมีเพื่ิ�มีข้�น

วัตุถิุประสงค์้เชิีงกลยุทธิ์์ (1) สมีาชีิกมีีค้วามีมีั�นค้งในชีีวิตุ

(2) สหกรณ์์มีีค้วามีมีั�นค้ง

1.1.2 การพื่ัฒนาผลิตุภัณ์ฑ์์เงินฝากใหมี�ในระยะยาวให้สอดค้ล้องกับสถิานภาพื่
ของสมีาชีิก

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) ให้สมีาชีิกมีีรายได้หลังเกษียณ์จากเงินออมี
รูปแบบตุ�าง ๆ

(2) สหกรณ์ม์ีเีงินฝากระยะยาวเพื่่�อใชีใ้นการบรหิาร

พันธีกิู้จัที่ี� 2 พัฒนาธุีร์กิู้จัสินเชื�อและกู้าร์ลงทีุ่นที่ี�มปีร์ะสิที่ธิีภาพ เพื�อควิามมั�นคงของสห้กู้ร์ณ์์

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 2.1 ลดควิามเสี�ยืง และสร์า้งร์ายืได้อยื่างมปีร์ะสิที่ธิีภาพ

กลยุทธิ์์ 2.1.1 พัื่ฒนาการให้สินเช่ี�อและการลงทุนอย�างเป็นระบบและมีีประสิทธิ์ิภาพื่

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) สมีาชีิกได้รับบริการสินเชี่�อด้วยค้วามีถิูกตุ้อง 
รวดเร็ว

(2) สหกรณ์์ได้รับผลตุอบแทนที�เหมีาะสมี

2.1.2 สร้างวิธิ์ีการเพื่่�อบริหารสินเช่ี�อและการลงทุน

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) เพื่่�อให้เกิดประสิทธิ์ิภาพื่ในการทำางานและ
ผลตุอบแทนที�เหมีาะสมีและมีีค้วามีเสี�ยงตุำา

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 2.2 เพิ�มขดีควิามสามาร์ถุในกู้าร์บร์หิ้าร์เงินสห้กู้ร์ณ์์โดยืมคีวิามเสี�ยืงตำา

กลยุทธิ์์ 2.2.1 กำาหนดกรอบการบริหารเงินการให้สินเช่ี�อและการลงทุนอย�างรอบค้อบ

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้หกรณ์์ได้รับผลประโยชีนที์�เหมีาะสมี

(2) มีีกรอบการลงทุนและการให้สินเชี่�อที�ชีัดเจน 
(ตุามีมีติุ ระเบียบ) ตุามีมีาตุรา 62 แห�งพื่.ร.บ.  
สหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และประกาศ ค้พื่ชี. พื่.ศ. 
2563
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2.2.2  ให้ค้วามีรู้การบริหารการเงินของกรรมีการ เจ้าหน้าที�และสมีาชิีกสหกรณ์์

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) กรรมีการ เจ้าหน้าที� และสมีาชีิกมีีค้วามีรู้ 
ค้วามีเข้าใจด้านการบริหารเงินของสหกรณ์์
ในทิศทางเดียวกัน

พันธีกิู้จัที่ี� 3 พัฒนาร์ะบบกู้าร์บร์หิ้าร์งานที่ี�ร์วิดเร์ว็ิ โปร์ง่ใส ตร์วิจัสอบได้ ตามห้ลักู้ธีร์ร์มาภิบาล

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.1 เพื�อให้้สมาชิกู้ได้ร์บักู้าร์บร์กิู้าร์ที่ี�ถุ้กู้ต้อง ร์วิดเร์ว็ิ เป็นธีร์ร์ม เสมอภาค และโปร์ง่ใส

กลยุทธิ์์ 3.1.1  ส�งเสริมีค้วามีรู้การบริหารจัดการตุามีหลักธิ์รรมีาภิบาล

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อใหส้หกรณ์เ์ปน็องค์้กรที�โปร�งใส ตุรวจสอบได้

3.1.2  พัื่ฒนาและบริหารจัดการอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่ และโปร�งใส

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) มีีการค้วบคุ้มีภายในและบริหารค้วามีเสี�ยง
อย�างเปน็ระบบมีปีระสิทธิ์ภิาพื่

(2) ให้สินเช่ี�ออย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่และโปร�งใส

(3) ลดค้วามีเสยีหายจากการใหส้นิเชี่�อของสหกรณ์์

3.1.3  จัดทำาคู้�มี่อการปฏิิบัติุงานของสหกรณ์์

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) การปรับปรุงคู้�มี่อการปฏิิบัติุงานให้เป็นระบบ
อย�างเหมีาะสมีและมีปีระสิทธิ์ภิาพื่

3.1.4  การพัื่ฒนาการปฏิิบัติุงานให้มีีประสิทธิ์ิภาพื่

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อสรา้งค้วามีพื่ง้พื่อใจ และประทับใจใหกั้บสมีาชิีก

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.2 พัฒนาร์ะบบงานสห้กู้ร์ณ์์โดยืใช้เที่คโนโลยืสีาร์สนเที่ศ์ที่ี�ทัี่นสมัยื

กลยุทธิ์ ์ 3.2.1  พัื่ฒนาระบบการให้บริการเกี�ยวกับการส่�อสารและการทำาธิ์ุรกรรมีทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์์

วัตุถิุประสงค์้เชิีงกลยุทธิ์์ (1) ลดค้�าใชี้จ�ายและประหยัดเวลาของสมีาชีิก

(2) สมีาชีกิได้รบัค้วามีสะดวกและรวดเรว็ในการทำา
ธิ์รุกรรมีมีากข้�น

3.2.2  พัื่ฒนาการส่�อสารและสารสนเทศที�มีีประสิทธิ์ิภาพื่

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (3) เพื่่�อให้การปฏิิสัมีพื่ันธิ์์ระหว�างสหกรณ์์และ
สมีาชิีกเป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่ รวดเร็ว 
หลากหลาย และทั�วถ้ิง

วัิตถุุปร์ะสงค์ที่ี� 3.3 เพื�อให้้กู้ร์ร์มกู้าร์ เจ้ัาห้น้าที่ี� และสมาชิกู้มสี่วินร์ว่ิมในกู้าร์พัฒนาบร์หิ้าร์งานสห้กู้ร์ณ์์

กลยุทธิ์ ์ 3.3.1  ถิ�ายทอดค้วามีรู้ด้านอุดมีการณ์์ค้�านิยมี หลักการและวิธิ์ีการสหกรณ์์ และ
สร้างค้วามีรับผดิชีอบของผูเ้กี�ยวข้องภายใตุ้ข้อกำาหนดของกฎหมีาย

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) เพื่่� อให้สมีาชีิกเข้าถ้ิง อุดมีการณ์์ ค้�านิยมี 
หลักการและวิธิ์ีการสหกรณ์์

3.3.2  พัื่ฒนาการมีีส�วนร�วมีระหว�างผู้แทนสมีาชีิกและสมีาชีิก

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) เพื่่�อให้เกิดปฏิิสัมีพื่ันธิ์์ระหว�างผู้แทนสมีาชิีก
และสมีาชีิก

(2) เพื่่�อถิ�ายทอดประสบการณ์ค์้วามีสำาเรจ็ของสมีาชีกิ
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พันธีกิู้จัที่ี� 4 พัฒนาสวัิสดิกู้าร์ให้้คร์อบคลุม สอดคล้องกัู้บควิามต้องกู้าร์ของสมาชิกู้

วัิตถุปุร์ะสงค์ที่ี� 4.1 เพื�อช่วิยืเห้ลือและบร์ร์เที่าควิามเดือดร์อ้นของสมาชกิู้ ให้ส้มาชกิู้ได้ร์บัสวัิสดิกู้าร์ที่ี�เห้มาะสม

กลยุทธิ์์ 4.1.1  พัื่ฒนาหร่อปรับปรุงสวัสดิการให้สอดค้ล้องกับสถิานการณ์์

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) สมีาชีิกได้รับสวัสดิการอย�างเหมีาะสมี

4.1.2  ส�งเสริมีและสนับสนุนการสร้างอาชีีพื่เพื่่�อเพื่ิ�มีรายได้ให้สมีาชีิก

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่ิ�มีรายได้และพื่ัฒนาค้วามีเปน็อยู�ของสมีาชีิก 
ให้มีั�นค้ง

(2) เพื่่�อให้เกียรติุแก�สมีาชีิกที�พื่ัฒนาคุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุ 
ดีเด�นตุามีหลักเกณ์ฑ์์สหกรณ์์

4.1.3  ส�งเสริมีแนวทางปรัชีญาของเศรษฐกิจพื่อเพื่ียงให้กับสมีาชีิก

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพื่่�อให้สมีาชีิกสามีารถิวางแผนการพื่ัฒนา
คุ้ณ์ภาพื่ชีีวิตุตุามีปรัชีญาเศรษฐกิจพื่อเพื่ียง

พันธีกิู้จัที่ี� 5 ส่งเสร์มิและสนับสนุนขบวินกู้าร์สห้กู้ร์ณ์์ และกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสังคมและสิ�งแวิดล้อม

วัิตถุปุร์ะสงค์ที่ี� 5.1 เพื�อให้ส้ห้กู้ร์ณ์์มสีว่ินร์ว่ิมในกู้าร์สง่เสร์มิ สนับสนุนกิู้จักู้ร์ร์มเพื�อสงัคมและสิ�งแวิดล้อม

5.1.1 สนับสนุนกิจกรรมีสาธิ์ารณ์ประโยชีน์เพื่่�อสังค้มีตุามีค้วามีเหมีาะสมี

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) สนบัสนนุกิจกรรมีสาธิ์ารณ์ประโยชีนแ์ละสังค้มี

5.1.2  ส�งเสริมี แลกเปลี�ยนค้วามีรู้ และสนับสนุนกิจกรรมีของขบวนการสหกรณ์์
ให้มีีค้วามีเข้มีแข็ง

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์ ์ (1) เพ่ื่� อให้เกิดค้วามีร�วมีมี่อ ในกระบวนการ
ระหว�างสหกรณ์์ใหม้ีคี้วามีเข้มีแข็งมีั�นค้ง

5.1.3  ส�งเสริมีและสนบัสนนุกิจกรรมีการอนรุักษ์ทรัพื่ยากรธิ์รรมีชีาติุและสิ�งแวดล้อมี

วัตุถิุประสงค์้เชีิงกลยุทธิ์์ (1) เพื่่�อให้สหกรณ์์มีีส�วนร�วมีและสนับสนุนในการ 
อนุรักษ์ทรัพื่ยากรธิ์รรมีชีาติุและสิ�งแวดล้อมี

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์า
มติที่ี�ปร์ะชุม
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5.4 งบปร์ะมาณ์ร์ายืจ่ัายืปร์ะจัำาปี 2566

ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2565 ปี 2566 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

ห้มวิดที่ี� 1 ค่าใช้จ่ัายืดำาเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บเจ้ัาห้น้าที่ี� 11,486,894.00 11,458,408.26 11,614,100.00

1.1 เงินเด่อนและค้�าจ้าง 8,971,610.00 8,789,822.43 9,210,100.00

1.2 เงินชี�วยเหล่อกรณ์ีพื่ิเศษ 314,784.00 252,885.56 252,000.00

1.3 ค้�าตุอบแทนวิชีาชีีพื่ (ด้านค้อมีพิื่วเตุอร์) 144,000.00 144,000.00 144,000.00

1.4 ค้�าล�วงเวลา 100,000.00 88,385.70 150,000.00

1.5 ค้�าพื่าหนะเจ้าหน้าที� 135,000.00 150,280.00 50,000.00

1.6 ค้�าสวัสดิการเจ้าหน้าที� 282,500.00 253,463.50 260,000.00

1.7 เงินสมีทบกองทุนทดแทนและประกันสังค้มี 264,000.00 185,985.00 273,000.00

1.8 ค้�าบำาเหน็จและเงินชีดเชียเจ้าหน้าที� 1,275,000.00 1,593,586.07 1,275,000.00

2. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บที่ี�ดิน อาคาร์ และอุปกู้ร์ณ์์ 3,485,000.00 2,122,428.39 2,272,000.00

2.1 ค้�าเส่�อมีราค้า 750,000.00 563,841.06 600,000.00 ค้�าใชี้จ�ายทางบัญชีีที�ไมี�เป็นตัุวเงิน

2.2 สิทธิ์ิการใชี้ประโยชีน์ในอาค้ารตัุดจ�าย 600,000.00 91,834.82 100,000.00 ค้�าใชี้จ�ายทางบัญชีีที�ไมี�เป็นตัุวเงิน

2.3 สิทธิ์ิการใชี้ประโยชีน์ในซึ่อฟ์ต์ุแวร์ตัุดจ�าย 700,000.00 232,858.40 200,000.00 ค้�าใชี้จ�ายทางบัญชีีที�ไมี�เป็นตัุวเงิน

2.4 ค้�าซึ่�อมีแซึ่มีสินทรัพื่ย์ 117,000.00 34,290.86 107,000.00

2.5 ค้�าบำารุงรักษาระบบค้อมีพื่ิวเตุอร์ 653,000.00 582,424.00 600,000.00

2.6 งานบำารุงรักษาอาค้ารสถิานที� 320,000.00 221,189.00 320,000.00

2.7 ค้�าเบี�ยประกันภัย รถิยนต์ุ อัค้คี้ภัย อาค้าร
โจรกรรมีเงิน

80,000.00 67,101.67 75,000.00

2.8 ค้�านำามีันเชี่�อเพื่ลิง 15,000.00 15,639.00 20,000.00

2.9 ค้�าเชี�าเค้ร่�องถิ�ายเอกสาร 250,000.00 313,249.58 250.000.00

3. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บสมาชิกู้ 22,727,400.00 25,618,378.77 24,193,400.00

3.1 เงินสมีทบทุนสวัสดิการเพ่ื่�อสงเค้ราะห์สมีาชีิก
หร่อสมีาชีิกสมีทบถ้ิงแก�กรรมี

18,500,000.00 22,441,200.00 20,000,000.00 เพื่ิ�มีข้�นจากยอดงบประมีาณ์ปีก�อน 
1,500,000 บาท เน่�องจากจำานวน 
สมีาชีิกที�ได้รับสิทธิ์ิเพื่ิ�มีข้�น

3.2 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีกลุ�มีสมีาชีิก 2,480,000.00 2,059,600.00 2,480,000.00

3.3 ค้�าสัมีมีนาผู้แทนสมีาชีิก 640,000.00 416,558.00 600,000.00

3.4 ค้�าบริการทาง Line 24,000.00 25,966.92 30,000.00

3.5 ค้�าบริการ SMS 21.000.00 22,470.00 21,000.00

3.6 ค้�าตุอบแทนผู้ชี�วยเหล่องาน 318,400.00 12,852.00 318,400.00

3.7 ค้�าตุอบแทนผู้แทนสมีาชีิก 424,000.00 371,492.96 424,000.00

3.8 ค้�าธิ์รรมีเนียมี bill payment 120,000.00 107,738.89 120,000.00

3.9 ค้�าประเมีินหลักทรัพื่ย์ GreenHome 200,000.00 160,500.00 200,000.00

4. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้ร์ร์มกู้าร์ 2,449,950.00 1,933,244.00 2,487,450.00

4.1 ค้�าเบี�ยประชุีมีกรรมีการ 1,073,150.00 864,406.50 1,073,150.00

4.2 ค้�าพื่าหนะและค้�าที�พื่ักกรรมีการ 1,376,800.00 1,068,837.50 1,376,800.00

4.3 ค้�าตัุดสูทกรรมีการ 15 ค้น 37,500.00
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ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2565 ปี 2566 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

5. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บโคร์งกู้าร์ 160,000.00 109,784.00 320,000.00

5.1 โค้รงการสัมีมีนากรรมีการและเจ้าหน้าที� 100,000.00 96,334.00 200,000.00

5.2 โค้รงการประเมีินบริหารค้วามีเสี�ยง 40,000.00 13,450.00

5.3 โค้รงการฝึกซึ่้อมีแผนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธิ์ารณ์ภัย (อัค้คี้ภัย)

20,000.00 20,000.00

5.4 โค้รงการศ้กษาดูงานสหกรณ์์อ่�น 100,000.00

6. ค่าใช้จ่ัายืเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ดำาเนินงานอื�น 4,370,400.00 3,338,904.81 4,461,200.00

6.1 ค้�ารับรอง 150,000.00 170,955.00 150,000.00

6.2 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 1,606,200.00 1,078,675.37 1,646,200.00

6.3 ค้�าใชี้จ�ายประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง 100,000.00 46,015.00 100,000.00

