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“การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะออมทรัพย์ 

ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น ก็ย่อมจะต่างกัน 

ตามกำลังทรัพย์ กำลังปัญญาของตน 

แต่ทุก ๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงจะออมทรัพย ์

ได้ทีละเล็กทลีะน้อย ก็เป็นประโยชนแ์ก่ตน 

และบ้านเมืองทั้งนัน้” 
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ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์) 
ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการฝา่ยรฐัสภา จำกดั 

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ บริเวณห้องโถงสัมมนา ชั้น บี1 อาคารสำนกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร 

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

จำนวนสมาชิกทั้งหมด    3,070  คน 
สมาชกิสามัญ   2,897  คน 
สมาชกิสมทบ     142  คน 

จำนวนสมาชิกผู้เขา้รว่มประชุม   1,093 คน 
สมาชกิสามัญ   1,083  คน 
สมาชกิสมทบ       10  คน 
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 8. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการผู้ไม่มาประชุม 

1. ร.ต.อ.หญงิ วิรญัญา   ประสพสุข  รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
2. นายตน้พงศ ์ ตั้งเติมทอง  กรรมการ 
3. นายปกาสิต จำเรือง   กรรมการ 
4. นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง   กรรมการ 
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6. นายกติตศิักดิ ์ อุไรวงศ ์   กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวดุลวรรณ ์  สกุลด ี ผู้สอบบัญช ี
5. นายกฤตนิ ไกรกานนท ์ นักวชิาการสหกรณ ์
6. นายพิเชฐ   ชายะตานนัท ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
7. นางสาวกนกวรรณ   กวินปกรณ ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
8. นางสาววรัลชญาน ์  เจริญทัศนาวิชญ ์ ผู้จัดการสหกรณ ์

เริ่มประชุมเวลา 08.30 นาฬิกา 
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ข้อ 57 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ 

กล่าวเปิดประชุมและขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
ตามที่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ  แจ้งต่อที ่ประชุม ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 46 ได้ดำเนินการในรอบปี 
2564 ที่ผ่านมา ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจ สังคม และการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการเพ่ือให้การบริการมีผลกระทบต่อสมาชิกให้น้อยที่สุด 
แม้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจะมมีาตรการให้ขา้ราชการและบุคลากรซึง่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ได้ปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ (Work from Home) แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ยังคงให้บริการสมาชิกในทุกวันทำการ เพียงแต่
ปรับเปลี ่ยนระยะเวลาทำการเพื ่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที ่มีความเสี ่ยงเกินควรจากเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยให้มีเวลาทำการตั้งแต่ 08.30-13.30 นาฬิกา ในปี 2564 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 
ได้มีการดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ ๆ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

1. เปิดโครงการพักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามญั และเงินกู้พิเศษให้แกส่มาชิก จำนวน 5 รอบ 
(เมษายน-ธันวาคม 2564) 

2. การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วย ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อ รายละ 3,000.- บาท 

3. การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 11) 
พ.ศ. 2564 เพ่ือเพิ่มวงเงินกู้พิเศษเพื่อการ ปลดเปลื้องหนี้สิน จากเดิม 1.5 ล้านบาท เป็น 3 ล้านบาท 
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4. การให้ความเยียวยาเพื่อนสมาชิกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต้องพักรักษาตัว
และไม่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ได้ให้ความสำคัญเรื่องการ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยใช้หลักการสหกรณ์ประคับประคองช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง 
เพื่อให้สมาชิกก้าวผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปพร้อมกับสหกรณ์ โดยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา นับว่าเป็นปีที่มีผล  
การดำเนินงานประสบความสำเร็จอยู่ในระดับดีมาก สามารถบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ทำให้เกิดกำไร
สูงสุดถึง 72.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12.42 ล้านบาท คณะกรรมการจึงนำผลกำไรดังกล่าวมาจัดสรร
เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 5.60 และเงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกผู้ กู้ร้อยละ 5.10  
ด้านส่งเสริมการออมทรัพย์ มีทุนเรือนหุ้น 1,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 88 ล้านบาท และเงินรับฝาก 
561.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 166.92 ล้านบาท และสหกรณ์ยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ 
วิธีการและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่า “เป็นสหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารงานโปร่งใส 
นำสมัยเทคโนโลยี” ในโอกาสนี้ ขอนำสมาชิกเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

 
 มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์ กรรมการและเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 
2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2564 หน้า 3 - 58 
เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
 มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 

 3.1  ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2564 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ เสนอผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 
2564 จากสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปรากฏว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้รับการจัดมาตรฐานสหกรณ์อยู่ในระดับ “ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 
 

  มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 
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 3.2  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 

 นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู้จัดการสหกรณ์  นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
2564 ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 2,895 2,781 114 4.10 
จำนวนสมาชิกสมทบ (คน) 171 117 54 46.15 
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 1,005,204,359.00 917,003,790.00 88,200,569.00 9.62 
ทุนสำรอง (บาท) 64,889,410.40 55,512,291.34 9,377,119.06 16.89 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 1,353,606.09 1,306,906.09 46,700.00 3.57 
เงินรับฝากออมทรัพย ์ 561,869,237.22 349,944,013.33 211,925,223.89 60.56 
ทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้น 1,144,094,631.17 1,034,052,297.49 110,042,333.68 10.64 
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 1,512,151,676.49 974,800,731.91 537,350,944.58 55.12 
ลูกหนี้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกสิ้นปีสทุธิ (บาท) 1,760,148,123.76 1,339,837,286.37 420,310,837.39 31.37 
หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 624,634,456.74 362,882,182.98 261,752,273.76 72.13 
หนี้สินระยะยาว (บาท) 51,500,000.00 - 51,500,000.00 100.00 
สินทรัพย์ทั้งหมดไมร่วมลูกหนี้ (บาท) 60,080,964.15 57,097,194.10 2,983,770.05 5.23 
รายได้ (บาท) 96,250,300.27 76,215,872.45 20,034,427.82 26.29 
รายจ่าย (บาท) 23,603,044.59 15,986,562.39 7,616,482.20 47.64 
กำไรสุทธิประจำปี (บาท) 72,647,255.68 60,229,310.06 12,417,945.62 20.62 

 
ปี พ.ศ. ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 

สินทรัพย์ 1,820,229,087.91 1,396,934,480.47 423,294,607.44 
หน้ีสิน 676,134,456.74 362,882,182.98 313,252,273.76 
ทุนของสหกรณ ์ 1,144,094,631.17 1,034,052,297.49 110,042,333.68 
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2. สมาชกิภาพ 
 สมาชิกสามัญ 
 จำนวนสมาชิกสามัญ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564  2,781  ราย 
 บวก  รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี      175  ราย 
 รวม       2,956  ราย 
 หัก    สมาชิกลาออกระหว่างปี        54  ราย 
     สมาชิกถึงแก่กรรม            7  ราย 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2,895  ราย 
 
 สมาชิกสมทบ 
 จำนวนสมาชิกสมทบ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564    117  ราย 
 บวก  รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี        62  ราย 
 รวม         179  ราย 
 หัก    สมาชิกลาออกระหว่างปี        12  ราย 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564    171  ราย 
 รวมจำนวนสมาชิกทั้งหมด     3,066  ราย 
 
เปรียบเทียบสมาชิกภาพ 
 

ประเภทสมาชกิ/ปี พ.ศ. ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 
สมาชกิสามัญ 2,895 2,779 116 
สมาชกิสมทบ 171 119 52 
รวมสมาชิกทั้งสิ้น (ราย) 3,066 2,898 168 

 
3.  ทุนเรือนหุ้น 

ยอดยกมา ณ วันที่  1  มกราคม  2564 917,003,790.00  บาท 
บวก  เพิ่มขึ้นระหว่างปี   110,635,679.00  บาท 
      รวม                       1,027,639,469.00  บาท 
หัก   ลดลงระหว่างปี    22,435,110.00  บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564         1,005,204,359.00  บาท 
 

ปี พ.ศ. ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 
ทุนเรือนหุ้น 1,005,204,359.00 917,003,790.00 88,200,569.00 
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4.  เงินรับฝากจากสมาชิก 
เงินรบัฝากยกมา ณ วันที ่ 1  มกราคม  2564   349,944,013.33  บาท 
บวก  เงินรับฝากระหว่างปี               268,421,875.43  บาท 
      รวม                         618,365,888.76  บาท 
หัก   เงินถอนระหว่างปี                 56,496,651.54  บาท 
คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564           561,869,237.22  บาท 

 
รายการ ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 

เงินรับฝากจากสมาชิก 561,869,237.22 349,944,013.33 211,925,223.89 
 
5.  เงินลงทุน 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 7,093,500.00  บาท 
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)    100,000.00  บาท 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด          10,000.00  บาท 
รวม                             7,203,500.00  บาท 
 
การลงทุนของสหกรณ ์ ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 7,093,500.00 5,593,500.00 1,500,000.00 
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 100,000.00 100,000.00 - 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด  10,000.00 10,000.00 - 
รวม 7,203,500.00 5,703,500.00 1,500,000.00 

 
6.  เงินให้กู้แกส่มาชกิ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด มีการให้เงินกู้ยืม 
แก่สมาชิก เป็นจำนวนเงิน 1,512,151,676.49 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  5,296  252,553,600.00 
เงินกู้สามัญ    266,476,199.00 
เงินกู้พิเศษ 
     - เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 
     - เพื่อการซื้อยานพาหนะ 
     - เพื่อการชำระหนี้สินเชื่อ 

 
477 

5 
2 

 
 
 

484 

 
990,263,777.49 

2,693,100.00 
165,000.00 

 
 
 

993,121,877.49 
รวมทั้งสิ้น  6,565  1,512,151,676.49 
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รายการ ปี  2564 ปี 2563 เพ่ิม/ลด 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉิน 252,553,600.00 299,053,050.00 (46,499,450.00) 
เงินกู้สามัญ 266,476,199.00 348,895,800.00 (82,419,601.00) 
เงินกู้พิเศษ 993,121,877.49 326,851,881.91 666,269,995.58 