6.4 ค้�าสอบบัญชีี 140,000.00 140,000.00 180,000.00 ตัุ�งตุามีอัตุราสูงสุดของผู้เสนอบริการ

6.5 ค้�าตุรวจสอบกิจการ 132,000.00 132,000.00 144,000.00 ตัุ�งตุามีอัตุราสูงสุดของผู้เสนอบริการ

6.6 ค้�าตุรวจสอบภายใน 180,000.00 180,000.00 -

6.7 ค้�าที�ปร้กษาด้านกฎหมีาย - - 120,000.00

6.8 ค้�าเค้ร่�องเขียนแบบพื่ิมีพื่์และวัสดุสำานักงาน 200,000.00 132,820.65 150,000.00

6.9 ค้�าวัสดุค้อมีพื่ิวเตุอร์ 180,000.00 88,014.54 150,000.00

6.10 วัสดุงานบ้านงานค้รัว 120,000.00 106,330.89 100,000.00

6.11 ค้�าไปรษณ์ียากร 310,000.00 404,817.00 310,000.00

6.12 ค้�านำาประปา 30,000.00 33,679.23 36,000.00

6.13 ค้�าไฟ์ฟ์้า 420,000.00 394,573.01 500,000.00

6.14 ค้�าโทรศัพื่ท์ 40,000.00 35,212.56 30,000.00

6.15 ค้�าพื่ิมีพื่์ข�าวและส่�อประชีาสัมีพื่ันธิ์์ 176,700.00 79,440.00 120,000.00

6.16 ค้�าอินเตุอร์เน็ตุ 36,000.00 40,913.19 45,000.00

6.17 ค้�าธิ์รรมีเนียมีธิ์นาค้าร 54,500.00 40,512.27 60,000.00

6.18 ค้�าใชี้จ�ายดำาเนินค้ดี 120,000.00 134,069.75 200,000.00

6.19 ค้�าใชี้จ�ายทำาบุญสำานักงานประจำาปี 50,000.00 24,900.00 50,000.00

6.20 ค้�าประชุีมีสัมีมีนากลุ�มีภาคี้สหกรณ์์บางเขน 150,000.00 - 150,000.00

6.21 ค้�าใชี้จ�ายเบ็ดเตุล็ด 75,000.00 75,976.35 120,000.00

6.22 ค้�าใชี้จ�ายสำารองฉุกเฉิน 100,000.00 - 100.000.00

ร์วิมงบร์ายืจ่ัายืบร์หิ้าร์ 44,679,644.00 44,581,148.23 45,348,150.00
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ห้มายืเห้ตุ งบรายจ�ายบริหารถัิวจ�ายได้

จ้งเสนอที�ประชุีมีพื่ิจารณ์าอนุมีัติุ

มติที่ี�ปร์ะชุม

ห้มวิดร์ายืจ่ัายื
ปี 2565 ปี 2566 

แผู้น คำาชี�แจัง
งบปร์ะมาณ์ จ่ัายืจัร์งิ

ห้มวิดที่ี� 2 กู้าร์จััดซื�อจััดจ้ัาง

1. สินที่ร์พัยื์ถุาวิร์ 496,000.00 424,654.89 166,000.00

1.1 เค้ร่�องนับธิ์นบัตุรแบบตัุ�งโตุ๊ะ 1 เค้ร่�อง 40,000.00 38,000.00 -

1.2 เค้ร่�อง Laser Printer 3 in 1 จำานวน 1 เค้ร่�อง 40,000.00 15,900.00 -

1.3 เค้ร่�องพื่ิมีพื่์สมีุดเงินฝาก (Passbook) 
จำานวน 1 เค้ร่�อง

35,000.00 34,240.00 -

1.4 เค้ร่�องค้อมีพื่ิวเตุอร์ (PC) จำานวน 2 ชุีด 64,000.00 61,846.00 -

1.5 เค้ร่�องพื่ิมีพื่์สี และมีัลติุฟ์ังก์ชีั�น 
จำานวน 2 เค้ร่�อง

40,000.00 37,750.00 -

1.6 โน้ตุบุค้ 1 เค้ร่�อง 30,000.00 29,315.00 -

1.7 เก้าอี� (ห้องประชุีมี) 40,000.00 39,876.61 40,500.00 ทดแทนของเดิมี

1.8 เค้ร่�องเสียงห้องประชุีมี 80,000.00 64.035.22 -

1.9 เค้ร่�องปั� มีนำา 22,000.00 17,336.00 -

1.10 เค้ร่�องปรับอากาศ 1 เค้ร่�อง 55,000.00 36,656.06 -

1.11 กล้องวงจรปิด 16 ชี�อง 50,000.00 49,700.00 -

1.12 เค้ร่�อง Laser Printer 3in1 จำานวน1เค้ร่�อง - - 20,000.00 ทดแทนของเดิมี

1.13 เค้ร่�องสำารองไฟ์ 17 เค้ร่�อง - - 75,500.00 ทดแทนของเดิมี

1.14 เค้ร่�องทำาลายเอกสาร - - 30,000.00 ทดแทนของเดิมี

ร์วิมงบกู้าร์จััดซื�อจััดจ้ัาง 496,000.00 424,654.89 166,000.00

ร์วิมทัี่�งสิ�น 45,175,644.00 45,005,803.12 45,514,150.00
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5.5 แผู้นงานและปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้-ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2566
เพื่่�อให้สหกรณ์์มีีแผนในการดำาเนินงานและเป้าหมีายที�ชีัดเจน ตุามีข้อบังคั้บ ข้อ 70 (8) กำาหนดให้

ที�ประชุีมีใหญ�พิื่จารณ์าอนุมีัติุแผนงานและงบประมีาณ์รายจ�ายประจำาปีของสหกรณ์์ จ้งขอเสนอแผนงานและ
ประมีาณ์การรายได้-รายจ�าย ประจำาปี 2566 ดังนี�

แผู้นงาน ปร์ะจัำาปี 2566

ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ – ร์ายืจ่ัายื ปร์ะจัำาปี 2566  หน�วยนับ : ล้านบาท

ร์ายืกู้าร์
ปี 2565 ปี 2566

แผู้น ผู้ล แผู้น

1. จัำานวินสมาชิกู้ที่ี�เพิ�มขึ�น (คน) 300 324 300

1.1 สมีาชีิกสามีัญ 270 301 250

1.2 สมีาชีิกสมีทบ 30 23 50

2. กู้าร์ร์ะดมทีุ่น (ล้านบาที่) 8,889.00 8,836.02 10,565.00

2.1 การถ่ิอหุ้น 3,130.00 3,110.58 3,295.00

2.2 การรับฝากเงิน 3,880.00 3,770.44 3,885.00

2.3 การกู้ย่มีเงิน 1,879.00 1,955.00 3,385.00

3. กู้าร์ใช้ไปของเงินทีุ่น (ล้านบาที่) 8,889.00 9,352.47 10,565.00

3.1 การให้เงินกู้ย่มี 3,869.00 3,927.78 4,150.00

3.2 การลงทุนหุ้นกู้/พื่ันธิ์บัตุร 4,800.00 5,000.00 5,940.00

3.3 การฝากกับสหกรณ์์อ่�น 220.00 424.69 475.00

ร์ายืกู้าร์
ปี 2565 ปี 2566

แผู้น ผู้ล แผู้น

1. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ 378.00 409.85 430.00

ดอกเบี�ยรับเงินให้สมีาชิีกกู้ 200.00 206.92 222.00

ผลตุอบแทนจากการลงทุนภายนอก 166.00 186.90 195.00

ดอกเบี�ยจากการฝากสหกรณ์์อ่�น 11.00 14.29 12.00

รายได้อ่�น 1.00 1.74 1.00

2. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืจ่ัายื 161.00 168.26 205.00

ดอกเบี�ยจ�ายเงินรับฝาก 95.00 92.89 98.00

ดอกเบี�ยจ�ายเงินกู้ย่มีระยะสั�น 21.00 30.80 61.00

ค้�าใชี้จ�ายบริหาร 45.00 44.57 46.00

3. ปร์ะมาณ์กู้าร์ร์ายืได้ส้งกู้ว่ิาร์ายืจ่ัายื 217.00 241.59 225.00
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5.6 กู้าร์นำาเงินไปฝากู้ห้ร์อืลงที่นุอยืา่งอื�น ปร์ะจัำาปี 2566
ประธิ์านเสนอตุ�อที�ประชุีมีว�า ตุามีมีาตุรา 62 แห�งพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และที�แก้ไข

เพื่ิ�มีเติุมีกำาหนดว�า เงินของสหกรณ์์นั�น สหกรณ์์อาจฝากหร่อลงทุนได้ ดังตุ�อไปนี�

(1) ฝากในชุีมีนุมีสหกรณ์์หร่อสหกรณ์์อ่�น

(2) ฝากในธิ์นาค้าร หร่อฝากในสถิาบันการเงินที�มีีวัตุถิุประสงค์้เพื่่�อให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางการเงิน
แก�สหกรณ์์

(3) ซึ่่�อหลักทรัพื่ย์ของรัฐบาลหร่อรัฐวิสาหกิจ

(4) ซึ่่�อหุ้นของธิ์นาค้ารที�มีีวัตุถิุประสงค์้เพื่่�อให้ค้วามีชี�วยเหล่อทางการเงินแก�สหกรณ์์

(5) ซึ่่�อหุ้นของชุีมีนุมีสหกรณ์์หร่อสหกรณ์์อ่�น

(6) ซึ่่�อหุ้นของสถิาบันที�ประกอบธิ์ุรกิจอันทำาให้เกิดค้วามีสะดวกหร่อส�งเสริมีค้วามีเจริญแก�กิจการ
ของสหกรณ์์โดยได้รับค้วามีเห็นชีอบจากนายทะเบียนสหกรณ์์

(7) ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นตุามีที�ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุกำาหนด

ทั�งนี�ค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ ได้มีีมีติุในค้ราวการประชุีมี ค้รั�งที� 5/2562 เมี่�อ 
วันที� 8 พื่ฤศจิกายน 2562 เห็นชีอบให้มีีการปรับปรุงข้อกำาหนดการนำาเงินของสหกรณ์์ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�น
ตุามีพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 เพื่่�อให้เกิดค้วามีมีั�นค้งกับสหกรณ์์มีากยิ�งข้�น

อาศัยอำานาจตุามีค้วามีในมีาตุรา 10 (7) ประกอบมีาตุรา 62 (7) แห�งพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ 
พื่.ศ. 2542 และมีติุค้ณ์ะกรรมีการการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ ในการประชุีมี ค้รั�งที� 5/2562 เมี่�อวันที� 8 
พื่ฤศจิกายน 2562 และในการประชุีมี ค้รั�งที� 1/2563 เมี่�อวันที� 29 มีิถิุนายน 2563 ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการ
สหกรณ์์แห�งชีาติุ จ้งได้กำาหนดการนำาเงินของสหกรณ์์ฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�น ไว้ดังตุ�อไปนี�

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ เร่�อง ข้อกำาหนดการฝากหร่อ
การลงทุนอย�างอ่�นของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2558 ประกาศ ณ์ วันที� 3 กรกฎาค้มี 2558

ข้อ 2 “ธิ์นาค้าร” หมีายค้วามีว�า ธิ์นาค้ารพื่าณิ์ชีย์และธิ์นาค้ารที�มีีกฎหมีายเฉพื่าะจัดตัุ�งข้�นซึ่้�ง
ประกอบกิจการภายในราชีอาณ์าจักรไทย

“ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�” หมีายค้วามีว�า ตัุ�วแลกเงิน ตัุ�วสัญญาใชี้เงิน หุ้นกู้

“หุ้นกู้” หมีายค้วามีว�า หุ้นกู้ที�มีีหลักประกันหร่อหุ้นกู้ไมี�ด้อยสิทธิ์ิ ทั�งนี� ไมี�รวมีถ้ิงหุ้นกู้ที�มีีอนุพื่ันธิ์์
แฝง และหุ้นกู้ไมี�กำาหนดอายุไถิ�ถิอน

ข้อ 3 เงินของสหกรณ์์อาจฝากหร่อลงทุนได้ ดังตุ�อไปนี�

(1) บัตุรเงินฝากที�ธิ์นาค้ารเป็นผู้ออก

(2) ตัุ�วแลกเงินที�ธิ์นาค้ารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหร่อรับอาวัลหร่อตัุ�วสัญญาใชี้เงินที�ธิ์นาค้าร
เปน็ผูส้ลักหลังหร่อรับอาวัล โดยไมี�มีีข้อจำากัดค้วามีรับผิด

(3) ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�ที�ธิ์นาค้ารซึ่้�งมีิใชี�รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

(4) บัตุรเงินฝาก หร่อใบรับฝากเงินที�ออกโดยบริษัทเงินทุน หร่อบริษัทเค้รดิตุฟ์องซึ่ิเอร์ 
ซึ่้�งสถิาบันคุ้้มีค้รองเงินฝากประกันการชีำาระค่้นตุ้นเงินและดอกเบี�ย
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(5) ตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�ที�นิติุบุค้ค้ลเฉพื่าะกิจเป็นผู้ออกภายใตุ้โค้รงการแปลง
สินทรัพื่ย์เป็นหลักทรัพื่ย์ ที�ได้รับอนุญาตุตุามีพื่ระราชีกำาหนดนิติุบุค้ค้ลเฉพื่าะกิจ เพื่่�อการแปลงสินทรัพื่ย์
เป็นหลักทรัพื่ย์ พื่.ศ. 2540 และตุราสารแสดงสิทธิ์ิในหนี�นั�นได้รับการจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอตัุ�งแตุ�ระดับ 
A- ข้�นไป จากบริษัทจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์และ
ตุลาดหลักทรัพื่ย์

(6) หุ้นกู้ที�ได้รับการจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอตัุ�งแตุ�ระดับ A- ข้�นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์

(7) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมีที�รัฐวิสาหกิจจัดตัุ�งข้�นโดยค้วามีเห็นชีอบของค้ณ์ะ
รัฐมีนตุรีและอยู�ในการกำากับดูแลของค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์และตุลาดหลักทรัพื่ย์

(8) หน�วยลงทุนของกองทุนรวมีที�มีีวัตุถิุประสงค์้ในการลงทุนตุามีมีาตุรา 62 แห�งพื่ระราชี
บัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542

ข้อ 4 การนำาเงินไปฝากหร่อลงทุนตุามีข้อ 3 (7) รวมีกันตุ้องไมี�เกินทุนสำารองของสหกรณ์์และตุ้อง
ผ�านการอนุมีัติุจากที�ประชุีมีใหญ�ของสหกรณ์์ก�อนจ้งจะดำาเนินการได้

ข้อ 5 การฝากหร่อลงทุนของสหกรณ์์ที�ได้ดำาเนินการตุามีประกาศค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการ
สหกรณ์์แห�งชีาติุ เร่�อง ข้อกำาหนดการฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2558 อยู�ก�อนวันที�ประกาศฉบับนี� 
ใชี้บังคั้บ ให้ถ่ิอว�าเป็นการฝากหร่อลงทุนตุามีประกาศฉบับนี�ตุ�อไป

ข้อ 6 ประกาศนี�ให้ใชี้บังคั้บตัุ�งแตุ�วันออกประกาศ (17 พื่ฤศจิกายน 2563) เป็นตุ้นไป

อน้�ง ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด มีีทุนสำารอง จำานวน 
406,616,647.86 บาท

ดังนั�น เพื่่�อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นไปตุามีพื่ระ
ราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 มีาตุรา 62 และประกาศค้ณ์ะกรรมีการพัื่ฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุกำาหนด เพื่่�อ
ค้วามีมีั�นค้ง และเกิดผลตุอบแทนการลงทุนที�ดี ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ จ้งขอเสนอที�ประชุีมีใหญ�อนุมีัติุให้
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด นำาเงินไปฝากหร่อลงทุน ตุามีข้อ 3 
(7) ได้ ทั�งนี� ตุ้องไมี�เกินทุนสำารองของสหกรณ์์

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์าอนุมีัติุ
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5.7 นโยืบายืและแผู้นเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ฝากู้ กู้าร์ลงทีุ่น กู้าร์กู้้้ยืืมจัากู้สห้กู้ร์ณ์์อื�น และ
สถุาบนักู้าร์เงิน และกู้าร์คำาปร์ะกัู้น

เพื่่�อให้การดำาเนินงานของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด บรรลุวัตุถิุประสงค์้ และ
เป็นไปตุามีข้อบังคั้บ ระเบียบตุ�าง ๆ ของสหกรณ์์ และเป็นไปภายใตุ้กรอบที�กฎหมีายสหกรณ์์กำาหนดไว้ ค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการ ขอเสนอที�ประชุีมีใหญ�สามัีญประจำาปี 2565 พื่ิจารณ์าอนุมีัติุนโยบายการลงทุนของ
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ประจำาปี 2566 ดังนี�

1. ฝากหร่อลงทุน ภายใตุ้มีาตุรา 62 แห�งพื่ระราชีบัญญัติุสหกรณ์์ พื่.ศ. 2542 และประกาศ
ค้ณ์ะกรรมีการพื่ัฒนาการสหกรณ์์แห�งชีาติุ เร่�อง ข้อกำาหนดการฝากหร่อลงทุนอย�างอ่�นของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2563

2. กำาหนดสัดส�วนการลงทุนภายนอก ในบริษัทเอกชีน หร่อในองค์้กรหน้�ง ๆ ไมี�เกินร้อยละ 15 ของ
เงินลงทุนรวมีทั�งสิ�น ทั�งนี�ไมี�รวมีการลงทุนระยะสั�นไมี�เกิน 14 วัน ซึ่้�งมีีวัตุถิุประสงค์้เพื่่�อการบริหารสภาพื่ค้ล�อง 
และสามีารถิลงทุนภายนอกได้ไมี�เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพื่ย์รวมี

3. การลงทุนในตุราสารหนี� ที�ได้รับการจัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอตัุ�งแตุ�ระดับ A- ข้�นไป จากบริษัท
จัดอันดับค้วามีน�าเชี่�อถ่ิอ ที�ได้รับค้วามีเห็นชีอบจากค้ณ์ะกรรมีการกำากับหลักทรัพื่ย์และตุลาดหลักทรัพื่ย์ 

4. การฝากเงินกับสหกรณ์์อ่�น เพื่่�อเป็นการบริหารค้วามีเสี�ยงที�อาจเกิดข้�น สอ.กวก. จ้งไมี�มีีนโยบาย
ในการนำาเงินฝากกับสหกรณ์์อ่�นเพื่ิ�มีเติุมีจากที�มีีอยู� ยกเว้นกรณ์ีที�เป็นไปตุามีบันท้กข้อตุกลงค้วามีร�วมีมี่อ
ระหว�างสหกรณ์์ และการฝากเงินกับชุีมีนุมีสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์แห�งประเทศไทย จำากัด

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์าอนุมีัติุ
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5.8 กู้าร์กู้ำาห้นดวิงเงินซึ�งอาจักู้้้ยืมื ปร์ะจัำาปี 2566
การกู้ย่มีเงินหร่อการค้ำาประกัน ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 

2564 ข้อ 17 วงเงินกู้ย่มีหร่อการค้ำาประกัน ที�ประชุีมีใหญ�อาจกำาหนดวงเงินกู้ย่มีหร่อการค้ำาประกันสำาหรับปี
หน้�ง ๆ ไว้ตุามีค้วามีจำาเป็นและสมีค้วรแก�การดำาเนินงาน วงเงินซึ่้�งกำาหนดดังว�านี�ตุ้องได้รับค้วามีเห็นชีอบจาก 
นายทะเบียนสหกรณ์์ ถ้ิาที�ประชุีมีใหญ�ยังมีไิด้กำาหนด หร่อนายทะเบียนสหกรณ์์ยังมีไิด้ใหค้้วามีเหน็ชีอบวงเงินกู้ย่มี  
หร่อการค้ำาประกันสำาหรับปีใด ก็ให้ใช้ีวงเงินกู้ย่มีหร่อการค้ำาประกันสำาหรับปีก�อนไปพื่ลาง

ในปี 2565 ได้รับอนุมีัติุจากที�ประชุีมีใหญ�สามัีญประจำาปี 2564 เม่ี�อวันที� 12 กุมีภาพัื่นธิ์์ 2565 
กำาหนดวงเงินกู้ย่มีจำานวน 2,800 ล้านบาท ซ้ึ่�งได้รับค้วามีเห็นชีอบจากนายทะเบียนสหกรณ์์แล้ว

สำาหรับปี 2566 ในการประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 ค้รั�งที� 10/2565 เมี่�อวันที� 
28 พื่ฤศจิกายน 2565 ได้พื่ิจารณ์าวงเงินกู้ย่มีซึ่้�งสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด อาจกู้ย่มีหร่อ  
ค้ำาประกัน ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยหลักเกณ์ฑ์์การพื่ิจารณ์าให้ค้วามีเห็นชีอบวงเงินกู้ย่มีหร่อ
การค้ำาประกันของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2561 ประกาศ ณ์ วันที� 30 เมีษายน 2561 กำาหนดหลักเกณ์ฑ์์การพิื่จารณ์า
ทั�วไปสำาหรับสหกรณ์์แตุ�ละประเภท โดยพื่ิจารณ์าจากทุนเร่อนหุ้นที�ชีำาระแล้วรวมีกับทุนสำารองของสหกรณ์์
ตุามีงบทดลอง ณ์ วันสิ�นเด่อนสุดท้ายก�อนวันประชุีมีใหญ� และกำาหนดค้�าสัมีประสิทธิ์ิ�ในการค้ำานวณ์วงเงินกู้ย่มี
ของสหกรณ์์ประเภทออมีทรัพื่ย์ ถ่ิอใชี้วงเงินกู้ย่มีของสหกรณ์์ไมี�เกิน 1.5 เท�าของทุนเร่อนหุ้นกับทุนสำารองของ
สหกรณ์์

อน้�ง ณ์ วันที� 31 ธิ์ันวาค้มี 2565 สหกรณ์์ฯ มีีทุนเร่อนหุ้น จำานวน 3,110.58 ล้านบาท และทุนสำารอง
จำานวน 406.62 ล้านบาท ดังนั�นวงเงินซึ่้�งสหกรณ์์อาจกู้ย่มีหร่อค้ำาประกันได้ตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ์
ค่้อ วงเงินไมี�เกิน 5,275.80 ล้านบาท

สำาหรับในปี 2566 ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 ขอเสนอที�ประชุีมีใหญ�ฯ พื่ิจารณ์าอนุมีัติุ
วงเงินซึ่้�งสหกรณ์์อาจกู้ย่มีหร่อค้ำาประกัน ประจำาปี 2566 จำานวน 3,400 ล้านบาท

จ้งเสนอที�ประชุีมีเพื่่�อพิื่จารณ์าอนุมีัติุ
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5.9 กู้าร์คัดเลือกู้และกู้ำาห้นดค่าธีร์ร์มเนยีืมผู้้ส้อบบญัช ีปร์ะจัำาปี 2566
“กู้าร์ตร์วิจัสอบบัญชี” บัญชีีสหกรณ์์นั�นตุ้องตุรวจสอบอย�างน้อยปีละค้รั�ง โดยนายทะเบียน

สหกรณ์์ หร่อผู้สอบบัญชีีซ้ึ่�งนายทะเบียนสหกรณ์์แตุ�งตัุ�ง

ด้วยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ได้จัดทำาโค้รงการปรับปรุงระบบการตุรวจสอบบัญชีีสหกรณ์์ (ตุามี
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ พื่.ศ. 2535) เพื่่�อสนองตุามีนโยบายของรัฐในอัน
ที�จะให้ภาค้เอกชีนเข้ามีามีีส�วนร�วมีในการพื่ัฒนาประเทศ เพื่่�อกระจายงานสอบบัญชีีที�มีีฐานะมีั�นค้งจำานวน
หน้�งไปให้แก�ผู้สอบบัญชีีรับอนุญาตุดำาเนินการแทน และเปลี�ยนแปลงบทบาทของ กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์จาก
ผู้ให้บริการสอบบัญชีีแก�สหกรณ์์มีาเป็นผู้ประสานงานระหว�างสหกรณ์์กับภาค้เอกชีนและหน�วยงานตุ�าง ๆ ที�
เกี�ยวข้อง ภายใตุ้การกำากับดูแลของสำานักงานค้วบคุ้มีการสอบบัญชีีสหกรณ์์ กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ ซ้ึ่�งโค้รงการ
ดังกล�าวได้รับค้วามีเห็นชีอบจากรัฐมีนตุรีว�าการกระทรวงเกษตุรและสหกรณ์์ และมีีผลเริ�มีบังคั้บใชี้กับสหกรณ์์
ตัุ�งแตุ�ปีทางบัญชีี 2536 เป็นตุ้นมีา

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ พื่.ศ. 2535 ได้กำาหนดคุ้ณ์สมีบัติุของ
ผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ที�มีาจากผู้สอบบัญชีีอนุญาตุว�า ตุ้องเป็นผู้สอบบัญชีีที�ข้�นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ที�
ได้รับการคั้ดเล่อกจากที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปีของสหกรณ์์

ในการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 ที�ประชุีมีได้มีีมีติุเล่อก บริษัท เอ็น. เอส. เค้. สอบบัญชีี 
และกฎหมีาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีีประจำาปี 2565 ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

ในปนีี� ขอเสนอที�ประชุีมีพื่จิารณ์าคั้ดเล่อกผูส้อบบัญชีปีระจำาป ี2566 จากผูเ้สนอบรกิารมีา 2 ราย ค่้อ

1. บริษัท เอ็น.เอส. เค้ สอบบัญชีีและกฏิหมีาย จำากัด เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 160,000 บาท ตุ�อปี

2. สำานักงานที แอนด์ อาร์ เสนอค้�าธิ์รรมีเนียมี 180,000 บาท ตุ�อปี
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ร์ายืละเอยีืดกู้าร์เสนอบร์กิู้าร์ บร์ษัิที่ เอ็น.เอส.เค สอบบัญชแีละกู้ฏิห้มายื จัำากัู้ด สำานักู้งาน ที่ี แอนด์ อาร์์

1 ชื�อผู้้ส้อบบญัช ีลำาดับที่ี� 1 นางสาวเบญจมีาภรณ์์ ฤกษ์วิชีานันท์ นายจาร้ก โรจนวงค์้

ผู้สอบบัญชีีเลขที� 13472 ผู้สอบบัญชีีเลขที� 7467

ชื�อผู้้้สอบบัญช ีลำาดับที่ี� 2 นายนิว หาญภักดี

ผู้สอบบัญชีีเลขที� 12322

2 กู้าร์ปฏิิบติังานตร์วิจัสอบ ผู้ชี�วยผู้สอบบัญชีีสหกรณ์์ในระดับปริญญาตุรี  
ปฏิิบัติุงานเต็ุมีเวลา ประมีาณ์ 4-5 ค้นใชี้เวลา 
ค้รั�งละ 3-5 วันทำาการ

เข้าตุรวจสอบด้วยตุนเองอย�างน้อยปีละ 2 ค้รั�ง 
และผู้ชี�วยผู้สอบบัญชีีเข้าตุรวจสอบอย�างน้อย
ปีละ 3 ค้รั�ง ค้รั�งละไมี�น้อยกว�า 5-6 วันทำาการ

3 แผู้นกู้าร์ปฏิิบัติงาน ปฏิิบัติุงานตุามีแผนการสอบบัญชีีประมีาณ์ปีละ 5 ค้รั�ง 1. ปฏิิบัติุงานการสอบบัญชีีประมีาณ์ปีละ 5 ค้รั�ง

1. ตุรวจสอบระหว�างป ีสำาหรับงวด 1 มี.ค้. 66 - 30 มี.ิย. 66 2. สุ�มีย่นยันหุ้น - หนี�และเงินฝาก 

2. สุ�มีย่นยันหุ้น–หนี�และเงินฝาก ณ์ วันที� 30 พื่.ย. 66 3. เขา้ร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรรมีการเพื่่�ออนมุีติัุงบการเงิน

3. ตุรวจสอบงวดประจำาปี 2566 เพ่ื่�อให้ค้วามีเห็นตุ�อ
งบการเงิน

4. เข้าร�วมีประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2566

4. เข้าร�วมีประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการเพื่่�ออนุมีัติุงบการเงิน

5. เข้าร�วมีประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2566

4 กู้าร์ร์ายืงาน 
ผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบ

รายงานผลการสอบบัญชีีระหว�างปี ภายหลังการเข้า
ตุรวจสอบประมีาณ์ 1 สัปดาห์รายงานการสอบบัญชีี
ประจำาปี ตุามีระเบียบกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์กำาหนด
วิเค้ราะห์งบการเงินโดยใช้ีอัตุราส�วน CAMELS  
Analysis ที�กำาหนดโดยกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ให ้
ค้ำาแนะนำาด้านการบริหารการเงินการบัญชีี  
ตุามีที�เห็นสมีค้วร โดยไมี�คิ้ดค้�าบริการ

รายงานผลการตุรวจสอบบัญชีีระหว�างปีรายงาน
การสอบบัญชีีประจำาปี ตุามีระเบียบกรมี 
ตุรวจบัญชีีสหกรณ์์กำาหนดให้ค้ำาแนะนำาใน 
การบริหารการเงินการบัญชีีตุามีที�เห็นสมีค้วร

5 ปร์ะสบกู้าร์ณ์์ จำานวนสหกรณ์์ที�ตุรวจสอบจนถ้ิงปัจจุบัน  
จำานวน 141 สหกรณ์์ 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีป่าไมี้ จำากัด 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์จุฬาลงกรณ์์มีหาวิทยาลัย จำากัด 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์พื่นักงานธิ์นาค้ารแห�งประเทศไทย 
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์บริษัท ท�าอากาศยานไทย จำากัด  
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ ปตุท. จำากัด ฯลฯ

จำานวนสหกรณ์์ที�ตุรวจสอบจนถ้ิงปัจจุบัน  
จำานวน 20 สหกรณ์์

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ตุลาดหลักทรัพื่ย์ 
แห�งประเทศไทย

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์การท�องเที�ยวแห�งประเทศไทย

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์พื่นักงานธิ์นชีาติุ จำากัด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กองบัญชีาการ 
ตุำารวจปราบปรามียาเสพื่ติุด

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์อมีรินทร์ทวีสุข จำากัด

6 ค่าธีร์ร์มเนยีืมกู้าร์สอบบญัชี ปีละ 160,000 .- บาท ปีละ 180,000 .- บาท

ข้อม้ลเสนอบร์กิู้าร์สอบบัญช ีปร์ะจัำาปี 2566
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5.10 กู้าร์แกู้้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคับสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด 
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ชุีดที� 47 มีีมีติุที�ประชุีมีเห็น

ชีอบเป็นเอกฉันท์เสนอที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2565 พื่ิจารณ์าแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บสหกรณ์์ฯ ให้เป็นไป
ตุามีที�กฎหมีายสหกรณ์์ (กฎกระทรวง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์) กำาหนดไว้ และเพื่่�อให้การดำาเนินงานตุ�าง ๆ   
ของสหกรณ์์เป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่มีากยิ�งข้�น ตุามีตุารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพื่ิ�มีเติุมีข้อบังคั้บสหกรณ์์
ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ดังนี�

ข้อควิามและเห้ตุผู้ลที่ี�เสนอแกู้้ไขเพิ�มเติมข้อบังคับสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

5.10  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ชุดที่ 47 มีมติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามที่ 
กฎหมายสหกรณ์ (กฎกระทรวง ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์) กำหนดไว้ และเพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ดังนี้ 

ข้อความและเหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 5 การถือหุ้น  สมาชิกทุกคนต้องชำระ

ค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่ เข้าเป็น
สมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้ราย
เดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก 
หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่ง
สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานเจ้ าสั งกัด และ
หมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อม
ทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนั งสือต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ แต่จำนวนหุ้นทั้งหมด
ต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ 

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยัง
ไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และ
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มี
สิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ 
และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

ข้อ 5  การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้องชำระ
ค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่ เข้าเป็น
สมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้ราย
เดือนของตน ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรก 
หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ และเงินที่
จ่ายควบกับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำ ซึ่ง
สมาชิกได้ รับจากหน่วยงานเจ้ าสั งกัด และ
หมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 

ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือน
ในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อม
ทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนั งสื อต่อ
คณะกรรมการดำเนินการให้พิจารณาเป็นกรณี
ไป แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้า
ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สองแสนหุ้น 

สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่
ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ เว้นแต่เป็นไปตามที่
กำหนดในข้อ 5/1 และ 5/2  

ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยัง
ไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และ
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มี
สิทธินำเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชำระหนี้แก่สหกรณ์ได้ 
และให้สหกรณ์มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

เพื่อกำหนดเพดาน 
ในการขอซื้อหุ้นเพิ่ม 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
การกำหนดให้สหกรณ์
จ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิก 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
- ไม่มีข้อความเดิม -       ข้อ 5/1 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่าง