 
7.  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จัดสรรทุนสาธารณประโยชน์  
เพื่อประโยชน์แก่สมาชิก และประโยชน์สาธารณะ ดังนี้ 

7.1 การสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
      ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 79 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น  334,000.-  บาท ประกอบด้วย 

-  สมาชิกถึงแก่กรรม  7  ราย เป็นเงิน  118,000.-  บาท 
 โดยแยกเป็น  8,000.-  บาท  จำนวน  1  ราย 

               10,000.-  บาท  จำนวน  2  ราย 
               15,000.-  บาท  จำนวน  2  ราย 
               30,000.-  บาท  จำนวน  2  ราย 

- คู่สมรสถงึแก่กรรม  4  ราย เป็นเงิน   12,000.-  บาท 
- บดิาถงึแก่กรรม    41  ราย    เป็นเงิน  123,000.-  บาท 
- มารดาถึงแกก่รรม 27  ราย    เป็นเงิน   81,000.-  บาท 

7.2  การสงเคราะห์สมาชกิที่ประสบสาธารณภัย 
- สมาชิกประสบอัคคีภัย  1  ราย เป็นเงิน     5,000.-  บาท 

7.3  การช่วยเหลือสมาชิก กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) 
- รายละ 3,000.- บาท จำนวน  49  ราย เป็นเงิน  147,000.-  บาท 

7.4  การส่งเสริมการศกึษาบุตรสมาชกิ 
        มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก รวม  69  ทุน ๆ  ละ 3,000.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น  207,000.- บาท   

                      (สองแสนเจ็ดพันบาทถว้น) โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
- ทุนประเภทเรียนดี จำนวน 37 ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท     111,000.-  บาท 
- ทุนประเภทสนับสนุนการศึกษา จำนวน 32 ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท    96,000.-  บาท  

7.5  การสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิก 
 - กิจกรรมของชมรมฟุตบอล สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร    40,000.-  บาท 
 - กิจกรรมของชมรมฟุตบอล สำนักงานเลขาธิการวฒุิสภา        40,000.-  บาท 
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7.6  การสนับสนุนเพ่ือสาธารณกุศล 
- รว่มทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร            7,000.-  บาท 
- รว่มทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผา้พระกฐินพระราชทาน  

สำนักงานเลขาธิการวฒุิสภา             7,000.-  บาท 
 

8.  ผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ 
8.1 การบรกิาร 

1) การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 
2) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร มีการพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 

- เว็บไซต์ https://www.parliamentcoop.com ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก เช่น ตรวจสอบ 
ทุนเรือนหุ้น ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

- การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Line, Facebook 
- บุคคล เช่น กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 

3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 
สหกรณ์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ และส่งผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จำกัด 
และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

8.2 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการและคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 46 
8.2.1 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกจิ จากการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1) การพักชำระหน้ีเงินต้นของเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที ่ส่งผล
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้สมาชิกมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต รวมถึงมี
ความกังวลและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน 
ประกอบกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื ่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้ดำเนินการพักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญและ
เงินกู้พิเศษให้แก่สมาชิก จำนวน 5 รอบ ดังนี้ 
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มาตการช่วยเหลือสมาชิก ระยะเวลา 
จำนวนสมาชิกที่ขอพักชำระหนี้เงินต้น 
เงินกู้สามัญ (ราย) เงินกู้พิเศษ (ราย) 

รอบท่ี 1 
(จำนวน 3 เดือน) 

เมษายน ถึง มิถุนายน 2564 493 434 

รอบท่ี 2 
(จำนวน 3 เดือน) 

กรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 177 515 

รอบท่ี 3 
(จำนวน 3 เดือน 

กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2564 13 55 

รอบท่ี 4 
(จำนวน 3 เดือน) 

ตุลาคม ถึง ธันวาคม 25564 243 582 

รอบท่ี 5 
(จำนวน 3 เดือน) 

กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2565 283 600 

 
2) การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อได้รับการ
วินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 

โดยอนุมัติให้สมาชิกกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 49 ราย เป็นเงิน 
147,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 
3) ปรับปรุงแก้ไขระเบียบเงินกู้พิเศษเพ่ือการปลดเปลื้องหน้ีสิน 

จากเดิมวงเงินกู้คนละไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เพิ่มวงเงินกู้คนละไม่เกิน 3 ล้านบาท 
โดยอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิก รวมทั้งสิ้น 477 ราย เป็นเงิน 990,263,777.49 บาท 

 
 มติที่ประชุมใหญ ่ รับทราบ 

 
 3.3  รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 

นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ ได้เชิญ นายพิเชฐ ชายะตานันท์ ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ ์เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564  
 นายพิเชฐ  ชายะตานันท์ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 
ดังนี้ 
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เลือกตั้งให้
นายพิเชฐ ชายะตานันท์ และนางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้า
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น 
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
1.2  เพ่ือตรวจพิสูจน์ความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี 

และการควบคุมเงินตามหลักการบริหารงานทั่วไป เพื่อความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี 
1.3  เพื ่อตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ตามระเบียบ 

ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 
1.4  เพื่อสอบทานความเหมาะสมในสาระสำคัญในเรื่องการใช้จ่ายเงิน และฐานะทางการเงิน

ของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงิน 

การบัญช ีและเอกสารหลักฐานการประกอบการบันทึกบัญชี 
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ และข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ 
2.3  ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 

3. สรุปผลการตรวจสอบ 
3.1  ด้านการบัญชี 

3.1.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ถือเป็น
หลักฐานประกอบการลงบัญชี 

3.1.2  การบันทึกบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และมีการเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน 

3.1.3  การรับ - จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดและถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสำคัญ 
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 3.2  ดา้นการบริหารงาน 
3.2.1  การให้สมาชิกกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ 
การตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้พิเศษ ได้เป็นไปตาม

ข้อบังคับ และระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด โดย ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯ มีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ รวมทั้งสิ้น  
1,460,513,108.76 บาท สามารถจำแนกได้ดังนี้ 

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำนวน    36,386,213.00  บาท 
 เงินกู้สามัญ   จำนวน  401,318,816.00  บาท 
 เงินกู้พิเศษ   จำนวน         1,322,808,079.76  บาท 
หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จำนวน 420,310,837.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.36 
 
3.2.2 ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ 
 ณ ต้นปี (วันที่ 1 มกราคม 2564)   917,003,790.00  บาท 
 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างปี     88,200,569.00  บาท 
 คงเหลือ ณ สิ้นปี (วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)  1,005,204,359.00  บาท 
หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จำนวน 88,200,569.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.62 
 
3.2.3 การลงทุนของสหกรณ์ฯ 
นอกจากการให้สมาชิกกูย้ืมดงักล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ได้มีการนำเงินไปลงทุนเพ่ิมเติม เพื่อให้

เกิดรายได้เพิ ่มขึ ้น โดยสหกรณ์ฯ มีเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

เงินลงทุนระยะสั้น (ไม่มี) 
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน                       0.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น           0.00  บาท 
เงินลงทุนระยะยาว 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด        7,093,500.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด             10,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด             100,000.00  บาท 
    รวมเงินลงทุนระยะยาว         7,203,500.00  บาท 
หมายเหตุ  เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,500,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.30 
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3.2.4 ทุนสำรอง และทุนสะสมของสหกรณ์ฯ 

ทั้งนี้ การใช้ทุนสะสมต่าง ๆ ระหว่างปี เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุน และระเบียบที่สหกรณ์ฯ กำหนด 
 
3.2.5 รายจ่าย 
รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ ได้จ่ายไปในกิจการสหกรณ์ฯ ควรแก่เหตุผล และเป็นไปตาม

ระเบียบและมติที่ประชุม 
 

3.3  ด้านการดำเนินงาน 
3.3.1 ระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังน้ี 
รายได้ 
- ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน    96,167,434.27  บาท 
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า               8,500.00  บาท 
- รายได้อื่น ๆ              74,366.00  บาท 
  รวมรายได้ทั้งสิ้น    96,250,300.27  บาท 
 รายจ่าย 
- ดอกเบี้ยจ่ายและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม     19,158,157.38  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่        1,591,310.00  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์        135,436.10  บาท 
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก                      -   บาท 
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น      2,718,141.21  บาท 
  รวมรายจ่ายทั้งสิ้น   23,603,044.59  บาท 
 กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน   72,647,255.68  บาท 

ทั้งนี้ กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12,417,945.62 บาท (คิดเป็นร้อยละ 20.62) 
 
 

รายการ ต้นปี (บาท) เพิ่ม (บาท) ลด (บาท) คงเหลือ (บาท) 
ทุนสำรอง 
ทุนสะสม 

- ทุนสาธารณประโยชน์ 
- ทุนรักษาระดับอัตราเงิน 

ปันผล 
- ทุนส่งเสริมการศึกษาและ

อบรม 

55,512,291.34 
 

713,313.58 
481,304.24 

 
112,288.27 

9,377,119.06 
 

700,000.00 
84,000.00 

 
50,000.00 

- 
 

787,000.00 
- 
 

300.00 

64,889,410.40 
 

626,313.58 
565,304.24 

 
161,988.27 
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3.3.2 การดำเนินการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
มติที่ประชุม 

 
จึงเรียนมาเพื ่อโปรดทราบ และคณะผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ขอขอบคุณสมาชิกและ

คณะกรรมการดำเนินการ ที่ได้ให้เกียรติและเลือกข้าพเข้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบกิจการเป็นอย่างดี 

 
คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
มติที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564 
นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ ได้เชิญ นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี ผู้สอบบัญชี 

แถลงงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2564  
นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี ผู้สอบบัญชี นำเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน 