เป็นสมาชิก  เม่ือสหกรณ์ได้ปิดบัญชีเป็นปัจจุบัน
และไม่มียอดขาดทุนสะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืน
ค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกในระหว่างที่ยังเป็น
สมาชิกได้ 

  ให้คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนและ
วงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกในปีถัดไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
โดยให้คำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้นสองปีทางบัญชีที่ผ่านมา 
ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น 
       เม่ือที่ประชุมใหญ่อนุมัติแผนการจ่ายเงิน 
ค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกแล้ว สหกรณ์
จะจ่ายค่าหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินร้อยละห้าของ
จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทาง
บัญชีที่ผ่านมา 
        สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้นไม่เกิน     
ร้อยละยี่สิบของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกรายน้ันถืออยู่
ในสหกรณ์ โดยต้องมีหุ้นเหลืออยู่ในสหกรณ์  
ไม่น้อยกว่าหน่ึงหม่ืนหุ้น 
        ข้อกำหนดต่างๆ  เก่ียวกับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาการจ่ายคืนค่าหุ้น ลำดับการจ่ายและ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้
สมาชิกที่มีหุ้นสะสม
จำนวนมาก 
นำค่าหุ้นบางส่วน 
ไปใช้จา่ยในการ 
ดำรงชีพ โดยที่ยังคง
ความเปน็สมาชิก  
ที่ไม่ต้องการสร้าง
ภาระหนี้สิน 

- ไม่มีข้อความเดิม – ข้อ 5/2 คุณสมบัติของสมาชิกที่สามารถ
รับคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก ดังน้ี 

  (1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิกสมทบ 
  (2) ต้องพ้นจากงานประจำ 
  (3) ไม่มีภาระผูกพันต่อสหกรณ์ทั้งใน

ฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน 
   (4) ไม่เป็นลูกหน้ีตามคำพิพากษาของ

สหกรณ์และสถาบันการเงินอื่นๆ 

เพื่อให้การจ่ายคืนค่าหุ้น
บางส่วนแก่สมาชิก 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ข้อ  27  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อ
สิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
กำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า

ข้อ  27  การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อ
สิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มี
กำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิและเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวงในอัตราร้อยละหนึ่งแต่ต้องไม่เกิน
สามหมื่นบาท  

กำไรสุทธิประจำปีที่ เหลือจากการ
จัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
ให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน 
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใด
ด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่า
หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตาม
ส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่าง
ปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด อาจจะไม่ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 

(3) เป็ น เงิน โบนั สแก่ กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 
ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่ อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ 

ร้อยละสิบของกำไรสุทธิและเป็นค่าบำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวงในอัตราร้อยละหนึ่งแต่ต้องไม่เกิน
สามหมื่นบาท  

กำไรสุทธิประจำปีที่ เหลือจากการ
จัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจะจัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว
ให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา 
อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน 
ปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลสำหรับปีใด
ด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้น
ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 
 ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่า
หุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่
เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลัง
วันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้
ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตาม
ส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่าง
ปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้
ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด อาจจะไม่ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้น 

(3) เป็ น เงิน โบนั สแก่ กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไร
สุทธิ 

(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงิน
ปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อ
จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทาง
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัดออกเพื่อไปกำหนด
ในตอนท้ายของข้อ 
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(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ

สิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็ น ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร  ห รื อ ก า ร

สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว  
ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ์ 

(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงานหรือ
กองทุนต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์ 

(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบ
เป็นเงินสำรองทั้งสิ้น 

- ไม่มขี้อความเดิม - 
 
 
 

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละสิบของกำไรสุทธิ  

(7) เป็นทุนสวัสดิการ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ 
 
 

(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน 
 
 
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้สมทบ

เป็นเงินสำรองทั้งสิ้น 
การใช้จ่ายทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตาม

ระเบียบของสหกรณ์ และให้กำหนดระเบียบ
สำหรับแต่ละทุนเป็นการเฉพาะ อนึ่ง เพื่อประโยชน์
ในการบริหารทุนสะสม คณะกรรมการอาจ
พิจารณาขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ โอนทุนสะสม
ระหว่างข้อบังคับข้อ 27 (5) (6) (7) และ (8) 
ก็ได้ 

ตดัออกเพื่อไปกำหนด
ในตอนท้ายของข้อ 
ตัดออกเพื่อไปกำหนด
ในตอนท้ายของข้อ 
 
 
เพื่อให้การดำเนินการ
ใช้ทุนสะสมแต่ละทนุ 
มีความชัดเจนยิง่ขึ้น 
 
 
เพื่อความชัดเจน และ
เพื่อให้การใช้ทุนสะสม
ต่าง ๆ เปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก 
สมาชิกต้องมีคุณสมบตัิดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถปุระสงค์
ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติ
ไทยและบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็ น ข้ า ร า ช ก า ร  ห รื อ
ลูกจ้างประจำสังกัดกรมวิชาการเกษตร หรือสังกัด
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ เคยสังกัดกรม
วิชาการเกษตรมาก่อน หรือเป็นพนักงานราชการ
สังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรม
หม่อนไหม หรือเป็นเจา้หน้าที่ของสหกรณ์นี้   

 
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและ

นิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ 

ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 
 

ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก ผู้สมัคร
เป็นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติ
ไทย และบรรลุนิติภาวะ 

(3) เป็นผู้ มี ลั กษณะอย่างหนึ่ ง
อยา่งใด ดังต่อไปนี้  

ก . เป็ น ข้ า ร าช ก า รห รื อ
ลูกจ้างประจำ  หรือพนักงานราชการสังกัด       
กรมวิชาการเกษตร หรือกรมการข้าว หรือ        
กรมหม่อนไหม 

ข. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี ้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและ

นิสัยดีงาม 
(5) มิ ได้ เป็ น ส ม าชิ ก  ห รื อ 

สมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มี
วัตถปุระสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน 

เพื่อความชัดเจน 
ในการรับสมัครสมาชิก 
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ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก

ตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36 ต้อง
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดย
ต้องมีผู้บั งคับบัญชาของผู้สมั ครในตำแหน่ ง 
ไม่ ต่ ำกว่ าระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน 
หรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับชำนาญการ หรือ
ชำนาญงาน หรือเทียบเท่า ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

---ไม่มีข้อความเดิม--- 
 
 
 

 เมื่ อคณ ะกรรมการดำ เนิ นการได้
สอบสวนพิจารณาเป็นที่ พอใจว่าผู้ สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระ
ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ 

 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่อง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ 
ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

ข้อ 32 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครเป็นสมาชิก
ตามข้อบังคับ รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน 
ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิก ตามข้อ 36 ต้อง
ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดย
ต้องมีผู้บั งคับบัญชาของผู้สมั ครในตำแหน่ ง 
ไม่ ต่ ำกว่ าระดับชำนาญการ หรือชำนาญงาน 
หรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็น 
ผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับชำนาญการ หรือ
ชำนาญงาน หรือเทียบเท่า ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  

ผู้สมัครเป็นสมาชิกจะต้องให้ความ
ยินยอมในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการทำ
ธุรกรรม หรือกิจกรรมของสหกรณ์ และเพื่อ
ประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ 

เมื่ อคณ ะกรรมการดำ เนิ นการได้
สอบสวนพิจารณาเป็นที่ พอใจว่าผู้ สมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ทั้ง
เห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้ง
ผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียน
สมาชิกกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า และชำระ
ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน แล้วเสนอ
เร่ืองการรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราว
ถัดไปทราบ 

ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับ
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัคร
ร้องขอ  ก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่อง
เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่
ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ 
ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้การดำเนนิงาน
ของสหกรณ์เป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ
และคล่องตัว 

ข้อ 70  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   
ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

ข้อ 70  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   
ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่   
สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  

 
 
 
 
เพื่อให้ครอบคลุม
อำนาจหนา้ที่ของ 
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และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก
เข้าเป็นสมาชิก และสมาชกิที่ถูกให้ออกจากสหกรณ ์

(2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการ และพิจารณาถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

(3) พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจำปี 
และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 

(4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์  ของคณะกรรมการ
ดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) พิ จารณ ากำหนดค่ าตอบแทนก า ร
ปฏิบั ติ งานของกรรมการดำเนินการ  หรือ
กรรมการอ่ืน หรืออนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
หรือสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก หรือที่ปรึกษา 
หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ 
และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของ
ผู้สอบบัญชี 

(6) พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อให้ 
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(7) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรอืการค้ำประกัน 

(8) อนุ มั ติ แ ผน งาน และงบ ป ระมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 

(9) พิจารณาการแยกสหกรณ์ 
(10) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่

พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดำเนินการ กรรมการอ่ืน อนุกรรมการ 
คณะทำงาน สมาชิก ผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษาและ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ ์

(11) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(12) รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่
สหกรณ์นี้เปน็สมาชิกอยู ่

(13) พิเคราะห์และปฏิบัตติามบันทึกหรอื
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบยีน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์

และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจาก
สหกรณ์ 

(2) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผล 
การดำเนินงานของสหกรณ์ รวมถึงผลประโยชน์
และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับ 
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 

(3) รับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง
ด้านสินเชื่อ ด้านการลงทุน ด้านสภาพคล่อง 
และด้านปฏิบัติการ  

(4) รับทราบรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจำปีของผู้ตรวจสอบกิจการ 

(5) รับทราบข้ อมู ลการถู กร้องทุ กข์
กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน 
และการถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  
ที่ผ่านมา รวมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน
ไม่ ให้ สหกรณ์ ถู กร้ องทุ กข์ กล่ าวโทษ  ถู ก
ดำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่อง
ดังกล่าวอีก 

(6) รับทราบมาตรการในการแก้ไขปัญหา
และการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิกซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินงานของสหกรณ ์

(7) รับทราบผลการดำเนิ นงานของ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(8) รับทราบผลการดำเนินงานของชุมนุม
สหกรณ์ที่สหกรณ์เป็นสมาชิก 

(9) รับทราบรายการที่ คณะกรรมการ
ดำเนินการหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่
สมาชิก หรือตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศ
กำหนด 

(10) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ในภาพรวม 

(11) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผน
เกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์ อื่ นและสถาบั นการเงิน  และการ 
ค้ำประกัน 

ที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
มอบหมาย 

(14) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็น
เครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(12) พิจารณาเลือกตั้ งและถอดถอน
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

(13) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี 
(14) พิจารณา และกำหนดความรับผิด

ของคณะกรรมการดำเนินการ รวมถึงกำหนด
ขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาให้คณะกรรมการ
ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  

(15) พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจำปี 
และจัดสรรกำไรสทุธิประจำปขีองสหกรณ์ 

(16) พิจารณาอนุมัติโอนทุนสะสมระหว่าง
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 (5) (6) (7) และ (8) 

(17) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติ งานของกรรมการดำเนินการ  หรือ
กรรมการอื่ น  ๆ  หรืออ นุ กรรมการ  หรือ
คณะทำงาน หรือสมาชิก หรือผู้แทนสมาชิก 
หรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

(18) พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์
อาจกู้ยืมหรือคำ้ประกันประจำปี 

(19) พิ จารณ าอนุ มั ติ แผนงานและ
ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจำปีของ
สหกรณ์ 

(20) พิจารณาอนุมัติแผนและวงเงินการ
จ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก 

(21) พิจารณาการควบ การแยก หรือ
การเลิกสหกรณ์ 

(22) พิจารณาเข้าร่วมจัดตั้ง การเข้าเป็น
สมาชิกหรือออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ 

(23) พิ จารณ ากำหนดค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการดำเนินการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา 
หรือที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(24) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(25) พิจารณาเห็นชอบการขาย ให้ หรือ

ให้เช่าทรัพย์สินใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
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หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการ
รับซื้อ หรือการเช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคล
ดังกล่าวหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  

(26) พิจารณากำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์
คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

ข้อ 88 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ดำเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จำนวนไม่ เกินเจ็ดคน โดยให้มีตำแหน่ งเป็น
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ   

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้         

คณ ะอนุ กรรมการบริหารความ เสี่ ย ง 
ให้อยู่ ในตำแหน่งได้ เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง นั้น  

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุม
กันเดือนละหนึ่ งครั้งเป็นอย่างน้อย  และให้
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 

 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุม ไม่น้อย
กวา่กึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง ให้ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและ
พิจารณา 

ข้อ 88 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ให้คณะกรรมการดำเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ดำเนินการ เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จำนวนไม่ เกินเจ็ดคน โดยให้มีตำแหน่งเป็น
ประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการ 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ   

คณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้ ง
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
คณะอนุกรรมการได้         

คณ ะอนุ กรรมการบริหารความ เสี่ ย ง  
ให้อยู่ ในตำแหน่งได้ เท่ากับกำหนดเวลาของ
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง นั้น  

ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ และให้ประธาน
อนุกรรมการบริหารความเส่ียง หรือเลขานุการ
นัดเรียกประชุมได้ 

 
 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมาประชุม ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม 

ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ ยง ให้ เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบและ
พิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การบริหารความเสี่ยง  
ที่ต้องมีระยะเวลา 
ในการดำเนินการ
ตามกิจกรรม แผนงาน 
และโครงการ 
 
 
 
 

ข้อ 93 การจ้าง การแต่งตั้ง และการพ้น
จากตำแหน่งของผู้จัดการ 

การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ข้อ 93 การจ้าง การแต่งตั้ง และการพ้น
จากตำแหน่งของผู้จัดการ 

การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ
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ซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์  โดยต้องไม่ เป็นบุคคลที่ มี ลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการตามข้อ 
71 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ(9) หรือเป็น 
ที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำ
หนั งสื อสัญญ าจ้ างไว้ เป็ นหลักฐานและให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกัน
อันสมควร ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้อง
ให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกำหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร ให้
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้างการกำหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ 

การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการ
ของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ 
(4) เมื่อสิ้นเดือนที่อายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

หรือครบกำหนดตามสัญญาจ้าง 
 
(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรื อละเว้นการกระทำการใด ๆ  
อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือ
ถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ

ซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของ
สหกรณ์  โดยต้องไม่ เป็นบุคคลที่ มี ลักษณะ
ต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการตามข้อ 
71 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) และ(9) หรือเป็น 
ที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการสหกรณ์ต้องทำ
หนั งสื อสัญญ าจ้ างไว้ เป็ นหลักฐานแล ะให้
คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกัน
อันสมควร ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้อง
ให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกำหนดไว้ในข้อ 94 เป็นลายลักษณ์อักษร ให้
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนด
ระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือ
สอบคัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้างการกำหนด
อัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ 

การพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ ผู้จัดการ
ของสหกรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออกโดยแสดงความจำนงทำเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
(3) ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์ 

หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสหกรณ์ 
(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือครบกำหนด

ตามสัญญาจ้าง สุดแต่เงื่อนไขใดจะถึงกำหนด
ก่อน และให้พ้นจากตำแหน่งในวันสิ้นปีทางบัญชี 

(5) ถูกเลิกจ้าง 
(6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมี

พฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้
กระทำการหรือละเว้นการกระทำการใด ๆ 
อันอาจทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่เหมาะสมกับ
ตำแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ 

การลาออก ให้ผู้จัดการสหกรณ์ยื่นหนังสือ
ถึงสหกรณ์ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน-
สหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
สหกรณ์ น ำเสนอที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การ
ยังย้ังการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้
ไม่เกินหกสิบวัน 

สหกรณ์ น ำเสนอที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์พิจารณาการลาออกนั้น การ
ยังยั้งการลาออกของผู้จัดการสหกรณ์กระทำได้
ไม่เกินหกสิบวัน 

 

มติที่ประชุม   

 

จ้งเสนอที�ประชุีมี เพื่่�อพิื่จารณ์า

มติที่ี�ปร์ะชุม
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ส่วั
นที

� 2

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด



5.11 กู้าร์แกู้้ไขเพิ�มเติมร์ะเบยีืบสห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด ว่ิาด้วิยื
เจ้ัาห้น้าที่ี�สห้กู้ร์ณ์์และข้อบงัคับเกู้ี�ยืวิกัู้บกู้าร์ที่ำางาน พ.ศ์. 2564

ด้วยค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ ชุีดที� 47 ได้มีีมีติุเห็นสมีค้วรปรับปรุงการบริหารทรัพื่ยากรบุค้ค้ล
ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด (เจ้าหน้าที�สหกรณ์์) เชี�น ปรับปรุงโค้รงสร้างตุำาแหน�งงาน การ
ปรับปรุงค้�าตุอบแทน ตุลอดจนหลักเกณ์ฑ์์ตุ�าง ๆ เพื่่�อให้การบริหารงานด้านบุค้ลากรของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมี
วิชีาการเกษตุร จำากัด เป็นไปอย�างมีีประสิทธิ์ิภาพื่มีากยิ�งข้�น 

อาศัยอำานาจตุามีข้อ 70 (8) แห�งข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 
และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี (ฉบับที� 2) พื่.ศ. 2565 จ้งขอเสนอที�ประชุีมีใหญ�เพื่่�อพิื่จารณ์า ตุามีตุารางเปรียบเทียบการ
แก้ไขระเบียบสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ว�าด้วยเจ้าหน้าที�สหกรณ์์และข้อบังคั้บเกี�ยวกับการ
ทำางาน พื่.ศ. 2564 ดังนี� 

  5.11 การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วยเจ้าหนา้ที่                                        
สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 

  ด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ได้มีมตเิห็นสมควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด (เจ้าหน้าที่สหกรณ์) เช่น ปรับปรุงโครงสร้างตำแหน่งงาน การปรับปรุง
ค่าตอบแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
จำกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

  อาศัยอำนาจตามข้อ 70 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด พ.ศ. 2564 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา ตามตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 ดังนี้  

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
ระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2564 

 (ร่าง) ระเบียบ สอ.กวก. ว่าดว้ยเจ้าหน้าที่สหกรณ์
และข้อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2566 

เนื่องจากกำหนดระเบียบ 
ขึ้นถือใช้ใหม่แทนฉบบัเดิม 

เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรให้มีการ
แก้ไขและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ
ข้อ 108 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จำกัด ประกอบกับ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่  46 ในการ
ประชุ มครั้ งที่  13/2564  เม่ื อวันที่  15 
ธันวาคม 2564 มีมติให้กำหนดระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

เพื่ อให้การดำเนินงานของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการดำเนินการเห็นควรให้มีการ
แก้ไขและปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 78 (8) และ
ข้อ 108 (8) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จำกัด ประกอบกับ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 47 ในการ
ประชุมครั้งพิเศษที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2565 มีมติให้กำหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
ว่าด้ วย เจ้าหน้ าที่ สห กรณ์ และข้อบั งคั บ
เกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม 
ที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการให้ความ
เห็นชอบในการกำหนด
ระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ 
 

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคบั
เกี่ยวกบัการทำงาน พ.ศ. 2564” 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงาน พ.ศ. 2566” 

เนื่องจากกำหนดระเบียบ 
ขึ้นถือใช้ใหม่แทนฉบบัเดิม 

ข้อ 2  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่      
30 ธันวาคม 2564 เป็นตน้ไป 

ข้อ 2  ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที ่     
........................ 2566 เป็นต้นไป 

 

ข้ อ  3   ให้ ยก เลิ ก ระ เบี ยบ สห กรณ์  
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วย

ข้ อ  3   ให้ ยก เลิ ก ระ เบี ยบสหกรณ์  
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด ว่าด้วย

เนื่องจากกำหนดระเบียบ 
ขึ้นถือใช้ใหม่แทนฉบบัเดิม 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563 

บรรดาระเบียบ ประกาศ และ 
มติที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการดำเนิ นการ 
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์และข้อบังคับเก่ียวกับการ
ทำงาน พ.ศ. 2564 

บรรดาระเบียบ ประกาศ และ 
มติที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการดำ เนิ นการ 
ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4 ถึง ข้อ 5 ใช้ข้อความเดิม 
ข้อ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

มีดังนี้ 
(1) เจ้าหน้าที่ทั่วไป   
(2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ    

ไม่มีข้อความเดิม 
(3) เจ้าหน้าที่อาวโุส   
(4) หัวหน้าฝ่าย  
(5) ผูช้่วยผู้จัดการ 
(6) ผู้จัดการ 

ข้อ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
มีดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ทั่วไป        
(2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ    
(3) เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 
(4) เจ้าหน้าที่อาวโุส          
(5) หัวหน้าฝ่าย  
(6) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
(7) ผู้จัดการ 

ขยายโครงสร้างตำแหนง่งาน
ให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบคุคล 

ข้อ 7 ถึง ข้อ 14 ข้อความเดิม 
ข้อ 15 การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมี

ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ดังนี ้
(1) เจ้าหน้าทีท่ั่วไป เปน็ผู้มีวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
(2) เจ้าหน้าที่ปฏบิัติการ เปน็ผู้มี

วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปรญิญาตรี 

(3) เจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเป็น
เจ้าหน้ าที่ ป ฏิบั ติ การในสหกรณ์ มาแล้ ว 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(4) หัวหน้าฝ่าย 
(4.1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรอื 
(4.2) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่

อาวุโสในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ป ี

ข้อ 15 การบรรจุและแต่งตั้ง ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ดังนี ้

(1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
 คุณสมบัติ เปน็ผู้มีวุฒิการศึกษา

ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 
(2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

 คุณสมบัติ เปน็ผู้มีวุฒิการศกึษา
ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตร ี

ตัดข้อความเดิม (3) – (6) ออกท้ังหมด 

เพื่อความชัดเจนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

ปัจจุบันสหกรณ์สอบคัดเลอืก 
เฉพาะตำแหนง่เจ้าหน้าที่ทัว่ไป 
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
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(5) ผู้ช่วยผู้จัดการ  

(5.1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรอื 

(5.2) ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 

(5.3) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสในสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 

(5.4) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการในสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 12 ป ี

(6) ผู้จัดการ 
(6.1) เป็นผู้ มีวุฒิการศึกษา 

ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์
ด้านการบริหาร หรือด้านสหกรณ์ หรือด้าน
การเงินอย่างน้อย 2 ปี หรือ 

(6.2) ดำรงตำแหน่งผูช้่วยผู้จัดการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
 
 
 
     
 
 
 

 ตัดข้อความเดิม (3) – (6) ออกท้ังหมด  

ข้อ 16 สหกรณ์อาจจะพิจารณาเลื่อน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้น โดยให้ผู้จัดการ
เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ 
และคณะกรรมการดำเนินการอาจแต่งตั้ง
คณะทำงานประเมินผลงานอย่างน้อย 3 คน 
เพื่ อป ระเมิ นความ รู้ ความสามารถตาม
หลั ก เกณ ฑ์ และวิ ธี การที่ คณ ะกรรมการ
ดำเนินการเห็นชอบ แล้วให้เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

(1.1) เป็นผู้ที่ มีวุ ฒิการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือเทียบเท่า และ 

(1.2) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 3 ปี 
และ 

(1.3) มีประสบการณ์ทำงานใน
สำนักงานสหกรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ปี โดยได้

ข้อ 16 ในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ให้สูงขึ้น ให้ผู้จัดการเป็นผู้เสนอชื่อ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อ
ประเมินความรู้ความสามารถ และคณะกรรมการ
ดำเนินการอาจแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผล
งานอย่างน้อย 3 คน เพื่ อประเมินความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบ แล้วให้เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาต่อไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
    - ข้อความเดิม - 
 
 
 
 

เพื่ อ ให้ ข้ อความ มีความ
กระชับ และชัดเจนในการ
ตีความและถือปฏิบัติ 
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ปฏิบตัิงานสำนักงานประจำฝ่ายงานของสหกรณ์ 

(2) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ เป็น เจ้าหน้าที่อาวุโส 

(2.1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่บรรจุ
ก่อนปี พ.ศ. 2558 และ 

(2.2) มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 
3 ปี โดยมีวุฒิการศึกษา 

(2 .2.1) ปริญญาตรีที่
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ 

(2 .2.2 ) ปวส. ที่ ดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือ 

(2 .2.3 ) ปวช. ที่ ดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ปี 

 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีข้อความเดิม - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อความเดมิ - 
 (2) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ เป็น เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 
(2.1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่บรรจุ
ก่อนปี พ.ศ. 2558 และ 

(2.2) มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 
3 ปี โดยมีวุฒิการศึกษา 

(2.2.1) ปริญญาตรี ที่
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ 

(2 .2 .2 ) ปวส. ที่ ดำรง
ตำแหน่ งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ปี หรือ 

(2 .2 .3) ปวช. ที่ ดำรง
ตำแหน่ งเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี 

(3) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่
ชำนาญงาน เป็น เจ้าหน้าที่อาวุโส 

(3.1) เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา 
ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ยกเว้นเจ้าหน้าที่ที่
บรรจุก่อนปี พ.ศ. 2558 และ 

(3.2) มีผลการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 
3 ปี โดยมีวุฒิการศึกษา 

(3.2.1) ปริญญาตรี 
ที่ ดำรงตำแหน่ งเจ้ าหน้ าที่ ชำนาญงาน 
ในสหกรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือ 

(3.2.2) ปวส. ที่ดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 ปี หรือ 

(3.2.3) ปวช. ที่ดำรง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี 

 
เนื่องจากมีการเพิ่มเติม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เนื่องจากมีการเพิม่เติม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
(3) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่อาวุโส 

หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็น หัวหน้าฝ่าย 
(3.1) เป็นผูท้ี่มีผลการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินติดต่อกัน 
3 ปี และ  

(3.2) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสในสหกรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ  
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี  

(4) เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้า
ฝ่าย หรือเจ้าหน้ าที่ อาวุ โส หรือเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ 

(4.1) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ติดต่อกัน 
3 ปี และ 

(4.2) ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ 

ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือ 

     ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ปฏบิัติการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 ปี 

ทั้ ง น้ี  ก าร เลื่ อ นตำแห น่ ง
เจ้ าหน้ าที่ ให้ สู งขึ้ น ให้ เป็ นไปตามกรอบ
โครงสร้างของสหกรณ์ 

(4) เลื่อนตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่อาวุโส 
หรือเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน เป็น หัวหน้าฝ่าย 

(4.1) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ
ดีเด่นติดต่อกัน 3 ปี และ  

(4.2) ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่
อาวุโสในสหกรณ์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ  
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานในสหกรณ์
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี  

(5) เลื่อนตำแหน่งจากหัวหน้าฝ่าย 
หรือเจ้าหน้าที่อาวุโส หรือเจ้าหน้าที่ชำนาญ
งาน เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ 

(5.1) เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
อยู่ระดับที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ติดต่อกัน 
3 ปี และ 

(5.2) ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่อาวุโสมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 8 ปี หรือ    
ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญงานมาแล้ว 
ไม่ต่ำกว่า 12 ปี 

ทั้ งน้ี  กรณี มีความจำเป็น 
ในการเลื่ อนตำแหน่งเจ้ าหน้ าที่ ให้ สู งขึ้ น 
นอกเหนือไปจากกรอบโครงสร้างของสหกรณ์
ที่กำหนดไว้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ
ดำเนินการในการพิจารณา โดยมีมติอย่างน้อย 
3 ใน 4 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

เพื่อให้เป็นไปตาม 
มติทีป่ระชุม 
คณะกรรมการดำเนนิการ 
ให้ความเห็นชอบ 

ข้อ 17 ถึง ข้อ 30 ใช้ข้อความเดิม 
ข้อ 31 วันหยุดพักผ่อนประจำปี  

สหกรณ์ กำหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ซ่ึ งท ำงาน
ติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจำปีโดยได้รับค่าจ้างได้ปีหนึ่งจำนวน 10 
วันทำงาน และสามารถสะสมวันหยุดในปี
ต่อมาได้ แต่รวมกันแล้วตอ้งไม่เกิน 30 วัน 

ข้อ 31 วันหยุดพักผ่อนประจำปี  
สหกรณ์ กำหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ ซ่ึ งท ำงาน
ติดต่อกันมาครบหนึ่งปี มีสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจำปีโดยได้รับค่าจ้างได้ปีหนึ่งจำนวน 10 
วันทำงาน โดยเจ้าหน้าที่ที่ทำงานไม่ครบ 5 ปี 
สามารถสะสมวันหยุดในปีต่อมาได้ แต่
รวมกั น แล้ ว ต้ อ งไม่ เกิ น  15  วั น  แล ะ
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เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของ
สหกรณ์ และมีเหตุอันควร ผู้ จัดการอาจ
กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีล่วงหน้า
ให้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้ หรืออาจกำหนดให้ตามที่
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ตกลงกันก็ได้ 

เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะหยุด
พักผ่อนประจำปี จะต้องแสดงความจำนงและ
ย่ืนแบบตามที่สหกรณ์กำหนดล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วันทำการ และได้รับการอนุมัติแล้ว 
จึงจะหยุดพักผ่อนประจำปีได ้

เจ้าหน้าที่ท่ีทำงานเกิน 5 ปี สามารถสะสม
วันหยุดในปีต่อมาได้ แต่รวมกันแล้วต้อง 
ไม่เกิน 20 วัน 

 
 
 
 
- ข้อความเดิม – 
 
 
 
 
 

ข้อ 32 ถึง ข้อ 38 ใช้ข้อความเดิม  
ข้อ 39  เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดโดย

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างเต็ม ดังนี้ 
(1) การลาป่วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ 

ลาป่ วยได้ เท่ าที่ ป่ วยจริ ง การเจ็บป่ วย
เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน สหกรณ์จะให้
หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่ง โดยไม่ถือเป็น  วันลาป่วย และ
สหกรณ์จะจ่ายเป็นค่าจ้างให้ตามจำนวน
วันที่จ่ายจริงปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน ใน
กรณีที่ เจ้าหน้าที่   ไม่สามารถทำงานได้  
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  

(1.1) กรณีที่เจ้าหน้าที่สามารถ   
ลาป่วยล่วงหน้าได้ให้ยื่นใบลาป่วยก่อนการ
หยุดงานตามแบบใบลาที่สหกรณ์กำหนด 

(1.2) กรณีที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่วย
กะทันหันและไม่สามารถลาป่วยล่วงหน้าได้ 
ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาตามแบบที่สหกรณ์
กำหนดพร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี) 

(1.3) การลาป่วยของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป สหกรณ์อาจจะให้

 
 
 
 
 
 
 
 
- ข้อความเดิม – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1.3) การลาป่วยของเจ้าหน้าที่

ตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป เจ้าหน้าที่ต้องแสดง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรเป็นไปอยา่ง 
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เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่ง หรือหลักฐานของสถานพยาบาล
ของทางราชการประกอบการลาป่วยด้วยก็ได้ 

 
 
 
วันลาเพื่อคลอดบุตรตาม (3)  

มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามระเบียบนี้ 
(2) การลาทำหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิ

ลาเพื่อทำหมันได้ และมีสิทธิลาตามระยะเวลา
ที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออก
ใบรับรอง 

ให้เจ้าหน้าที่ยื่นใบลาล่วงหน้าตาม
แบบใบลาที่สหกรณ์กำหนด และเมื่อการทำ
หมันสิ้นสุดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แสดงใบรับรอง
แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล
ประกอบการลาด้วย 

(3 ) ก า รล า เพื่ อ ค ล อ ด บุ ต ร ใ ห้
เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อ
คลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน   เก้าสิบแปดวัน 
โดยรวมวันหยุดที่มีระหว่างวันลาด้วย โดย
สหกรณ์ จ่ายค่าจ้างเท่ ากับค่ าจ้างในวัน
ทำงานตลอดระยะเวลาที่ ลา แต่ ไม่ เกิน 
สี่สิบห้าวัน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(3.1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะ
หยุดงานก่อนการคลอดบุตรให้ย่ืนใบลาตาม
แบบที่สหกรณ์กำหนดก่อนการหยุดงาน 

(3.2) เจ้าหน้าที่ที่ ไม่สามารถมา
ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากการคลอดบุตร ให้
เจ้าหน้าที่ ยื่น ใบลา ตามแบบที่ สหกรณ์
กำหนด พร้อมทั้ งใบรับรองแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล โดยให้ยื่น
ใบลาภายใน 3 วัน นับแต่วันกลับมาทำงาน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น

ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ
หลักฐานของสถานพยาบาลของทางราชการ
ประกอบการลาป่ วยด้ วย  ถ้ าไม่ แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือ
หลักฐานของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ให้ถือว่าขาดงาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        - ข้อความเดิม – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีประสิทธิภาพ 
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หญิ งมีครรภ์มี ใบรับรองของแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานใน
หน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้เจ้าหน้าที่นั้นมีสิทธิ
ขอให้สหกรณ์เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็น
การชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้
สหกรณ์พิจารณาเปลี่ยนงานที่ เหมาะสม
ให้แก่เจ้าหน้าที่นั้น 