ประจำปี 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 
 

รายงานของผู้สอบบัญช ี
 
เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (สหกรณ์) ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสำหรบั
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
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ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้น จำนวนเงิน 216,869,384.00 บาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็น
จำนวน 364,985.00 บาท) และเงินให้กู้ยืมระยะยาว จำนวนเงิน 1,543,278,739.76 บาท รวมเปน็จำนวน
เงิน 1,760,148,123.76 บาท (สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นจำนวน 364,985.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 
96.70 บาท ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเนื่องจากการให้สินเชื่ออาจมีความเสี่ยง
เกี่ยวกับความสามารถในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของลูกหนี้สินเชื่อ ซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ความเหมาะสมในการให้สินเชื่อแต่ละประเภทประกอบกับจำนวนเงินมีสาระสำคัญ 

ข้าพเจ้าเลือกสอบทานหนังสือสัญญากู้ยืมเงินประกอบกับหลักฐานการพิจารณาการให้สินเชื่อ
รวมถึงการอนุมัติรายการและ บัญชีย่อยลูกหนี้แต่ละราย เพื่อพิจารณาว่าการให้สินเชื่อมีความเหมาะสมเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในช่วงสถานการณ์การกระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเพิ่มเติมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 เงินให้กู้ยืม-สุทธิ ดังนี้ 

ในระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้กำหนดมาตรการเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิก
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ Covid-19 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 มีมติเห็นชอบกำหนดมาตรการพัก
ชำระหนี้ให้กับสมาชิก ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และ
การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ โดยมีระยะเวลาพักชำระหนี้ ครั้งละ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 
ถึงเดือนธันวาคม 2564 
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สหกรณ์มีลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ คงเหลือ ณ วันสิ้นปีทางบัญชี แยกเป็นลูกหนี้เงินกู้สามัญ 
จำนวน 527 ราย 867 สัญญา เป็นเงินคงเหลือจำนวน 390,264,996.00 บาท และลูกหนี้เงินกู้พิเศษ จำนวน 
654 ราย 1,709 สัญญา เป็นเงินคงเหลือจำนวน 1,320,074,019.76 บาท 

ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้มีเงื่อนไขในเรื่องที่ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตข้างต้น 
 
เรื่องอื่น 
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สำหรับปีสิ ้นสุดวันที ่ 31 

ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดย

ถูกต้องตามที ่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี ่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทำงบการเง ิน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ร ับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีที่มีเรื ่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่อง
ต่อไปได้ 

 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน 

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าด้วย คว ามเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื ่อมั ่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ข้อต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่า
มีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยื่องผู้ประกอบวิชาชีพตลาดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
ของข้าพเจ้ารวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการ
ดำเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที ่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที ่มีสาระสำคัญที่เกี ่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที ่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้
ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่
เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ ้นอยู ่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการ
ดำเนินงานต่อเนื่อง 

• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มี
การนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
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 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำเนนิการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันเพื่อกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบซึ่ง
ถ้ามี ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้
เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงาน ของข้าพเจ้า เพราะการกระทำดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 
 
 
  
 (นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี) 
 ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์
 
บริษัท สำนักงาน บีเอฟเอ จำกัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที ่27 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 

มติที่ประชุมใหญ ่ มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกำไรขาดทุน  
 และงบกระแสเงนิสด ประจำปีบัญชีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 ตามรายงานที่เสนอ 
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 4.2  พิจารณาอนุมัตกิารจดัสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 
 นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เสนอการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ 
ประจำปี 2564  
 

สหกรณอ์อมทรัพยข์้าราชการฝา่ยรัฐสภา จำกดั 
การจดัสรรกำไรสุทธ ิ

สำหรับปสีิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

รายการ 
ปี 2564 

ปันผล 5.60 เฉลี่ยคืน 5.10 
จำนวนเงิน ร้อยละ 

กำไรสุทธ ิ 72,647,255.68 100.00 
1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 16,552,168.68 22.79 
2. ค่าบำรุงสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย รอ้ยละ 1 

ของกำไรสุทธิ แต่ไมเ่กิน 30,000.00 บาท 
30,000.00 0.04 

รวมเงิน 16,582,168.68 22.83 
กำไรสุทธเิหลือจากการจดัสรรตามขอ้ 1 และข้อ 2 ที่ประชุมใหญ่ 
จัดสรรกำไรสุทธิที่เหลือตามข้อบังคับข้อ 27 ดังน้ี 
1) เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกในอตัราไมเ่กินร้อยละ 10  
ตามกฎกระทรวง โดยคดิใหต้ามสว่นแหง่ระยะเวลา 
2) เงนิเฉลีย่คนืดอกเบี้ยใหแ้กส่มาชิก ที่สง่ใหแ้ก่สหกรณ์ในระหว่างปี 
3) เงินโบนัสกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่เกิน
ร้อยละ 10 
    - คณะกรรมการดำเนนิการ  
    - เจ้าหน้าที่สหกรณฯ์  
4) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น 
5) ทุนส่งเสริมการศกึษาอบรมทางสหกรณ์ไมเ่กินร้อยละ 10 
ของกำไรสุทธ ิ
6) ทุนสาธารณประโยชน ์ไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของกำไรสทุธิ 

 
 

52,937,636.00 
 

1,392,451.00 
 

365,000.00 
365,000.00 
100,000.00 
60,000.00 

845,000.00 

 
 

72.87 
 

1.92 
 

0.50 
0.50 
0.14 
0.08 
1.16 

 

รวมเงิน 56,065,087.00 84.38 
รวมทั้งสิ้น 72,647,255.68 100.00 

  
 มติที่ประชุมใหญ ่ มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจัดสรรกำไรสุทธ ิประจำปี 2564  
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 4.3  พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี 2565 ดังนี้ 

4.3.1 แผนยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัดได้จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2565 - 2568 และจัดทำร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปี 
2565 ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสหกรณม์ั่นคง สง่เสรมิการออม พร้อมใหบ้รกิาร บรหิารงานโปรง่ใส นำสมัยเทคโนโลย ี
 

พันธกิจ (Mission) 
1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และกำกับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
3. เพิ่มสมรรถนะการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก และจัด

สวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลสำคัญ” 
4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
สันนิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

 
เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาการบริหารจดัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. ส่งเสรมิการให้บรกิารด้านการเงนิ การออม 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการดำเนนิงานสหกรณ์ 
4. สหกรณ์ใชเ้ทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการดำเนนิงาน 
5. ส่งเสรมิให้สมาชกิมีสว่นรว่มในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1:  พัฒนาการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1:  พัฒนาการบริหารจดัการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่  1 :  การนำหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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  1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
  2. โครงการควบคุมภายในและบรหิารความเสี่ยง 
  3. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการหักเงินหนว่ยตน้สังกัดของสมาชิก 
  4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคลอ้งกับความตอ้งการของสมาชิก 
       และความสามารถของสหกรณ ์
เป้าประสงค์ 2:  ส่งเสริมการให้บรกิารด้านการเงิน การออม 
กลยุทธ์ที่  2:  การให้บรกิารธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการพัฒนาการบรกิารสินเชื่อแก่สมาชิก 
  2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 
  3. โครงการปรบัปรงุการใหบ้ริการแก่สมาชกิ 
  4. โครงการระดมทนุ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3:  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรูค้วามสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่  3  :  สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการอบรมพัฒนาบคุลากรใหม้ีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
  2. สร้างนวตักรรมเพื่อพัฒนาสหกรณ ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  จัดหาเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ 4 :  สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่  4   :  สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมในการดำเนินงาน 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบรหิารงานให้ทันสมัย 
  2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ ์
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เป้าประสงค์ 5 :  ส่งเสริมให้สมาชกิมีส่วนรว่มในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่  5 :  การสร้างกระบวนการการมีสว่นร่วมของสมาชกิตอ่กิจกรรมของสหกรณ์ 
  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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  1. เพิ่มการมีส่วนรว่มของสมาชิกโดยการเพ่ิมช่องทางรบัฟังความคดิเหน็ของสมาชกิ อาท ิ
เว็บไซต์ของสหกรณฯ์ , Facebook , Line , แบบสอบถามความคดิเห็น 
  2. โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 
  3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
 มติที่ประชุมใหญ ่ มีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัิแผนงานสหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย 
  รัฐสภา จำกัด ประจำปี 2565 ตามรายงานที่เสนอ 
 
 

4.3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่ 

    

1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00  
1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์  1,050,000.00 1,080,000.00 1,100,000.00     เงินเดือนและเงินเลื่อนขั้น     

    เจ้าหน้าที่ 8 อัตรา 
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์  228,000.00 240,000.00 240,000.00  
1.4 ค่าทำงานล่วงเวลา 100,000.00 67,190.00 100,000.00 เป็นค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 
1.5 เงินสมทบประกันสังคม 47,000.00 23,400.00 40,000.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมฯ 

ร้อยละ 5 ของเงินเดือน 
1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 2,000.00 720.00 2,000.00 เป็นเงินสมทบกองทุนเงิน

ทดแทนฯ ร้อยละ 0.4 ของ
เงินเดือน  

รวม 1,600,000.00 1591,310.00 1,662,000.00  
2. หมวดครุภัณฑ์     
2.1 เครื่องใช้สำนักงาน 200,000.00 174,884.70  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน 

1 เครื่อง  
2.2 กล้องวงจรปิด - - 300,000.00 ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ทำการ

สหกรณ์แห่งใหม่ 
2.3 โต๊ะ เก้าอ้ีสำนักงาน 300,000.00 - 500,000.00 ซื้อโต๊ะ เก้าอ้ี เพ่ือรองรับ

สถานที่ทำการแห่งใหม่ 
รวม 500,000.00 174,884.70 800,000.00  
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รายการ 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก     
3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณสำหรับ
สมาชิก 