(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิลากิจ
ธุระอันจำเป็น โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เต็มในปีหนึ่ง ๆ ไม่เกิน 30 วัน แต่ในปีที่เริ่ม
เข้าทำงาน ถ้าได้รับการบรรจุไม่เต็มปี วันลา
ที่กล่าวไว้ให้ลดลงตามจำนวนเดือน ๆ ละ 
สี่วัน แต่เมื่อรวมทั้งปีแล้ววันลากิจจะต้อง 
ไม่เกิน 15 วัน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

(4.1) กรณีมีกิจธุระอันจำเป็นที่
ไม่ สามารถหลีก เลี่ ยงได้ ให้ยื่น ใบลากิจ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ตามแบบใบลาที่
สหกรณ์กำหนดต่อผู้จัดการหรือกรรมการที่
ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี  พร้อมด้วย
หลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับการอนุญาต
แล้ว จึงจะหยุดงานได้ 

(4 .2 ) กรณี ที่ มี ค วามจำ เป็ น
เร่ งด่ วน  ซึ่ ง ไม่ อ าจลาล่ ว งหน้ า ได้  ให้
เจ้าหน้าที่ยื่นใบลากิจภายในวันแรกที่มา
ทำงานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็นลากิจที่
ถูกต้อง อย่างไรก็ตามการลาที่ ไม่มีเหตุผล
อันสมควร สหกรณ์มีสิทธิไม่อนุญาตให้ลากิจ
ได้และให้ถือว่าเป็นการขาดงาน 

วันลากิจให้นำไปหักออกจากการ
นับ เวลาการปฏิบัติ งาน ในการคำนวณ
บำเหน็จและ ค่าชดเชย 

(5) การลาครึ่งวันเช้า – บ่าย ให้นับเป็น
การลาคร่ึงวันตามประเภทการลานั้น ๆ และ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ข้อความเดิม - 
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(5.1) กรณี เข้างานตั้งแต่ เวลา   

9.01 – 12.00 น. ถือเป็นการลาคร่ึงวันเช้า 
(5.2) กรณี เข้างานตั้งแต่ เวลา 

13.31 – 16.30 น. ถือเป็นการลาครึ่งวันบ่าย 
(6) การลาเพื่อรับราชการทหาร ให้

เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารใน
การเรียกพลเพื่ อตรวจสอบ เพื่ อฝึกวิชา
ทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร โดย
สหกรณ์จ่ายค่าจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันลา
เพื่อรับราชการทหารเท่ากับค่าจ้างในวัน
ทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้อง
ไม่เกินหกสิบวัน  

เจ้าหน้าที่ที่ ได้รับหมายเรียกทาง
ทหาร เพื่อการตรวจสอบการฝึกวิชาทหาร
หรือทดสอบความ พรั่งพร้อมทางทหาร ให้
ยื่นใบลาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน ตาม
แบบใบลาที่ สหกรณ์กำหนด พร้อมด้วย
หลักฐาน และเมื่อสิ้นสุดการ ปฏิบัติทาง
ทหารดังกล่าว แล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกลับมา
รายงานตัวเพื่อทำงานตามปกติภายใน 3 วัน 

(7) การลาอุปสมบท เจ้าหน้าที่ที่ยัง
ไม่ เคยอุปสมบท และได้ทำงานประจำใน
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี จะลาเพื่อ
อุปสมบทได้ไม่เกิน 120 วนั 

ในกรณี ที่ ลาสิกขาบทก่อนครบ
กำหนดวันลา ผู้นั้นจะต้องกลับเข้าทำงาน
ภายใน  3 วัน นับแต่วันลาสิกขาบท และถือ
ว่าวันลาอุปสมบทเป็นอันสิ้นสุด 

(8) การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ 
เมื อ งเมกกะ ประเทศซาอุดิ อาระ เบี ย 
เจ้าหน้าที่ที่นับถือศาสนาอิสลามและยัง 
ไม่เคยเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์ ณ เมือง
เมกกะ มีสิทธิขอลาไปประกอบ พิธีฮัจย์ เมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการอนุญาตแล้วจึงจะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ข้อความเดิม – 
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หยุดงานเพื่ อไปประกอบพิธีดังกล่าวได้  
ไม่เกิน 30 วัน 

(9) การลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้  ให้ เจ้ าหน้ าที่ มี สิทธิลาเพื่ อการ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้ โดยสหกรณ์จะ
จ่ายค่าจ้างตามจำนวนวันที่สหกรณ์อนุญาต
ให้ลาแต่ไม่เกิน   15 วันต่อปี โดยต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(9.1) ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาเพื่อ
การฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(9.1.1) เพื่อประโยชน์ต่อ
การแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการ
เพิ่มทักษะความชำนาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ 

การฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถตามวรรคแรก จะต้องมี
โครงการหรือหลักสูตรและกำหนดช่วงเวลา
ของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอนและ
ชัดเจน 

(9.1.2) การสอบวัดผลทาง 
การศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้
จัดขึ้น 

(9.2) ในการลาเพื่อการฝึกอบรม
หรือพัฒนาความรู้ความสามารถให้เจ้าหน้าที่ 
แจ้งถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดง
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันลาเพื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถ 

(9.3) สหกรณ์อาจไม่อนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถในกรณีดังต่อไปนี้  

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      - ข้อความเดิม – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

204

ส่วั
นที

� 2

สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด



ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
(9.3.1) ในปีที่ลาเจ้าหน้าที่

นั้น เคยได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อการฝึกอบรม
หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

(9.3 .2) สหกรณ์ มีความ
จำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติอยู่ หากอนุญาต  ให้ลาแล้วจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์ 

 

---ไม่มขี้อความเดิม--- 

 
 

 
  - ข้อความเดิม – 
 
 
 
(10) กรณีมาสาย 2 ครัง้ ถือเป็น

การลากิจ 1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
เพื่อป้องกันหรือลด 
การมาสายของเจ้าหน้าที ่

ข้อ 40 ถึง ข้อ 44 ใช้ข้อความเดิม  

ข้อ 45  ในการเล่ือนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ 
ให้พิจารณาถึงความสามารถ ความคิดริเริ่ม 
ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ คุณภาพและ
ปริมาณงานในหน้าที่ ตลอดจนความประพฤติ 
และสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน สหกรณ์ต้อง
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ งานเพื่อ
เลื่อนเงินเดือน ปีละ 1 คร้ัง 

- ไม่มีข้อความเดิม - 
 
 
 
 
การพิจารณาเงินเพิ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่

เงินเดือนเต็มขั้นให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด 

 
 
 

- ข้อความเดิม – 
 
 
 
เจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ลาป่วยต่อเนื่องกันเกิน 3 วัน โดย

ไม่ย่ืนใบรับรองแพทย์ 
(2) ลาป่วยและลากิจรวมกันเกิน 35 วัน 

การพิจารณาเงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่
ที่เงินเดือนเต็มขั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการกำหนด โดยเงินเพิ่มพิเศษน้ัน 
จะไม่นับรวมกับเงินเดือนประจำในการคำนวณ 
เงินบำเหน็จ 

 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้การบรหิารงานด้าน
บุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
เพื่อความชัดเจนในการ
ถือปฏิบัติ 

ข้อ 46 ถึง ข้อ 48 ใชข้้อความเดิม  
ข้อ 49  เจ้าหน้าที่คนใดทำงานใน

สหกรณ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกัน
มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงิน
บำเหน็จเม่ือออกจากตำแหน่ง เว้นแต่การ
ออกเพราะถูกลงโทษไล่ออก 

ข้อ 49  เจ้าหน้าที่คนใดทำงานใน
สหกรณ์ด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาติดต่อกัน
มาไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิ ได้รับเงิน
บำเหน็จเมื่อออกจากตำแหน่ง เว้นแต่การออก
เพราะถูกลงโทษไล่ออก 
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
การคำนวณเงินบำเหน็จให้เอา

เงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน
ในสหกรณ์ เศษของปี  ให้คิดตามวันทำงาน 
และให้หักวันลากิจออก 

จำนวนปีที่ ทำงาน หมายถึ ง 
ระยะเวลาต้ังแต่วันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
ในสหกรณ์ จนถึงวันที่ออกจากสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ที่ออกจากตำแหน่ง
เพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ตั้งไว้ หรือทายาทตาม
กฎหมาย 

ทั้งนี้  การจ่ายเงินบำเหน็จให้
เป็นไปตามข้อ 53 

- ไม่มีข้อความเดิม - 

การคำนวณเงินบำเหน็จให้เอา
เงินเดือน ๆ สุดท้าย คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงาน
ในสหกรณ์ เศษของปี  ให้คิดตามวันทำงาน 
และให้หักวันลากิจออก 

จำนวนปีที่ ท ำงาน หมายถึ ง 
ระยะเวลาตั้งแต่วันบรรจุเจ้าหน้าที่เข้าทำงาน
ในสหกรณ์ จนถึงวันที่ออกจากสหกรณ์ 

เจ้าหน้าที่ที่ออกจากตำแหน่ง
เพราะตาย สหกรณ์จะจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่
ผู้รับโอนประโยชน์ที่ตั้งไว้ หรือทายาทตาม
กฎหมาย 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินบำเหน็จให้ 
เป็นไปตามข้อ 53  

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำสัญญา
จ้างหลังปี 2565 การจ่ายเงินบำเหน็จให้
เป็นไปตามที่ ระบุ ในสัญญาจ้าง  ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การจ่ายเงินบำเหน็จ
แก่เจ้าหน้าที่ทีบ่รรจุหลังปี 
2565 มีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

ข้อ 50  เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงนิบำเหน็จ
แก่เจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์ตัง้ “เงินสำรองจ่าย
บำเหน็จ” ไว้โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำป ี
ตามจำนวนที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
เห็นสมควร 

ข้อ 50  เพื่อประโยชนแ์ก่การจ่ายเงนิบำเหน็จ
แก่เจ้าหน้าที่ ให้สหกรณ์ตัง้ “เงินสำรองจ่าย
ชดเชยและจ่ายบำเหน็จ” ไว้ โดยตัดจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายประจำปี ตามจำนวนที่คณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร 

เพื่อให้การจัดทำ
งบประมาณเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ครบถ้วน 

ข้อ 51 ถึง ข้อ 52 ใช้ข้อความเดิม  
ข้อ 53  การเลิก จ้างเจ้าหน้ าที่ คนใด 

ถ้าการเลิกจ้างนั้นเข้าหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าชดเชยและเงินบำเหน็จตามระเบียบนี้ ให้
สหกรณ์ จ่ายเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่ เกิน
ค่าชดเชย ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้นั้นพึงจะได้รับ 

- ไม่มีข้อความเดิม - 
 
 
 

ข้อ 53  การเลิกจ้างเจ้าหน้าที่คนใด 
ถ้าการเลิกจ้างนั้นเข้าหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าชดเชยและเงินบำเหน็จตามระเบียบนี้ ให้
สหกรณ์ จ่ายเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่ เกิน
ค่าชดเชย ซ่ึงเจ้าหน้าที่ผู้นั้นพึงจะได้รับ 

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำสัญญาจ้างหลังปี 
2565 การจ่ายบำเหน็จจะเป็นไปตามที่ระบุ
ในสัญญาจ้าง ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

 

ข้อ 54 ถึง ข้อ 78 ใช้ข้อความเดิม  
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 79  เจ้าหน้าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษา 

พยาบาลของบุตร คู่สมรส และบิดามารดา
ได้โดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 
แต่ไม่เกินวงเงินหนึ่งหมื่นบาทต่อปี 

 
 
 
 

หากบุตร คู่สมรส และบิดามารดา
ของเจ้าหน้าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
จากที่ อ่ืนอยู่ แล้ ว  ไม่ มี สิท ธิ ได้ รับความ
ช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

ข้อ 79  เจ้าหน้าที่มีสิทธิเบิกค่ารักษา 
พยาบาลของบุตร คู่สมรส และบิดามารดา
ได้โดยอนุโลมตามระเบียบของทางราชการ 
ยกเว้นในกรณี เจ็บป่วยฉุกเฉินตามความ
จำเป็น สามารถเบิกค่าเข้ารับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลของเอกชนได้ แต่รวมกัน
ทุกรายการต้องไม่เกินปีละ 10,000 บาท 
(หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) 

 
 

- ข้อความเดิม – 
 

 

ข้อ 80 ถึง ข้อ 81 ใช้ข้อความเดิม  
หมวดที่ 16 
สวัสดิการ 

ข้อ 82  กฎ ระเบียบอื่น ๆ 
(1) การใดที่มิได้กำหนดไว้ใน

ข้อบังคับนี้ ใหถ้ือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน 

(2) กฎ ระเบียบ คำสัง่ ขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

หมวดที่ 17 
บทเฉพาะกาล 

 
 

- ข้อความเดิม – 
 

 
 
ย้ายข้อ 82 ไปอยู่ภายใต้
หมวดที่ 17 บทเฉพาะกาล 
เนื่องจากในระเบียบเดิม  
กำหนดไว้ใน หมวดที ่16 
สวัสดิการ เพื่อความถูกต้อง
และเหมาะสม 

ข้อ 83  การบังคับใช้ 
(1) ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับศึกษา

ระเบียบนี้ให้มีความเข้าใจอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้
มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยแจ้งให้แก่
เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 

(2) เจ้าหน้าที่ทุกคนจะปฏิเสธว่า
ไม่ทราบเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้ไม่ได้ หากสหกรณ์ได้ประกาศ
ระเบียบนี้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่สำนักงานสหกรณ์
ที่ป ฏิบัติงานให้ เจ้าหน้ าที่ ทราบและดู ได้
โดยสะดวก และเปิดเผยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) 

(3) เจ้าหน้าที่ระดับบังคับบัญชา
และคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้ควบคุมดูแล
ให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่
ทั่วไป ปฏิบัติตามอยา่งถูกต้องและเคร่งครัด 

 
 
 
 
 
          

   - ข้อความเดิม – 
 
 
 
 
 
   
 
 

ย้ายข้อ 83 ไปอยู่ภายใต้
หมวดที่ 17 บทเฉพาะกาล
เนื่องจากในระเบียบเดิม  
กำหนดไว้ใน หมวดที่ 16
สวัสดิการ เพื่อความถูกต้อง
และเหมาะสม 
 
 

 

207

ส่วันที� 2

Annual Report 



เปรียบเทียบการเสนอปรับปรุงบัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม  

ตำแหน่ง ช่วงเงินเดือนใหม่  ค่าตอบแทน 
(เงินประจำตำแหน่ง) 

1. ผู้จัดการ 40,240 – 70,450 บาท 5,000 บาท 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ 32,200 – 54,080 บาท 3,000 บาท 

3. หัวหน้าฝ่าย 25,880 – 46,940 บาท - 

4. เจ้าหน้าที่อาวุโส 19,800 – 39,800 บาท - 

ไม่มีตำแหน่ง 
 จนท.ชำนาญงาน 

- - 

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร  15,240 – 33,700 บาท - 

7. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป  10,080 – 23,070 บาท - 

 

ตำแหน่ง ช่วงเงินเดือนใหม่  ค่าตอบแทน 
(เงินประจำตำแหน่ง) 

1. ผู้จัดการ 42,240 – 75,000 บาท 5,000 บาท 

2. ผู้ช่วยผู้จัดการ 32,200 – 56,000 บาท 3,000 บาท 

3. หัวหน้าฝ่าย 30,000 – 48,900 บาท 2,000 บาท 

4. เจ้าหน้าที่อาวุโส 25,880 – 41,000 บาท - 

5. เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน 20,000 – 38,000 บาท - 

6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิาร  17,900 – 35,000 บาท - 

7. เจ้าหน้าที่ท่ัวไป  12,000 – 25,000 บาท - 
 

(ยกร่าง) บัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทนเจ้าหนา้ที่ สอ.กวก. พ.ศ. 2565 บัญชีเงินเดือนเจ้าหน้าที่ สอ.กวก. พ.ศ. 2564 

มติที่ี�ปร์ะชุม
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5.12 กู้าร์เลือกู้ตั�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ ชุดที่ี� 48 และเลือกู้ตั�งผู้้ต้ร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ 
ปร์ะจัำาปี 2566

5.12.1 กู้าร์เลือกู้ตั�งคณ์ะกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ ชุดที่ี� 48

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 ข้อ 71 ค้ณ์ะกรรมีการ 
ดำาเนินการ ได้กำาหนดองค์้ประกอบและกรอบวิธิ์ีการดำาเนินการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการไว้ ดังนี�

“ให้สหกรณ์์มีีค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ ประกอบด้วย ประธิ์านกรรมีการหน้�งค้น 
และกรรมีการดำาเนินการอีกสิบสี�ค้น ซึ่้�งที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งจากสมีาชีิก

การออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการให้กระทำาโดยวิธิ์ีลงค้ะแนนลับเท�านั�น 
เว้นแตุ�มีีเหตุุอันจำาเป็นและสำาคั้ญไมี�อาจลงค้ะแนนลับได้ก็ให้ลงค้ะแนนโดยวิธิ์ีเปิดเผยด้วยการยกมี่อ ระหว�าง
เวลาที�ผู้แทนสมีาชีิกใช้ีสิทธิ์ิออกเสียงลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งให้ถ่ิอเป็นวาระหน้�งของการประชุีมีใหญ�

ในค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการแตุ�ละชุีด ให้มีีกรรมีการดำาเนินการที�มีาจากสมีาชิีกที�เป็น
พื่นกังานราชีการไมี�เกินหน้�งค้น เว้นแตุ�ไมี�มีสีมีาชิีกที�เปน็พื่นกังานราชีการสมีคั้รรบัเล่อกตัุ�งเปน็กรรมีการดำาเนนิการ

ให้กรรมีการดำาเนินการเล่อกกันเองในตุำาแหน�งรองประธิ์านกรรมีการดำาเนินการสามีค้น  
เลขานุการค้นหน้�ง และเหรัญญิกค้นหน้�ง นอกนั�นเป็นกรรมีการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั�วกัน ณ์ 
สำานักงานสหกรณ์์

ในกรณ์ีกรรมีการดำาเนินการว�างลงเพื่ราะเหตุุใดเหตุุหน้�ง ให้ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
แตุ�งตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งข้�นมีาค้ณ์ะหน้�ง จำานวนไมี�เกิน 25 ค้น โดยให้ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการหร่อ
รองประธิ์านกรรมีการดำาเนินการหร่อกรรมีการดำาเนินการค้นหน้�งเป็นประธิ์านกรรมีการเล่อกตัุ�ง ผู้จัดการเป็น
กรรมีการและเลขานุการค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�ง และเจ้าหน้าที�สหกรณ์์เป็นกรรมีการและผู้ชี�วยเลขานุการค้ณ์ะ
กรรมีการเล่อกตัุ�ง ส�วนที�เหล่อเป็นกรรมีการที�ได้มีาจากสมีาชีิก…ฯลฯ…”

ดังนั�น เพื่่�อให้การเล่อกตัุ�งค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการ
เกษตุร จำากัด ชุีดที� 48 เป็นไปด้วยค้วามีเรียบร้อย จ้งขอมีอบให้ค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งฯ ดำาเนินการเล่อกตัุ�งค้ณ์ะ
กรรมีการดำาเนินการ ประจำาปี 2566 โดย นายประสาท เกศวพิื่ทักษ์ ประธิ์านกรรมีการดำาเนินการชุีดที� 47 เป็น 
ประธิ์านค้ณ์ะกรรมีการเล่อกตัุ�งฯ ได้ชีี�แจงการดำาเนนิการเล่อกตัุ�ง และแจ้งผลการลงค้ะแนนเล่อกตัุ�งใหที้�ประชุีมีใหญ� 
ทราบตุ�อไป

ในการประชุีมีใหญ�สามีัญ ประจำาปี 2565 สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด 
ตุ้องดำาเนินการเล่อกตัุ�งกรรมีการดำาเนินการ จำานวนรวมี 7 ตุำาแหน�ง ที�ว�างลง โดยมีีรายละเอียดของกรรมีการที�
ค้รบวาระและอยู�ในตุำาแหน�ง ดังตุ�อไปนี�

1. กรรมีการที�ค้งอยู�ในตุำาแหน�ง เน่�องจากยังไมี�ค้รบวาระ (วาระดำารงตุำาแหน�งค้ราวละ 2 ป)ี

1.1) นายประสาท เกศวพื่ิทักษ์

1.2) นายวิศรุตุ สันมี�าแอ

1.3) นายเสกสรรค์้ วรรณ์กรี

1.4) นายวัฒนา จุฑ์าเมีธิ์าวี

1.5) นายอาทิตุย์ อุ�นเมี่อง

1.6) นายธิ์นินทร์ธิ์ร สมีแตุง

1.7) นายอนุสรณ์์ เทียนศิริฤกษ์

1.8) นายบรรเทา จันทร์พืุ่�มี
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2. กรรมีการที�พื่้นจากตุำาแหน�ง เน่�องจากค้รบ 2 วาระติุดตุ�อกัน ซ้ึ่�งไมี�สามีารถิสมัีค้รรับ
เล่อกตัุ�งให้ดำารงตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการตุ�อไปในปี 2566 ได้แก�

2.1) นายอวยชีัย บุญญานุพื่งศ์

2.2) นางสาวพื่ชีรเกศ จิรสุรัศมีิ�

2.3) นายอนันต์ุ บัลนาลังก์

3. กรรมีการที�พื่้นจากตุำาแหน�ง เน่�องจากค้รบวาระ สามีารถิสมีัค้รรับเล่อกตัุ�งให้ดำารง
ตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการตุ�อไปในปี 2566 ได้อีกวาระหน้�ง ได้แก�

3.1) นางสุปรานี  มีั�นหมีาย

3.2) นายไพื่โรจน์  สุวรรณ์จินดา

3.3) นายพืุ่ฒิธิ์ร  สาริกา

3.4) นายธิ์งชีัย  ค้ำาโค้ตุร

มีสีมีาชีกิย่�นใบสมีคั้รรบัเล่อกตัุ�งเปน็ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการ สหกรณ์อ์อมีทรพัื่ยก์รมีวิชีาการเกษตุร  
จำากัด ชุีดที� 48 ในตุำาแหน�งกรรมีการดำาเนินการ จำานวน 16 ค้น ดังนี�

ห้มายืเลข ชื�อ – สกูุ้ล คะแนนเลือกู้ตั�ง ลำาดับที่ี�ร์วิม

ตำาแห้น่งกู้ร์ร์มกู้าร์ดำาเนินกู้าร์ (เลือกู้ได้ 7 คน)

1 นางอังค้ณ์า นิลกำาแหง

2 นายธิ์งชีัย  ค้ำาโค้ตุร

3 นางสาวอัมีพื่ิกา  ปุนนจิตุ

4 นายพืุ่ฒิธิ์ร  สาริกา

5 นายวิทยา  บัวศรี

6 นางสาวธิ์ารทิพื่ย์  นิติุชีาติุ

7 นายกิตุติุพื่งศ์  ร่�นงามี

8 นายวินัย  ชี่�นจิตุต์ุ

9 นายอุดมี  รัตุนารักษ์

10 นายเทวรัตุน์  บูรณ์์สวัสดิ�พื่งษ์

11 นางสุปรานี  มีั�นหมีาย 

12 นายสมีหวัง  ประเสริฐโส 

13 นายปริกาญจน์  สุรพื่ันธิ์์พื่ิชีิตุ

14 นายกอบเกียรติุ�  บันสิทธิ์ิ�

15 นางอมีลวรรณ์  เชี่�อประยูร

16 นายไพื่โรจน์  สุวรรณ์จินดา
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5.12.2 กู้าร์เลือกู้ตั�งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ปร์ะจัำาปี 2566

ตุามีข้อบังคั้บสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด พื่.ศ. 2564 และที�แก้ไขเพื่ิ�มีเติุมี 
(ฉบับที� 2) พื่.ศ. 2565 ข้อ 100 และ ข้อ 102 กำาหนดไว้ดังนี�

“ข้อ 100 ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ให้ที�ประชุีมีใหญ�เล่อกตัุ�งสมีาชิีกหร่อบุค้ค้ลภายนอก 
ซึ่้�งเป็นบุค้ค้ลธิ์รรมีดา หร่อนิติุบุค้ค้ล และเป็นผู้ที�มีีคุ้ณ์วุฒิค้วามีรู้ค้วามีสามีารถิในด้านการเงินการบัญชีี 
การบริหารธิ์ุรกิจ เศรษฐศาสตุร์การสหกรณ์์ หร่อกฎหมีายที�เกี�ยวข้องกับสหกรณ์์ และมีีคุ้ณ์สมีบัติุเป็นผู้ผ�าน
การอบรมีการตุรวจสอบกิจการจากกรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ หร่อหน�วยงานอ่�นที�ได้รับการรับรองหลักสูตุรจาก
กรมีตุรวจบัญชีีสหกรณ์์ รวมีทั�งไมี�มีีลักษณ์ะตุ้องห้ามีตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการของ 
สหกรณ์์จำานวน 1 นิติุบุค้ค้ล หร่อ 1 ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ ซ้ึ่�งทั�ง 2 ประเภทบุค้ค้ลจะตุ้องมีีจำานวนผู้ตุรวจสอบ
กิจการที�มีีคุ้ณ์สมีบัติุค้รบถ้ิวน 3 ค้น สำาหรับค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการตุ้องมีีประธิ์านค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ 1 ค้น 
ที�เหล่อให้เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ”

“ข้อ 102 กู้าร์ดำาร์งตำาแห้น่งผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ ผู้ตุรวจสอบกิจการอยู�ในตุำาแหน�งได้
มีีกำาหนดเวลา 2 ปีบัญชีีสหกรณ์์ เมี่�อค้รบกำาหนดเวลาแล้วยังไมี�มีีการเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี�ก็ให้
ผู้ตุรวจสอบกิจการค้นเดิมีปฏิิบัติุหน้าที�อยู�ตุ�อไปจนกว�าที�ประชุีมีใหญ�มีีมีติุเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี�

ผู้ตุรวจสอบกิจการที�พื่้นจากตุำาแหน�งตุามีวาระอาจจะได้รับเล่อกตัุ�งจากที�ประชุีมีใหญ�อีก
ได้แตุ�ตุ้องไมี�เกินสองวาระติุดตุ�อกัน

กรณี์ผู้ตุรวจสอบกิจการขาดจากการเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการก�อนค้รบวาระ ให้กำาหนด
ระเบียบวาระการประชุีมีใหญ�เพื่่�อเล่อกตัุ�งผู้ตุรวจสอบกิจการค้นใหมี� ในค้ราวประชุีมีใหญ�ค้รั�งแรกหลังจาก
ผู้ตุรวจสอบกิจการค้นนั�นขาดจากการเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ และนับวาระการดำารงตุำาแหน�งของผู้แทนตุ�อ
เน่�องจากผู้ที�ตุนมีาดำารงตุำาแหน�ง”

ในการประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2564 ที�ประชุีมีได้มีีมีติุเล่อก นางสาวฤดี เกียรติุก้องทวี 
เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการประจำาปี 2565 ของสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด

ตุามีประกาศสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ที� 26/2565 เร่�อง รับสมีัค้ร 
ผู้ตุรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2566 ลงวันที� 9 พื่ฤศจิกายน 2565 มีีผู้ย่�นใบสมีัค้รเล่อกตัุ�งเป็นผู้ตุรวจสอบกิจการ 
จำานวน 1 นติิุบุค้ค้ล จ้งขอเสนอที�ประชุีมีพื่จิารณ์าคั้ดเล่อกผูตุ้รวจสอบกิจการประจำาป ี2566 จากหมีายเลข ดังตุ�อไปนี�

ผูส้มีคั้รหมีายเลข 1 บรษัิท ซึ่เีอสเค้ ออดิท แอนด์ แอดไวชีอรี� จำากัด เสนอค้�าธิ์รรมีเนยีมี 144,000 บาท ตุ�อปี
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ร์ายืละเอียืดกู้าร์เสนอบร์กิู้าร์ผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์ 
สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยื์กู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด 

ปร์ะจัำาปี 2566

ชี่�อ บร์ษัิที่ ซเีอสเค ออดิที่ แอนด์ แอดไวิชอร์ี� จัำากัู้ด

ขอบเขตของกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

1. ตุรวจสอบค้วามีถูิกตุ้องของการบนัท้กบญัชีเีพื่่�อใหเ้ปน็ไปตุามีแบบและรายการที�นายทะเบียนสหกรณ์ก์ำาหนด

2. ประเมีินค้วามีมีีประสิทธิ์ิภาพื่และประสิทธิ์ิผลการดำาเนินงานของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ฯ  
เพื่่�อให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานของค้ณ์ะกรรมีการสหกรณ์์ให้เป็น 
ตุามีกฎหมีาย ขอ้บงัคั้บ และระเบยีบสหกรณ์์

3. สอบทานระบบการปฏิิบติัุงานของสหกรณ์ ์ เพื่่�อให้เปน็ตุามีกฎหมีาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ์ขอ้บังคั้บ 
และระเบียบสหกรณ์ ์รวมีถ้ิงค้ำาสั�งของส�วนราชีที�กำากับดแูลกำาหนดใหตุ้้องปฏิิบติัุ

4. ตุรวจสอบและสอบทานระบบการค้วบค้มุี ดแูลรกัษาทรพัื่ยส์นิของสหกรณ์ ์ วิเค้ราะห ์และประเมีนิผลค้วามีมีี
ประสทิธิ์ภิาพื่ในการใชีท้รพัื่ยส์นิของสหกรณ์์ เพื่่�อใหก้ารใช้ีทรพัื่ยสิ์นเปน็ไป อย�างเหมีาะสมีและคุ้้มีค้�า

5. ตุรวจสอบรายงานทางการเงิน ให้ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการตุรวจสอบและเสนอรายงานผลการตุรวจสอบ 
เกี�ยวกับการเปดิเผยรายงานในงบการเงินของสหกรณ์เ์ปน็ไปโดยถิกูตุ้อง และได้ปฏิิบติัุตุามีกฎหมีาย ประกาศ 
ค้ำาสั�ง ระเบียบ ค้ำาแนะนำา แนวปฏิิบัติุที�นายทะเบียนสหกรณ์์กำาหนด ตุรวจสอบการจัดทำารายการย�อแสดง
สนิทรัพื่ยแ์ละหนี�สนิค้รบถ้ิวนและได้เปดิเผยใหส้มีาชีกิได้ทราบเปน็ประจำาทกุเด่อน รวมีทั�งได้มีกีารจัดส�งขอ้มีลู
รายงานการเงินตุามีแบบและรายการที�กำาหนดในกฎกระทรวง

6. ตุรวจสอบการบริหารค้วามีเสี�ยง ให้ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการตุรวจสอบการวางกลยุทธิ์์ ด้านการบริหาร 
ค้วามีเสี�ยงสอดค้ล้องกับนโยบายการบริหารค้วามีเสี�ยง และเสนอรายงานผลการตุรวจสอบเกี�ยวกับ 
การกำาหนดนโยบายและการวางกลยุทธิ์์การบริหารค้วามีเสี�ยง เชี�น ค้วามีเสี�ยงด้านสินเชี่�อ ค้วามีเสียงด้าน 
การลงทุน ค้วามีเสี�ยงด้านสภาพื่ค้ล�อง ค้วามีเสี�ยงด้านการปฏิิบัติุการ เป็นตุ้น เพื่่�อให้การบริหารค้วามีเสี�ยง 
ของสหกรณ์เ์ปน็ไปตุามีนโยบายที�กำาหนดไว้

7. ตุรวจสอบการบริหารด้านสินเชี่�อ ให้ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบและเสนอรายงานผลการตุรวจสอบเกี�ยวกับกับการให้
สนิเช่ี�อประเภทตุ�างๆ ของสหกรณ์เ์ปน็ไปตุามีนโยบายด้านสนิเช่ี�อที�วางไว้ สามีารถิประเมีนิ ติุดตุามีและดูแล
ค้วามีเสี�ยงที�อาจเกิดข้�นจากการที�ลกูหนี�ไมี�สามีารถิชีำาระหนี�ได้ตุามีกำาหนดในสัญญา ตุรวจสอบการวางกลยุทธิ์์
และระบบปฏิิบติัุการเปน็ไปตุามีนโยบายด้านสนิเชี่�อและหลักเกณ์ฑ์์ที�กำาหนดไว้ในกฎกระทรวง

8. ตุรวจสอบการบริหารด้านการลงทนุ ใหค้้ณ์ะผูตุ้รวจสอบกิจการตุรวจสอบและเสนอรายงานผลการตุรวจสอบ
เกี�ยวกับการกำาหนดนโยบายด้านการลงทนุ การลงทนุของสหกรณ์ต้์ุองอยู�ภายใตุ้นโยบายที�กำาหนดและเปน็ไป
ตุามีกฎหมีายสหกรณ์ ์และได้ดำาเนนิการภายใตุ้เกณ์ฑ์์ที�กำาหนดในกฎกระทรวง