1,158,400.00 1,158,400.00 1,225,600.00 เป็นเงินสมนาคุณสำหรับ
สมาชิก รายละ 3,064 ราย 
รายละ 400 บาท 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ 100,000.00 12,000.00 30,000.00 เป็นค่าจัดทำรายงาน/วัสดุ
อุปกรณ์/ ค่าพาหนะ
ผู้เข้าร่วมประชุม
บุคคลภายนอก 

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กรรมการ 

70,000.00 63,693.00 70,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
กรรมการสหกรณ์ 

รวม 1,328,400.00 1,234,093.00 1,325,600.00  
4. หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินงานอ่ืน     
4.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 420,000.00 357,600.00 420,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ที่ปรึกษา และบุคคลจาก
หน่วยงานภายนอกอ่ืนที่
สหกรณ์เชญิเข้าร่วมประชุม 

4.2 ค่าเบี้ยประชุม
คณะอนุกรรมการ 

430,000.00 545,750.00 600,000.00 เป็นค่าเบี้ยประชุมแก่
อนุกรรมการ 

4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ 

4.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
บัญชี 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบบัญชี 

4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 55,050.00 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม
สัมมนาของกรรมการและ
สมาชิก 

4.6 ค่ารับรอง 30,000.00 11,989.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรอง
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์
กรรมการ และบุคคลอ่ืนที่
สหกรณ์ประสานงาน 

4.7 ค่าเช่าสัญญาณระบบ
อินเตอร์เน็ต 

20,000.00 15,264.60 20,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญา
อินเตอร์เน็ต 

4.8 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญา
การใช้โปรแกรมสหกรณ์ 
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มติที่ประชุมใหญ่  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565  

รายการ 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้ จ่ายจริง ขอตั้ง 

4.9 สำรองการซื้อโปรแกรมสหกรณ์
ใหม่ 

1,500,000.00 - 1,500,000.00 เป็นค่าซื้อโปรแกรมสหกรณ์
ใหม่ทดแทน 

4.10 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ครุภัณฑ ์

20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ 

4.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทาง
กฎหมาย 

200,000.00 - 200,000.00 เพ่ือใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ทางกฎหมาย 

4.12 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 50,000.00 52,963.83 50,000.00 เป็นค่าวัสดุสำนักงาน 
4.13 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 70,000.00 58,881.70 70,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่าย

เอกสาร 
4.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30,000.00 17,945.00 30,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 
4.15 ดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิก 15,000,000.00 2,758,802.67 17,000,000.00 เป็นค่าดอกเบี้ยเงินฝาก

สมาชิก 
4.16 ดอกเบี้ยเงินกู ้ 3,000,000.00 6,355,878.17 7,000,000.00 เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 
4.17 ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ 

และค่าโทรศัพท์ 
4.18 ค่าเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 100,000.00 - 50,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย

ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ 
4.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 65,000.00 24,438.00 65,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกิจการ

สหกรณ์ 
4.20 ค่าตกแต่งภายใน 150,000.00  2,000,000.00 เป็นค่าตกแต่งภายในที่ทำ

การสหกรณ์แห่งใหม่ 
รวม 21,883,000.00 20,596,562.48 29,853,000.00  

รวมทั้งสิ้น 25,311,400.00 23,596,850.18 33,640,600.00  
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4.4 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2565 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายชาติชาย  เนื่องนิยม กรรมการ 
เป็นผู้เสนอการพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2565 
 นายชาติชาย  เนื ่องนิยม กรรมการ เสนอที ่ประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 17. กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงาน ซึ่งปี  
2564 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาท)  

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ 7.2.2 (1) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงิน
การกู้ยืมของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้ น
รวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง จำนวน 1,070,093,769.40 บาท 
(หนึ่งพันเจ็ดสิบล้านเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) 

คณะกรรมการดำเนินการเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ 
อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันในปี 2565 ไว้จำนวน 500,000,000. 00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) ซึ่งไม่เกิน
วงเงินการกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
  
 มติที่ประชุมใหญ่   มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  
  ประจำปี 2565 จำนวน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
   
 4.5  คัดเลือกผูส้อบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2565 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เปน็ผู้นำเสนอข้อมูลของ
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุม 
 นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชี เพื่อเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งและกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบประจำปี 2564 ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของ
สหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง" ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

สำหรับปี 2565 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนได้เสนอบริการสอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการ
สอบบัญชีสำหรับปีการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2 ราย ดังนี้ 

1. บริษัท BFA Office Company Limited 
2. บริษัท เฟิร์ส ออดิท แอนด์ การบัญชี 072 จำกัด 
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การนำเสนอขอ้มูลของผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต่อที่ประชุมใหญ่ 
 

รายละเอียดการเสนอ 
บริการสอบบัญช ี

ลำดับที่ 1 
  BFA Office Company Limited 

ลำดับที่ 2 
บริษัท เฟิร์ส ออดิท แอนด์ การบญัชี 072 จำกัด 

1. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญช ี
     - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
     - จำนวนผู้ช่วย 

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน  

อย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

จำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการตรวจสอบ  1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบ 
2. รายงานสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน
การบ ัญชีตามที ่ เห ็นสมควร โดยไม ่ถ ือเป็น
ค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทาง
การเงินการบัญชีที ่สำคัญที ่พบในระหว่างการ
ตรวจสอบ จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
เมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจาก
หน่วยงานราชการ ข้าพเจ้าจะดำเนินการตรวจสอบ
เพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น 
แล ้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีใหส้หกรณ์
ทราบ 
2. รายงานการตรวจสอบประจำป ีตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงิน
การบ ัญช ีตามท ี ่ เห ็นสมควร โดยไม ่ถ ือเป็น
ค่าบริการพิเศษ กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ
บัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ จะแจ้ง
ให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้า
จะดำเนินการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
4. ข้าพเจ้ายินดีเข้าร่วมประชุมใหญ่และประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณร์้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 90,000.00 บาท (เก้าหมื่นบาทถว้น) 

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพ่ือ
พิจารณาแต่งต้ังเป็นผู้สอบ
บัญช ี

- นางสาวดุลวรรณ์  สกุลด ี
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
  เลขทะเบียน 6924 

- ว่าท่ีร้อยตรีณรงค์  เตชน์เมทนี 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
  เลขทะเบียน 10821 

5. การเสนอบริการอื่น ๆ  - ข้าพเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่
มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
- ข้าพเจ้าและผู้ช่วยสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

- ข้าพเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นท่ี
มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
- ข้าพเจ้าและผู้ช่วยสอบบัญชีมีคุณสมบัติตามที่
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
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มติที่ประชุมใหญ ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัท BFA Office Company Limited 
 โดยนางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 เลขทะเบียน 6924 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
 กำหนดค่าธรรมเนียม จำนวน 80,000.00 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 และบริษัท เฟิร์ส ออดิท แอนด์ การบัญชี 072 จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง 
  

 4.6 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้ผู้จัดการสหกรณ์เป็นผู้นำเสนอการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม 

นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู ้จัดการสหกรณ์ เสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 กำหนดไว้ดังนี้ 

ข้อ 74. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การเศรษฐกิจ 
เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี จำนวนไม่เกินห้าคน 

ที่ประชุมใหญ่จะต้องเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำใน
สหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม

ใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา 
(2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้สอบบัญชี 

(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบ
บัญชีของสหกรณ์นั้น 

(4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
(5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
(6) พ้นจากตำแหน่งกรรมการดำเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี

ทางบัญชีของสหกรณ์ 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) เคยได้รับลงโทษจำคุกหรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่

ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

30 

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 

(4) เคยถูกให้ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากตำแหนง่กรรมการหรอืผู้ตรวจสอบกิจการเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อื่น 

ข้อ 75. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลา
หนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้าครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการ  คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำ 
 
นางสาวอรพรรณ  สินธ์ศิริมานะ หมายเลขสมาชิก 003683 เสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 

2565 สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 ราย คือ นายพิเชฐ ชายะตานันท์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี
ชำนาญการ สำนักการคลังและงบประมาณ และผู ้ตรวจสอบกิจการสัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 1 ราย คือ นางสาวกนกวรรณ กวินปกรณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนัก
การคลังและงบประมาณ 
 โดยนางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวนเงิน 4,000.- บาท / เดือน เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 
 มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คน คือ 
     1. นายพิเชฐ   ชายะตานันท์ 
     2. นางสาวกนกวรรณ  กวินปกรณ์ 
     โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนเงิน 4,000.- บาท / เดือน 
 

4.7 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ เสนอที่ประชุม พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  
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 รายละเอียดที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ดังนี้ 

 
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกดั  

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

  ข้อ 23/1 รายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สิน ให้สหกรณ์จัดทำรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สินตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศ
กำหนด อย่างน้อยทุกหกเดือน และให้เปิดเผย
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ในกรณี
ที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตุอื ่นทำให้ 
ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สำนักงานของสหกรณ์ 
 ให้สหกรณ์ส่งรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินตามวรรคหนึ่งให้แก่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์และนายทะเบียนสหกรณ์ ตามแบบ
และระยะเวลาที ่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประกาศกำหนด 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำรายการย่อแสดง
สินทรัพย์และหนี้สิน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การดำเนินงานและกำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 ข้อ 15 ข้อ 16 
และข้อ 17  

 ข้อ 49 อำนาจหน้าท ี ่ของที่
ประชุมใหญ่ ที ่ประชุมใหญ่มีอำนาจ
หน้าที ่พิจารณาวินิจฉัยเรื ่องทั ้งปวงที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิก
เข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับ
เลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้
ออกจากสหกรณ ์
 (2) พิจารณาเลือกตั ้งและถอด
ถอนกรรมการดำเนินการและผู ้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์ 

 ข้อ 49 อำนาจหน้าที่ของที่ประชุม
ใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณา
วินิจฉัยเรื ่องทั ้งปวงที ่เกิดขึ ้นเกี ่ยวกับการ
ดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
 (1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้า
ใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็น
สมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 (2) พิจารณาเลือกตั ้งและถอดถอน
กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
ทราบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงการดำเนินงาน
และกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
ข้อ 14 (1) (2) (3) และ (4)  
 
 
 
เป็นไปตามมาตรา 66 
แห ่ งพระร าชบ ัญญ ัติ
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 (3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
 (4) ร ับทราบรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ของ
คณะกรรมการดำเน ินการและของผู้
ตรวจสอบกิจการ  
 (5) พิจารณากำหนดบำเหน็จ
ค ่ า ตอบแทนการปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นขอ ง
กรรมการดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ 
และผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (6) พิจารณากำหนดวงเง ินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
 (7) อ น ุ ม ั ต ิ แ ผ น ง า น แ ล ะ
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีของ
สหกรณ ์
 (8) พิจารณาการแยกสหกรณ ์
 (9) พ ิ จารณาแก ้ ไข เพ ิ ่ ม เติ ม
ข้อบังคับ 
 (10) รับทราบเรื่องการดำเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และชุมนุมสหกรณ์ท ี ่สหกรณ์น ี ้ เป็น
สมาชิกอยู่ 
 (11) พิเคราะห์และปฏิบ ัต ิตาม
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียน
สหกรณ์  รองนายทะเบ ียนสหกรณ์ 
ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี หรือ
พนักงานเจ ้าหน้าที ่ซ ึ ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
 (12) กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิด
จะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก 
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

 (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
 (4) รับทราบรายงานประจำปีแสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดำเนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ  
 (5) รับทราบข้อมูลผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ที ่กรรมการ 
ผู ้จ ัดการ ผู ้ม ีอำนาจในการจ ัดการ และ 
ที ่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้ร ับจากสหกรณ์  
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
 (6) รับทราบข้อมูลการถูกร้องทุกข์
กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน 
และถูกลงโทษของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกัน
ไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี  
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 
 (7) รับทราบรายการอ่ืนที่คณะกรรมการ
หรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้เปิดเผยแก่สมาชิก  
 (8) รับทราบรายการอื ่นตามที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด 
 (5) (9)  พิจารณากำหนดบำเหน็จ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
ดำเนินการหรือกรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจ
สอบกิจการ 
 (6) (10) พิจารณากำหนดวงเง ินซึ่ง
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
 (7) (11) อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
 (8) (12) พิจารณาการแยกสหกรณ ์
 (9) (13) พ ิ จารณาแก ้ ไข เพ ิ ่ ม เ ติ ม
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิม พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2562 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 (10) (14) รับทราบเรื่องการดำเนินงาน
ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ
ชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
 (11) (15) พิเคราะห์และปฏิบ ัต ิตาม
บันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  
รองนายทะเบ ียนสหกรณ์  ผ ู ้ตรวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
 (12) (16) กำหนดรูปการซึ ่งสหกรณ์ 
คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิก 
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 ข ้ อ  5 0  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหน ึ ่ งคน แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร
ดำเน ินการอีกไม ่เก ินส ิบส ี ่คน ซ ึ ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้ง
ในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 
เลขานุการคนหนึ ่ง และเหรัญญิกคน
หนึ ่ง นอกนั ้นเป ็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงาน
สหกรณ ์
 ห้ามไม่ให ้บ ุคคลซึ ่ งม ีล ักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการ
ดำเนินการ 
 (1)  เคยได ้ร ับโทษจำค ุกโดยคำ
พิพากษาถึงที ่ส ุดให้จำคุกในความผิด
เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต  
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ 
ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

 ข้อ 50 คณะกรรมการดำเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการดำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  
 กรรมการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง 
ต้องเป็นผู ้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี   
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือผ่าน
การฝึกอบรมตามหลักสูตรในด้านดังกล่าว
หรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยหนึ่งคน 
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั ้งใน
ระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการ
คนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ สำนักงานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
 (1)  เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
ที่กระทำโดยทุจริต  

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ค ุณว ุฒ ิของกรรมการ
เพ ื ่ อ ให ้ สอดคล ้ องกับ
กฎกระทรวงการดำเนินงาน
และกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
ข้อ 8 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 (3) เคยถ ูกให ้พ ้นจากตำแหน่ ง
กรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้น
จากตำแหน่งกรรมการตามคำสั ่งนาย
ทะเบียนสหกรณ ์
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) สมาชิกซึ ่งผิดนัดการชำระ
เงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิด
นัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระทำของตนเอง 
 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์
นี้ 

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ 
ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ 
หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที ่
 (5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชำระเงินงวด
ชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดข้ึนจากการกระทำของตนเอง 
 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 

 ข ้ อ 57 อำนาจหน ้ าท ี ่ ของ
คณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ
ดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการ
ท ั ้ งปวงของสหกรณ์ ให ้ เป ็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั่งของสหกรณ์ กับท้ังในทางอันจะทำ
ให ้ เก ิดความจำเร ิญแก ่สหกรณ์ ซึ่ ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) พ ิจารณาในเร ื ่ องการรับ
สมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง 
ๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ 
และคำสั่งของสหกรณ ์
 (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝาก
เงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการ
ฝากหรือลงทุนเงินของสหกรณ์ 
 (3) กำหนดและดำ เน ิ นกา ร
เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบ

 ข้อ 57 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ดำเน ินการ  คณะกรรมการดำเน ินการ 
มีอำนาจหน้าที ่ดำเนินกิจการทั ้งปวงของ
สหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ กับทั้ง
ในทางอ ันจะทำให ้ เก ิดความจำเร ิญแก่
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) พิจารณาในเรื ่องการรับสมาชิก
และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแล
ให้สมาชิกปฏิบัติการต่าง ๆ ตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
 (2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน 
การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือ
ลงทุนเงินของสหกรณ ์
 (3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับ
การประชุมใหญ่ และเสนองบการเงินกับ
รายงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณต์่อที่ประชุมใหญ่ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจ ัดให ้ม ีมาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาและ
การเยียวยาหรือชดเชยแก่
สมาชิกซ่ึงได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินงานของ
สหกรณ์ โดยกำหนดให้เป็น
หน้าที ่ของคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้อง
ก ั บ ก ฎ ก ร ะทร ว งก า ร
ดำเนินงานและกำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครด ิตย ูเน ี ่ยน 
พ.ศ. 2564 ข้อ 20  
เป ็นไปตามมาตรา 66 
แห ่ งพระร าชบ ัญญ ัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

ดุลกับรายงานประจำปี แสดงผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ 
 (4) เสนอแนะการจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 (6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง 
หรือจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู ้จ ัดการตลอดจนควบคุม ด ูแลการ
ปฏิบ ัต ิงานของผ ู ้จ ัดการให้เป ็นการ
ถูกต้อง 
 (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง 
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู ้ตรวจสอบ
ภายใน 
 (8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ ์
 (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อย
ซึ ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสาร
ต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงาน
ของสหกรณ ์
 (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัคร
เข ้าเป ็นสมาช ิกและออกจากชุมนุม
สหกรณ์และองค์การอื่น 
 (11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง 
และถอดถอนคณะกรรมการอื ่น หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเน ินก ิจการของ
สหกรณ ์
 (12) พิเคราะห์และปฏิบ ัต ิตาม
หนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รอง
นายทะเบ ียนสหกรณ ์  ผ ู ้ ตรวจการ
สหกรณ์ ผ ู ้สอบบัญชี หร ือพนักงาน

 (4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ 
 (5) เสนอแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
 (6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือ
จ้าง และกำหนดค่าตอบแทนของผู ้จัดการ
ตลอดจนควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง 
 (7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และ
กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่ง
บรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ 
และบรรดาอุปกรณ์ดำเนินงานของสหกรณ์ 
 (10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็น
สมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และ
องค์การอื่น 
 (11) พ ิจารณาดำเน ินการแต ่ งตั้ ง 
และถอดถอนคณะกรรมการอ ื ่น  หรือ
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 (12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือ
ของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู ้ตรวจการสหกรณ์ ผู ้สอบบัญชี 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ซ ึ ่งนายทะเบียน
สหกรณ์มอบหมาย 
 (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่
บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตลอดจน
สอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของ
สหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
 (14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการ
อื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ 
และสมาชิกเก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ 

ท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิม พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2562 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

เจ ้าหน ้าท ี ่ซ ึ ่ งนายทะเบ ียนสหกรณ์
มอบหมาย 
 (13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรม
แก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที ่สหกรณ์
ตลอดจนสอดส่องดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้
กิจการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 
 (14) พ ิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น ข อ ง
คณะกรรมการอ่ืน ผ ู ้ตรวจสอบกิจการ 
ความเห ็นของผ ู ้จ ัดการ และสมาชิก
เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ 
 (15) เช ิญสมาช ิ ก หร ื อบ ุ คคล 
ภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการดำเน ินการ ตลอดจน
กำหนดค่าตอบแทนให้ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ้อง ต ่อส ู ้  หร ือดำเน ินคดี
เก ี ่ ยวก ับก ิ จการของสหกรณ ์  หรื อ
ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อ
พิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด 
 (17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ 
เก ี ่ ยวก ับทร ัพย ์ส ิ น  ด ั งระบ ุ ไว ้ ใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 (18) พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการ
ดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพื่อเข้า
ประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุม
ใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอื่น ซึ่ง
สหกรณ์นี้เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่ข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และ
องค์การนั้นกำหนดไว้ 
 (19) กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช ่าที ่พ ัก และค่าเบี ้ยประชุมของ