9. ตุรวจสอบการบริหารสภาพื่ค้ล�อง ให้ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการตุรวจสอบและเสนอรายงานผลการตุรวจสอบ
เกี�ยวกับการกำาหนดนโยบายหร่อแผนงานในการค้วบคุ้มีการบริหารค้วามีเสี�ยงด้านสภาพื่ค้ล�องของสหกรณ์์ 
การดำารงสนิทรพัื่ยส์ภาพื่ค้ล�องเปน็ไปตุามีที�กำาหนดในกฎกระทรวง

10. กรณี์พื่บการทุจริตุ การขัดแย้งทางผลประโยชีน์หร่อมีีสิ�งผิดปกติุหร่อมีีค้วามีบกพื่ร�องที�สำาคั้ญในระบบการ
ค้วบคุ้มีภายในการฝ่าฝืนกฎหมีายสหกรณ์์หร่อกฎหมีายอ่�นที�เกี�ยวข้อง การฝ่าฝืนระเบียบค้ำาสั�งนายทะเบียน
สหกรณ์ ์ค้ณ์ะผูตุ้รวจสอบกิจการตุ้องเปดิเผยไว้ในรายงานผลการตุรวจสอบกิจการและนำาเสนอ ตุ�อที�ประชุีมี
ค้ณ์ะกรรมีการดำาเนนิการสหกรณ์แ์ละที�ประชุีมีใหญ�
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ควิามร์บัผู้ิดชอบของผู้้้ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

ค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการสหกรณ์์ของบริษัทจะปฏิิบัติุงานตุรวจสอบกิจการ ตุามีหน้าที�และค้วามี
รับผิดชีอบตุามีที�กำาหนดไว้ในข้อบังคั้บของสหกรณ์์ และตุามีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์์ ว�าด้วยการ
ตุรวจสอบกิจการของสหกรณ์์ พื่.ศ. 2563 หมีวด 4 ส�วนที� 1 เร่�องหน้าที�และค้วามีรับผิดชีอบของผู้ตุรวจสอบ
กิจการ

กู้าร์ร์ายืงานผู้ลกู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

บริษัทจะจัดส�งรายงานผลการตุรวจสอบกิจการประจำาเด่อน ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันสิ�นเด่อน 
และจัดส�งรายงานผลการตุรวจสอบกิจการประจำาปี ภายใน 1 เด่อนหลังวันสิ�นปีทางบัญชีีของสหกรณ์์  
ตุ�อค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการสหกรณ์์ เพื่่�อสรุปผลการตุรวจสอบ รวมีทั�งข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะที�เป็น
ประโยชีน์

ทั�งนี� บริษัทยินดีที�จะส�งตัุวแทนของค้ณ์ะผู้ตุรวจสอบกิจการ เพื่่�อเข้าร�วมีการประชุีมีค้ณ์ะกรรมีการ
ดำาเนินการและที�ประชุีมีใหญ� ตุามีที�สหกรณ์์นัดหมีายเป็นการล�วงหน้า

ปร์ะสบกู้าร์ณ์์กู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

1. เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์ค้อสโมีอุตุสาหกรรมี จำากัด

2. เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการพื่นักงานเค้ร่อไอ อาร์ ซีึ่ ที จำากัด

3. เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กองบังคั้บการปฏิิบัติุการพื่ิเศษ จำากัด

4. เป็นผู้ตุรวจสอบกิจการชุีมีนุมีสหกรณ์์กรุงเทพื่ จำากัด

ร์าคาค่าธีร์ร์มเนยีืมกู้าร์ให้้บร์กิู้าร์ตร์วิจัสอบกิู้จักู้าร์

การค้ำานวณ์ค้�าธิ์รรมีเนียมีการตุรวจสอบกิจการ บริษัทคิ้ดตุามีเวลาและแรงงานที�ใช้ีในการปฏิิบัติุงาน
ตุรวจสอบกิจการ ตุามีที�ได้แจ้งไว้ในส�วนของค้วามีรับผิดชีอบของผู้ตุรวจสอบกิจการ คิ้ดเป็นเงินทั�งสิ�น จัำานวิน 
144,000 บาที่ (ห้นึ�งแสนสี�ห้มื�นสี�พันบาที่ถุ้วิน)
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ระเบียบวัาระที� 6
เรื�องอื�น ๆ (ถุ้าม)ี

6.1 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................

6.2 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................

6.3 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................

6.4 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................

6.5 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................

6.6 เร์ื�อง ..........................................................................................................................
 ................................................................................................................................
 ................................................................................................................................
มติที่ี�ปร์ะชุม ...............................................................................................................
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ถุ้อยแถุลงคณ์ะผ้้จัิดีทำา
เร์ยีืน สมาชิกู้สห้กู้ร์ณ์์ออมที่ร์พัยืก์ู้ร์มวิิชากู้าร์เกู้ษตร์ จัำากัู้ด

รายงานกิจการประจำาปี 2565 นี� จัดทำาเพ่ื่�อรายงานผลการดำาเนินงานของค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการ
สหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ชุีดที� 47 เพื่่�อเสนอแก�ที�ประชุีมีใหญ�สามีัญประจำาปี 2565 ระหว�าง
วันที� 11 – 12 กุมีภาพื่ันธิ์์ 2566 ซึ่้�งสหกรณ์์ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ได้ดำาเนินกิจการมีาค้รบ 46 ป ี 
จากผลการดำาเนินการ พื่บว�าสหกรณ์์ฯ มีีค้วามีเจริญก้าวหน้า ทั�งด้านเศรษฐกิจ การจัดสรรสวัสดิการตุ�าง ๆ  
แก�สมีาชีิกอย�างทั�วถ้ิง โดยค้ณ์ะกรรมีการดำาเนินการชุีดที� 47 ดำาเนินการบริหารงานสหกรณ์์ ย้ดหลักปฏิิบัติุ
ตุามีกฎหมีาย ข้อบังคั้บ กฎระเบียบ อุดมีการณ์์ และหลักการสหกรณ์์ ว�าด้วยการชี�วยเหล่อตุนเองและ
การชี�วยเหล่อซึ่้�งกันและกัน การเปิดรับสมีาชิีกด้วยค้วามีสมีัค้รใจ การมีีส�วนร�วมีของสมีาชีิก การบริหารตุามีหลัก 
ประชีาธิ์ิปไตุย การมีีส�วนร�วมีทางเศรษฐกิจ มีีค้วามีเป็นอิสระ มีีการให้ค้วามีรู้ มีีการส่�อสาร มีีการให้ค้วามีร�วมีมี่อ
ระหว�างสหกรณ์์และเอ่�ออาทรตุ�อชุีมีชีน โดยสมีาชิีกทุกค้นเป็นเจ้าของสหกรณ์์ แม้ีในรอบปีที�ผ�านมีา เราจะพื่บ
วิกฤตุการณ์์ โรค้ระบาดที�ยังไมี�สิ�นสุด วิกฤตุการณ์์นำาท�วมีในหลายจังหวัด สร้างค้วามีเสียหายแก�เศรษฐกิจอย�าง
มีากมีาย ทำาให้การบริหารงานของสหกรณ์์ฯ ในปีที�ผ�านมีา แมี้จะมีีค้วามีลำาบาก ยุ�งยาก พื่อสมีค้วร แตุ�ด้วยค้วามี
ร�วมีมี่อของทุกฝ่ายทำาให้ผ�านพื่้นวิกฤตุมีาด้วยดี

ค้ณ์ะผู้จัดทำาขอขอบคุ้ณ์ในค้วามีร�วมีมี่อของสมีาชิีกทุกท�านในการพัื่ฒนาสหกรณ์์ของพื่วกเรา จนทำาให้
สหกรณ์์มีีค้วามีมีั�นค้งทางเศรษฐกิจ และสามีารถิดูแลซ้ึ่�งกันและกันด้วยดีเสมีอมีา ขอขอบคุ้ณ์ฝ่ายจัดการสหกรณ์์
ออมีทรัพื่ย์กรมีวิชีาการเกษตุร จำากัด ทุกท�านที�ทำางานด้วยค้วามีทุ�มีเท มีุ�งมีั�น ซึ่่�อสัตุย์สุจริตุ จนทำาให้ผลงาน 
ตุ�าง ๆ บรรลุตุามีเป้าหมีาย ในโอกาสนี� ค้ณ์ะผู้จัดทำาขออำานาจคุ้ณ์พื่ระศรีรัตุนตุรัย และสิ�งศักดิ�สิทธิ์ิ�ทั�งหลาย
ในสากลโลกจงดลบันดาลให้สมีาชีิกทุกท�าน จงประสบแตุ�ค้วามีสุข ค้วามีเจริญ มีีสุขภาพื่พื่ลานามีัยแข็งแรง 
ปราศจากโรค้ภัยอันตุรายทั�งปวง คิ้ดหวังสิ�งใดขอให้สมีปรารถินาทุกประการ

ร์ายืนามคณ์ะผู้้้จััดที่ำาร์ายืงานกิู้จักู้าร์ปร์ะจัำาปี 2565

1. นายประสาท เกศวพิื่ทักษ์ ที�ปร้กษาค้ณ์ะทำางาน

2. นางสุปรานี มีั�นหมีาย ประธิ์านค้ณ์ะทำางาน

3. นายวิศรุตุ สันมี�าแอ ค้ณ์ะทำางาน

4. นายวัฒนา จุฑ์าเมีธิ์าวี ค้ณ์ะทำางาน

5. นายพืุ่ฒิธิ์ร สาริกา ค้ณ์ะทำางาน

6. นายอาทิตุย์ อุ�นเมี่อง ค้ณ์ะทำางาน

7. นายอนุสรณ์์ เทียนศิริฤกษ์ ค้ณ์ะทำางาน

8. นายโกมีินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล ค้ณ์ะทำางานและเลขานุการ

9. นางสาวพื่ัณ์ณ์์ชีิตุา เอกสิทธิ์ิ�วรากร ค้ณ์ะทำางานและผู้ชี�วยเลขานุการ 
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เลขที่ 55/127 ถ.กำแพงเพชร เขตจตุจักร กทม.

Call Center (IP Phone) : 02-105-8688 Tel : 081-355-2557

เลขที่ 219/14 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.สันผีเสื้อ อ .เมือง จ.เช�ยงใหม

HOTLINE : 063-789-0888, 063-789-1888, 063-789-2888

CONTACT

บร�ษัท ไอโซแคร ซ�สเตมส จำกัด

ผูนำดานการพัฒนา Web&Mobile Application N-Tier

สำหรับสหกรณออมทรัพยที่มีผู ใชงาน “มากที่สุด”

www.isocare.co.th

                บร�ษัทฯ เปนผูพัฒนาโปรแกรมบร�หารงานสหกรณ

ออมทรัพย Web Application N-tier ใหกับสหกรณออมทรัพย

ใหสามารถใชงานไดสำเร็จเปนแหงแรกและแหงเดียวที่มีการติดตั้ง

ใชงานมาแลวมากกวา 6 ป อีกทั้งบร�ษัทไดเปนผูพัฒนาระบบการ

ทำธุรกรรมททางการเง�นยุคใหม (Fintech) ที่สามารถทำธุรกรรม

กับสหกรณและธนาคารได

การทำธุรกรรมการเง�นของสมาช�ก

สหกรณผานมือถือโดยผาน

บัญช�ธนาคารอัตโนมัติ





ออกแบบและพื่ิมพื่์ทุ่�	บริษัทุ	ธนอรุณการพื่ิมพื่์	จ่ำกัดิ	โทุร.	0-2282-6033-4

 

 

 

 

 

ชช่่อองงททาางงกกาารรตติิดดตต่่ออ  

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ผผูู้จ้จัดัดกกาารร  ::  223300  //  ผผูู้ช้ช่ว่วยยผผูู้จ้จัดัดกกาารร  ::  223311  
เเบบออรร์ก์กลลาางง  ::  0022--99440055008888--99  

ฝฝ่า่ายยออำำนนววยยกกาารร  
ตต่อ่อ  220011  ,,  223322--223344  

ฝฝ่า่ายยสสินินเเชชืื่อ่อ  
ตต่อ่อ  222233--222266  

โโททรรศศัพัพทท์ ์ 008877--55557744550066  
008800--44339900884444,,009999--88880011889900

ฝฝ่า่ายยกกาารรเเงงินิน  
ตต่อ่อ  221122  ,,  221144  

โโททรรศศัพัพทท์ ์ 009944--99330011000088
ฝฝ  าายยสสิินนเเชชืื่่ออ

ตต  ออ  222233--222266  
โโททรรศศััพพทท     008877--55557744550066  

ฝฝ่า่ายยสสมมาาชชิกิกสสัมัมพพันันธธ์ ์ 
ตต่่ออ  220000  ,,  220033  ,,  220066--220077  
โโททรรศศัพัพทท์ ์ 008844--99222233889977

ฝฝ  าายยสสิินนเเชชืื่่ออ
ตต  ออ  222233--222266  

โโททรรศศััพพทท     008877--55557744550066  

ฝฝ่า่ายยบบัญัญชชี ี 
ตต่่ออ  222277--222299  

โโททรรศศัพัพทท์ ์ 006622--44008822227766
ฝฝ  าายยสสิินนเเชชืื่่ออ

ตต  ออ  222233--222266  
โโททรรศศััพพทท     008877--55557744550066  

ฝฝ่า่ายยสสาารรสสนนเเททศศ
ตต่่ออ  224455  

โโททรรศศัพัพทท์ ์ 009944--88880088330011
ฝฝ  าายยสสิินนเเชชืื่่ออ

ตต  ออ  222233--222266  
โโททรรศศััพพทท     008877--55557744550066  สสหหกกรรณณ์อ์อออมมททรรัพัพยย์์กกรรมมววิชิชาากกาารรเเกกษษตตรร  จจำำกกัดัด

ddooaaccoooopp@@ggmmaaiill..ccoomm  

@@ddooaaccoooopp      หหรรือือ  ssccaann  QQRR  CCOODDEE  

wwwwww..ddooaaccoooopp..ccoomm  



คำานิยาม

“สหกรณ์์เป็น็องค์์กรอิสระของบุุค์ค์ล ซึ่่�งรวมกลุ�มกันด้้วยค์วามสมคั์รใจ  
เพื่่�อสนองค์วามต้้องการและจุด้หมายร�วมกันทางเศรษฐกิจ สังค์ม และวัฒนธรรม  

โด้ยการด้ำาเนนิวิสาหกิจท่�เป็น็เจ้าของร�วมกันและค์วบุค์ุมต้ามแนวทางป็ระชาธปิ็ไต้ย”

คุณค่าของสหกรณ์

“สหกรณ์์ตั้�งอย่�บุนพื่่�นฐานแห�งค์ุณ์ค์�าของการช�วยเหล่อต้นเอง  
รับุผิดิ้ชอบุต้นเอง ค์วามเป็น็ป็ระชาธปิ็ไต้ย ค์วามเสมอภาค์ ค์วามเท่�ยงธรรม และค์วามเป็น็เอกภาพื่  

สมาชิกเช่�อมั�นในค์ุณ์ค์�าทางจริยธรรมแห�งค์วามสุจริต้ ค์วามเป็ดิ้เผิย ค์วามรับุผิดิ้ชอบุต้�อสังค์ม  
และค์วามเอ่�ออาทรต้�อผิ่อ่้�น โด้ยส่บุทอด้ป็ระเพื่ณ์่ป็ฏิิบุัติ้ของผิ่ร้ิเริ�มการสหกรณ์์”

หลี้ักการสหกรณ์

เป็น็แนวทางท่�สหกรณ์์ย่ด้ถ่ือป็ฏิิบุัติ้ เพื่่�อใหค้์ุณ์ค์�าของสหกรณ์์เกิด้ผิลเป็น็ร่ป็ธรรม 
ซึ่่�งป็ระกอบุด้้วยหลักการสำาคั์ญรวม 7 ป็ระการ ดั้งน่�

หลัักการที่่� 1 การเป็น็สมาชิกโด้ยสมคั์รใจและเป็ดิ้กว้าง
หลัักการที่่� 2 การค์วบุค์ุมโด้ยสมาชิกต้ามหลักป็ระชาธปิ็ไต้ย
หลัักการที่่� 3 การมส่�วนร�วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
หลัักการที่่� 4 การป็กค์รองต้นเองและค์วามเป็น็อิสระ
หลัักการที่่� 5 การใหก้ารศก่ษา การฝึกึอบุรม และสารสนเทศ
หลัักการที่่� 6 การร�วมมอ่ระหว�างสหกรณ์์
หลัักการที่่� 7 ค์วามเอ่�ออาทรต้�อชุมชน



สหกรณ์ออมทรพัยก์รมวิชาการเกษตร จำากัด 
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2940 5088-9 โทรสาร 0 2561 1502