 (15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอก 
ที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
ดำเนินการ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนให้
ตามท่ีเห็นสมควร 
 (16) ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำเนินคดีเกี ่ยวกับ
กิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอม
ความ หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ
พิจารณาชี้ขาด 
 (17) พ ิจารณาดำ เน ินการต ่ า ง  ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ 
 (18) พิจารณากำหนดมาตรการการ
แก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่
สมาช ิ กซ ึ ่ ง ไ ด ้ ร ั บผลกระทบจากการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ โดยอย่างน้อยต้องมี
สาระสำคัญเกี ่ยวกับมาตรฐาน ระยะเวลา 
และการแจ้งให้สมาชิกทราบในการแก้ไข
ปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยตามที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 (18) (19) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ดำเน ินการเป ็นผ ู ้แทนสหกรณ์ เพื ่อเข้า
ประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่
ของส ันน ิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การอ่ืน ซึ่งสหกรณ์นี้
เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับ
ของส ันน ิบาตสหกรณ์แห ่งประเทศไทย 
ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้นกำหนดไว้ 
 (19) (20) กำหนดค่าเบ ี ้ยเล ี ้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ
กรรมการดำเนินการ กรรมการอื ่น ๆ ที่
ปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
 (20) (21) พิจารณามอบหมายอำนาจ
หน้าที ่ ในการดำเน ินงานให้แก่ประธาน



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

กรรมการดำเนินการ กรรมการอื่น ๆ ที่
ปรึกษา และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 (20) พิจารณามอบหมายอำนาจ
หน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธาน
กรรมการ  รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ เหร ัญญิก ผ ู ้จ ัดการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการ รองประธานกรรมการ เลขานุการ 
เหรัญญิก ผู้จัดการและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ตามความเหมาะสม 

  ข้อ 57/1 การขัดกันของผลประโยชน์ 
เพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ใน
การดำเนินงานของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ
ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) การให้สินเชื่อหรือให้กู้แก่กรรมการ
ซึ่งเป็นสมาชิกต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกำหนด
พิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าวมากกว่าการให้
สินเชื่อหรือให้กู้กับสมาชิกอ่ืน 
 (2) การทำธ ุรกรรมก ับกรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา
ของสหกรณ์ หรือผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว ต้องไม่มีเงื ่อนไขหรือข้อกำหนด
พิเศษและต้องไม่มีลักษณะที่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุคคลดังกล่าว 
 (3) การจ ่ายเง ิน ทร ัพย ์ส ิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นค่าตอบแทนแก่
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่
ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู ้ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว ต้องไม่มีลักษณะเป็นการจ่าย
เพ่ือเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือไปจากบรรดา
ที่พึงจ่ายตามปกต ิ
 (4) การขาย ให้ หรือให้เช่าทรัพย์สิน
ใด ๆ แก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจใน
การจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ หรือผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และการรับซื้อ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การป ้องก ันการข ัดกัน 
ของผลประโยชน์ในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 
เพ ื ่ อ ให ้ สอดคล ้ องกับ
กฎกระทรวงการดำเนินงาน
และกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 
ข้อ 18  
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

หรือเช่าทรัพย์สินใด ๆ จากบุคคลดังกล่าว
หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องเป็น
การดำเนินการตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้น 
โดยถือเอาราคาตามบัญชีของทรัพย์สินของ
สหกรณ์นั ้นหรือราคาตลาดตามมาตรฐาน 
การบัญชีของทรัพย์สินนั้น แล้วแต่จำนวนใด
จะสูงกว่า โดยสหกรณ์ต้องเสนอให้ที่ประชุม
ใหญ่สหกรณ์เห็นชอบก่อนดำเนินการดังกล่าว 
 (5) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้
แก่กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ห้ามกรรมการ 
ซึ่งขอสินเชื่อหรือกู้เงินและผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กรรมการซึ ่งขอสินเชื ่อหรือกู้ เง ินเข้าร่วม
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว 
 (6) การพิจารณาให้สินเชื่อหรือให้กู้
แก่สหกรณ์อื ่น ห้ามกรรมการซึ ่งเป็นผู ้ซึ่ง
เกี ่ยวข้องกับสหกรณ์ที่ขอสินเชื่อหรือขอกู้ 
เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

 ข้อ 66 อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู ้จ ัดการ ผู ้จ ัดการมี
อำนาจหน้าที่ในการจัดการทั่วไป และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำ
ของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็น
สมาชิกให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็น
ธุระจัดให้ผู้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื่อ
ใ น ท ะ เ บ ี ย น ส ม า ช ิ ก  แ ล ะ ช ำ ร ะ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับเงินค่าหุ้นตาม
ข้อบังคับของสหกรณ ์
 (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่า
หุ้นรายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่าย
คืนค่าหุ ้นและชักชวน การถือหุ ้นใน
สหกรณ ์

 ข้อ 66 อำนาจหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของผู้จัดการ ผู้จัดการมีอำนาจ
หน้าที่ในการจัดการทั่วไป และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ 
รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้เป็นการถูกต้อง ตลอดจนเป็นธุระจัดให้ 
ผู ้เข้าเป็นสมาชิกลงลายมือชื ่อในทะเบียน
สมาชิก และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ากับ
เงินค่าหุ้นตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
 (2) ควบคุมให้มีการเก็บเงินค่าหุ้น
รายเดือน แจ้งยอดจำนวนหุ้น จ่ายคืนค่าหุ้น
และชักชวน การถือหุ้นในสหกรณ์ 
 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก และ
ส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 

เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดทำรายละเอียดผล 
ประโยชน์และค่าตอบแทน
ของกรรมการ ผู ้จ ัดการ  
ผู ้มีอำนาจในการจัดการ 
และที่ปรึกษาของสหกรณ์ 
การจ ั ดทำรายการย่ อ 
แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 
และวิธีการเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดของบริการ
ทา งการ เ ง ิ น  เพ ื ่ อ ให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การดำเนินงานและกำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 (3) รับฝากเงิน จ่ายคืนเงินฝาก 
และส่งเสริมการรับฝากเงินของสหกรณ์ 
 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำ
ขอกู้ จ่ายเงินกู้ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
เงินกู ้ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบ
ของสหกรณ ์
 (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิก
รายบุคคลเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้
กู ้ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิก
ทราบเป็นรายบุคคล 
 (6) พิจารณาแต่งตั้งหรือจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ 
ที่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง
กำหนดหน้าที ่และวิธ ีปฏิบัติงานของ
บรรดาเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบดูแล
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้
เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องออก
ใบรับ เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญ
โดยครบถ ้วน ร ับผ ิดชอบในการรับ
จ่ายเงินของสหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
รวบรวมใบสำคัญและเอกสารต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน และเก็บ
รักษาเงินของสหกรณ์ให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (8) รับผิดชอบและดูแลในการ
จัดทำบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ให้ถ ูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
 (9) ติดต่อประสานงานกับเลขา 
น ุการในการน ัด เร ียกประช ุมใหญ่  

 (4) เป็นธุระในการตรวจสอบคำขอกู้ 
จ ่ายเง ินกู ้  จ ัดทำเอกสารเกี ่ยวกับเง ินกู้  
ให้เป็นไปตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ 
 (5) จัดทำรายละเอียดของสมาชิก
รายบุคคลเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น และเงินให้กู้ 
ทุกหกเดือน พร้อมกับแจ้งให้สมาชิกทราบ
เป็นรายบุคคล 
 (6) พิจารณาแต ่งต ั ้ งหร ือจ ัดจ ้ าง
เจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ 
ที ่กำหนดในระเบียบของสหกรณ์ รวมถึง
กำหนดหน้าที่และวิธีปฏิบัติงานของบรรดา
เจ ้ าหน ้าท ี ่ ของสหกรณ ์  ตลอดจนเป็น
ผ ู ้บ ังค ับบัญชาและร ับผ ิดชอบด ูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นให้เป็นไป
โดยถูกต้องเรียบร้อย 
 (7) เป็นธุระกวดขันในเรื่องออกใบรับ 
เรียกใบรับ หรือจัดให้มีใบสำคัญโดยครบถ้วน 
รับผิดชอบในการรับจ่ายเงินของสหกรณ์ 
ให้เป็นการถูกต้อง รวบรวมใบสำคัญและ
เอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินไว้โดยครบถ้วน 
และเก็บรักษาเง ินของสหกรณ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 (8) รับผิดชอบและดูแลในการจัดทำ
บัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 (9) ติดต่อประสานงานกับเลขานุการ
ในการน ั ด เ ร ี ยกประช ุ ม ใหญ ่  ประชุม
คณะกรรมการดำเน ินการ และประชุม
คณะกรรมการอื่น ๆ 
 (10) ร ับผ ิดชอบจ ัดทำงบการ เ งิน
รวมทั ้งบ ัญช ีกำไรขาดทุน และรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ 
เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา เพ่ือ

พ.ศ. 2564 ข้อ 14 (1) ข้อ 
15 และข้อ 21 วรรคสอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป ็นไปตามมาตรา 66 
แห ่ งพระร าชบ ัญญ ัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

40 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และ
ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
 (10) ร ั บผ ิ ดชอบจ ั ดทำ งบดุ ล
รวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงาน
ประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของ
สหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา เพื ่อเสนอต่อที ่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิ
 (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
 (12) จัดทำแผนปฏิบัต ิงานของ
เจ้าหน้าที ่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
 (13) เข้าร่วมประชุมและชี้แจงใน
การประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการ
อื่น ๆ เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิ
ให้เข้าร่วมประชุม 
 (14) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณของสหกรณ์ 
 (15) รักษาดวงตราของสหกรณ์ 
และรับผิดชอบตรวจตราดูแลทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดี
และปลอดภัย 
 (16) เ ส น อ ร า ย ง า น ก ิ จ ก า ร
ป ร ะ จ ำ เ ด ื อ น ข อ ง ส ห ก ร ณ ์ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการ 
 (17) เสนอรายการหรือรายงาน
ของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบ
และระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 
 (18) ปฏ ิบ ัต ิ งานอ ื ่น ๆ ตามที่
คณะกร รมก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร  ห รื อ

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ และให้นำเสนอ
รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทน
เป็นรายบุคคลที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจ
ในการจัดการ และที ่ปร ึกษาของสหกรณ์ 
ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ  
 (11) จัดทำแผนงานและงบประมาณ
รายจ ่ ายประจำป ี ของสหกรณ ์  เ สนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา 
 (12) จ ั ดท ำแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นของ
เจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญ ่
 (13) จัดทำรายการย่อแสดงสินทรัพย์
และหนี้สินตามข้อ 23/1  
 (13) (14) เข้าร่วมประชุมและชี้แจง
ในการประชุมใหญ่ ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ 
เว้นแต่กรณีซึ่งที่ประชุมนั้น ๆ มิให้เข้าร่วม
ประชุม 
 (14) (15) ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสาร
บรรณของสหกรณ์ 
 (15) (16) รักษาดวงตราของสหกรณ์ 
และร ับผ ิดชอบตรวจตราดูแลทร ัพย ์สิน 
ต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้อยู่ในสภาพอันดีและ
ปลอดภัย 
 (16) (17) เ ส น อ ร า ย ง า น ก ิ จ ก า ร
ประจำเดือนของสหกรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
 (17) (18) เสนอรายการหรือรายงาน
ของสหกรณ์ต่อทางราชการ ตามแบบและ
ระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด 
 (18) (19) ปฏิบ ัต ิงานอื ่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการ

ท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่มเต ิม พ.ศ. 
2553 และ พ.ศ. 2562 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

คณะกรรมการอื่น  ๆของสหกรณ์มอบหมาย 
หรือตามที่ควรกระทำ เพื่อให้กิจการใน
หน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 

อ่ืน ๆ ของสหกรณ์มอบหมาย หรือตามท่ีควร
กระทำ เพ่ือให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
 การใดที่กำหนดไว้ในข้อนี้ให้เป็นหน้าที่
ของผู ้จัดการสหกรณ์ในการให้บริการทาง
การเงินแก่สมาชิกให้กระทำโดยเปิดเผย 
พร้อมจัดทำรายละเอียดของบริการทาง
การเงิน ซึ ่งต้องมีการแสดงเงื ่อนไข สิทธิ
ประโยชน์ และข้อควรระวังอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วนเพื่อให้สมาชิกทราบและเข้าใจง่าย 
ด้วยว ิธ ีการทางอิเล ็กทรอนิกส์เป็นหลัก  
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการหรือมีเหตอ่ืุน
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เปิดเผยข้อมูลนั ้น ณ  
ที่ทำการสหกรณ์ 

 ข้อ 74 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกของสหกรณ์ 
หรือบุคคลภายนอกผู ้มีคุณวุฒิความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหาร
จัดการ การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ 
หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์เป็นการประจำปีจำนวนไม่
เกินห้าคน  
 ท ี ่ ป ร ะช ุ ม ใหญ ่ จ ะ เ ล ื อ กตั้ ง
กรรมการดำเน ินการหร ือผู้ ซ ึ ่งดำรง
ตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือ
บุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

 ข้อ 74 ผู ้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั ้งสมาชิกของสหกรณ์  
หร ือบ ุคคลภายนอกผ ู ้ม ีค ุณว ุฒ ิความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ  เช่น ธุรกิจ การเงิน 
การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ การ
เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจำปี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่เกิน
ห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล ในกรณีที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการมากกว่าหนึ่ง
คน จะต้องมีผู ้ซึ ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปร ิญญาตร ีด ้านการเง ิน การบัญช ี การ
บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์อย่างน้อย
หนึ่งคน 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการหรือผู ้ซ ึ ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่
ประจำในสหกรณ์เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได ้

แก้ไขเพิ ่มเต ิมเก ี ่ยวกับ
ค ุณว ุฒ ิการศ ึกษาของ
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ท ี ่ จ ะ ได ้ ร ั บ เ ล ื อ ก เป็ น
ผู ้ตรวจสอบกิจการ และ
ตัดความที ่เป ็นลักษณะ
ต้องห้ามซึ่งกำหนดไว้เป็น
คุณสมบัติ นำไปกำหนด
ในข ้อบ ังค ับ ข ้อ 74/1 
เพ ื ่ อ ให ้ สอดคล้ อ ง กั บ
ระเบ ียบนายทะเบ ียน
สหกรณ ์  ว ่ า ด ้ ว ยการ
ตรวจสอบก ิจการของ
สหกรณ ์  พ . ศ .  2 563  
ข ้อ  5  บทน ิยามคำว่ า  
“ผ ู ้ตรวจสอบก ิจการ” 
และข้อ 7  
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิด
นัดชำระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา 
 (2) ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ 
ผู ้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ 
 (3) ไม ่ เป ็นผ ู ้สอบบ ัญช ี  หรือ
ผู้ช่วยสอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
นั้น 
 (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์
นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (5) ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน
มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีทางบัญชีของ
สหกรณ ์

 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป ็นสมาช ิกของสหกรณ์ หรือ
บุคคลภายนอกซึ ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ในหนึ่งปีบัญชีที่ผ่านมา 
 (2) ผ ่ า นก า รอบรม หล ั ก ส ู ต ร ที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือเคยเป็นผู ้ตรวจการสหกรณ์ 
ผ ู ้สอบบ ัญช ีภาคร ัฐ และได ้ร ับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้สอบกิจการ 
 (3) ไม่เป็นผู ้สอบบัญชี หรือผู ้ช ่วย
สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคล
ที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 
 (4) ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (5) ไม่เป็นผู ้จ ัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6) พ ้ นจากตำแหน ่ ง กรรมการ
ดำเน ินการสหกรณ์น ั ้น หร ือสหกรณ์ อ่ืน
มาแล้วไม ่น ้อยกว ่าหนึ ่งปีทางบัญช ีของ
สหกรณ ์

 ข้อ 74/1 ผู ้ตรวจสอบกิจการ
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ
พิพากษาถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็น
โทษสำหรับความผิดที ่ได ้กระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (2) เคยถ ูกไล ่ออก ปลดออก 
หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือ

 ข้อ 74/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่
มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคน
เสมือนไร้ความสามารถ 
 (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็น
บุคคลล้มละลายทุจริต 
 (1) (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ

เพิ่มเติมลักษณะต้องห้าม 
โดยนำความที่ตัดออกใน
ข้อบังคับ ข้อ 74 มากำหนด
ไว้ในข้อนี ้ และเพิ ่มเติม
ลักษณะต้องห้าม เพื่อให้ 
สอดคล ้องก ับระเบ ียบ 
นายทะเบ ียนสหกรณ์   
ว ่ าด ้ วยการตรวจสอบ



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมี
คำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ 
 (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์นั้นหรือสหกรณ์อ่ืน 
 
 

สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 
 (2) (4) เคยถ ูกไล ่ออก ปลดออก 
หร ือให ้ออกจากราชการ องค์การ หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ 
 (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (3) (6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก
ตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์น ั ้น หรือ
สหกรณ์อ่ืน 
 (4) (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนจากตำแหน ่ งกรรมการหร ื อผู้
ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ ์ น ั ้ น  ห ร ื อ สหกรณ ์ อ ื ่ น  ห รื อ 
เคยถูกให้ออกจากตำแหน่งผู ้จ ัดการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อ่ืน
ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
 (9) เป็นคู ่สมรส บุตร บิดามารดา
ของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น 
 (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 
เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ ์
 (11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับ
งานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่
ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู ้ช่วย 

ก ิ จ ก า ร ข อ ง ส ห ก ร ณ์   
พ.ศ. 2563 ข้อ 8  
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

ผู้สอบบัญชีหรือลาออกจากนิติบุคคลที่รับงาน 
สอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 (12) เป็นผู ้อยู ่ระหว่างการถูกสั ่งพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต 
 (13) เป็นผู ้อยู ่ระหว่างการถูกสั ่งพัก 
หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตหรือบุคคลอื่นของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ 

  ข ้อ 74/2 ข ั ้นตอนและว ิธ ีการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการประกาศรับสมัครผู ้ตรวจสอบ
กิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู ้ตรวจสอบ
กิจการท ี ่ม ีค ุณสมบัต ิและไม ่ม ีล ักษณะ
ต้องห้ามตามข้อบังค ับ แล้วนำเสนอชื่อ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการที ่ผ ่านการคัดเลือกให้  
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนแบบ
เปิดเผย และให้ผู ้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนน
สูงสุด ตามลำดับจำนวนที่กำหนดในข้อ 74 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง
เสียงและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลำดับคะแนน
รองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง  
 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการได้ขาดจาก
ตำแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 75/1 (2) (3) (4) 
หร ือ (5) ให ้ผ ู ้ตรวจสอบกิจการที ่ ได ้รับ
เลือกตั้งเป็นการสำรองไว้เข้าปฏิบัติงานได้
ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
คงเหลืออยู ่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้
สอดคล ้องก ับระเบ ียบ
นายทะเบ ียนสหกรณ์   
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
หมวด 2 การกำหนดจำนวน 
วิธีการรับสมัครและการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข ้อ 10 ข ้อ 11 ข ้อ 12 
และข้อ 13 

 ข ้อ 75 การดำรงตำแหน ่ งผู้
ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่
ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปีทาง

 ข้อ 75 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้ 
มีกำหนดเวลาหนึ่งสองปีทางบัญชีสหกรณ์ 

แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดเวลา
การดำรงตำแหน่งเป็นสองปี
ทางบัญชี เพื ่อให้มีความ



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

บัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลา
แล้วยังไม่ม ีการเลือกตั ้งผ ู ้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น 
อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ  

ถ้าเมื ่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่ม ีการ
เลือกตั ้งผู ้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที ่ไป
พลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปพ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ  
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 

เหมาะสมและการทำงาน 
มีความต่อเนื่อง เนื่องจาก
จะดำรงตำแหน่งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้ และ
แก้ไขถ้อยคำและการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
2563 ข้อ 14  

  ข้อ 75/1 การขาดจากตำแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการขาด
จากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
 (1) พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
 (2) ตาย 
 (3) ลาออกโดยแสดงเหต ุผลเป็น
หน ังส ือย ื ่นต ่อประธานคณะกรรมการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ส ห ก ร ณ ์ แ ล ะ ท ี ่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการดำเน ินการสหกรณ์ม ีมติ
รับทราบหนังสือลาออก 
 (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติ
ถอดถอน 
 (5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การขาดจากตำแหน่ ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้
สอดคล้องกับระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ ์  พ . ศ .  2 563  
ข้อ 15 และข้อ 16 

 ข ้อ 76 อำนาจหน ้าท ี ่ของผู้
ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมี
อำนาจหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน
ทั ้งปวงของสหกรณ์ ซึ ่งรวมทั ้งในข้อ
ต่อไปนี้ 

 ข้อ 76 อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอำนาจหน้าที่
ตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ 
รวมถึงการประเมินผลการควบคุมภายใน 
การ ร ั กษาคว ามปลอดภ ั ยของข ้ อมู ล

แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที ่ของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้
ม ี ค ว ามช ั ด เ จ น  แล ะ
สอดคล ้องก ับระเบ ียบ 
นายทะเบ ียนสหกรณ์   
ว ่ าด ้ วยการตรวจสอบ 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพ
สมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ 
เพื ่อทราบฐานะและข ้อเท ็จจร ิงของ
สหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
 (2) ตรวจสอบหล ักฐานและ
ความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื ่อประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ 
 (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจน
หนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงาน
ตามแผนงาน และการใช ้ จ ่ าย เงิน
งบประมาณรายจ ่ายประจำป ีของ
สหกรณ ์
 (5) ติดตามผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการดำเน ินการ เ พ่ือ
พ ิจารณาหาทางปร ับปร ุงแผนงาน 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่ง
ต่าง ๆ ของสหกรณ ์
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ
คำสั ่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื ่น ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของ
สหกรณ ์
 ให ้ผ ู ้ตรวจสอบก ิจการ เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบประจำเดือน
ต่อคณะกรรมการดำเน ินการในการ
ประชุมประจำเดือนคราวถัดไป แล้ว

สารสนเทศของสหกรณ์ ซึ ่งรวมทั ้งในข้อ
ต่อไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบญัชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและ
ข้อเท็จจริงของสหกรณ์ท่ีเป็นอยู่จริง 
 (2) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีเพื ่อให้เป็นไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
 (2) (3) ตรวจสอบหล ักฐานและ
ความถูกต้องของการดำเนินธุรกิจแต่ละ
ประเภทของสหกรณ์ เพื ่อประเมินผลและ
อาจให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ 
ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทาง
วิชาการ และทางปฏิบัติในกิจการนั้น ๆ 
 (3) (4) ตรวจสอบการจัดจ้างและ
แต่งตั ้งหรือจัดจ้างเจ้าหน้าที ่ของสหกรณ์ 
ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง และหลักประกัน 
 (4) (5) ตรวจสอบการปฏิบ ัต ิงาน
ตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
 (6) ตรวจสอบและสอบทานระบบ
การควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของสหกรณ์ 
วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ
ในการใช้ทรัพย์สินของสหกรณ์ เพ่ือให้การใช้
ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า 
 (5) (7) ต ิ ดตามผลและประ เมิน
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ เพื ่อพิจารณาหาทางให้ข้อสังเกต
และข ้อเสนอแนะในการปร ับปร ุ งการ
บริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนงาน 

ก ิ จกา รข อ ง ส ห ก ร ณ์   
พ.ศ. 2563 ในเรื ่องของ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู ้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ 18 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 
22 และข้อ 23 
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

เสนอผลการตรวจสอบประจำปีต ่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย  
 หากพบข ้อบกพร ่องจากการ
ตรวจสอบ ต ้องแจ ้งเป ็นหน ังส ือให้
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไข
โดยมิช ักช้า ผ ู ้ตรวจสอบกิจการอาจ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้น
ด้วยก็ได้ 
 

ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ 
 (6) (8) ตรวจสอบทานระบบการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ 
หรือกิจการอื ่น ๆ รวมถึงคำสั ่งของส ่วน
ราชการที่กำกับดูแลกำหนดให้ต้องปฏิบัติ  
เพื ่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของ
สหกรณ ์
 การตรวจสอบการดำเนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ ์  ผ ู ้ ตรวจสอบก ิจการต ้อง
ปฏิบัติงานตามข้อบังคับและสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติการตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์กำหนด 
 ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการในการประชุมประจำเดือนคราว
ถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจำปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย  
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ 
ต้องแจ้งผลการตรวจสอบกิจการเป็นหนังสือ
ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไข
โดยมิชักช้าทันที ผู ้ตรวจสอบกิจการอาจ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วย
ก็ได้ 

 ข้อ 77 ความรับผิดชอบของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู ้ตรวจสอบ
กิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการ
ทราบเพื ่อแก้ไขโดยเร ็ว ผ ู ้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย 

 ข ้อ  77  ความร ับผ ิ ดชอบของ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการ
ตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ ต้องแจ้ง
ให้คณะกรรมการดำเนินการทราบเพื่อแก้ไข
โดยเร็วทันท ีผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหาย อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วย
เหตุอันไม่แจ้งนั้น 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ความร ับผ ิดชอบของผู้
ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้
สอดคล ้องก ับระเบ ียบ
น า ย ทะเบ ี ยนสหกรณ์   
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ
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ข้อความเดิม 
(1) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(2) 

เหตุผล 
(3) 

อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้ง
นั้น 
 

 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติ
ตามหน้าที่ของตน หรือประพฤติผิดจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ
ความเสียหาย ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบ
ต่อสหกรณ์  
 การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ 

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 
ข้อ 24 

  ข้อ 81/1  การแจ้งปัญหาหรือข้อ
ร้องเร ียน ให้สหกรณ์จัดให้มีช ่องทางให้
สมาชิกสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน
ได้อย่างสะดวก โดยต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
ถึงช่องทาง วิธีการแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียน 
และระยะเวลาในการพิจารณาปัญหาหรือข้อ
ร ้องเร ียนนั ้น รวมทั ้งจ ัดให ้ม ีระบบการ
ติดตามความคืบหน้าและแจ้งความคืบหน้า
ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบเป็นระยะ 
 การแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนตาม
วรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการด้วยความเป็นธรรม 
โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการณ์
แวดล้อมในแต่ละกรณี รวมทั้งเหตุปัจจัย
ทั้งหมดด้วย 

เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การกำหนดให้มีช ่องทาง
เพื่อให้สมาชิกแจ้งปัญหา
หรือข้อร้องเรียน เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวง
การดำเนินงานและกำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. 2564 ข้อ 19  

 
 มติที่ประชุมใหญ่   มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                          ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...  
                                          เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ 
                                          ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 และระเบียบนายทะเบียน 
                                                 สหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 และให้เสนอ 
                                              นายทะเบียนสหกรณ์เพ่ือขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อไป 
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4.8  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 47 ประจำปี 2565 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ ประธานกรรมการ มอบหมายให้นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง รองประธาน
กรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด เป็นผู้นำเสนอ 
 นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการ
เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เสนอที่ประชุม ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 กำหนดไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 50. คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธนกรรมการคนที่หนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 
 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้หรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
 (1) เคยได้รับโทษจำคุกหรือคำพิพากษาถึงที่สุดให้ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยสุจริต 
 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริต ต่อหน้าที่ 
 (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปีทางบัญชี
นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง 
 ข้อ 52. กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก 
(ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) แต่ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนนิการที่มีอยู่ใน
ตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื ่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่ม ีการเลือกตั ้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้
คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งซ้ำอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
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 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับเลือกตั้ง
ใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้กำหนดให้
สมาชิกสามัญใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
หลังจากเปิดประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564 ถึงเวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถงสัมมนา ชั้น B1 อาคาร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
 ในปี 2565 มีกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 52 ดังนี้ 

กรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  1  คน   
1. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 

 
กรรมการดำเนินการ สดัสว่นสำนักงานเลขาธิการวุฒสิภา  จำนวน  6  คน   
1. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา  ประสพสุข  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
2. นางสาวชลธิชา มีแสง   พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
3. นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
4. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
5. นางสาวสุภาวดี มงคลธรรมกุล  พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 
6. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์   พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 
คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 8 คน ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้ 
1. นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์  ประธานกรรมการ 
2. นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง   รองประธานกรรมการ คนที่สอง 
3. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  กรรมการ 
4. นายนพรัตน์ ทวี   กรรมการ 
5. นายปกาสิต จำเรือง   กรรมการ 
6. นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  กรรมการ 
7. นางสาวอมตพร แสงเดช   กรรมการ 
8. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์  กรรมการและเลขานุการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2564  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา 
จำกัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ดังนี้ 

 1. ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 
 หมายเลข 1 นางสาวบงกช   บุญประสิทธิ์ 
 หมายเลข 2  นายซันวา สุดตา 
 หมายเลข 3 นายศักดิ์ดา ภารา 
 
 2. ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
 หมายเลข 1 นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล 
 หมายเลข 2  นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง 
 หมายเลข 3 นางสาวศิริพร สมบัติศิริ 
 หมายเลข 4 นายวิเชียร บัวบาน 
 หมายเลข 5 นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ 
 หมายเลข 6 นางสาวฐิติรัตน์ คงสมจิตต์ 
 หมายเลข 7 นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว 
 หมายเลข 8 นายบุญสงค์ ทองอินทร์ 
 หมายเลข 9 นายกฤษคชาภณ อ้วนนาแวง 
 หมายเลข 10 นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ 
 หมายเลข 11 นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง 
 
ที่ประชุม ได้พักการประชุมและเมื่อถึงเวลา 14.00 นาฬิกา 
 นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง รองประธานกรรมการ คนที่สอง ในฐานะประธานอนุกรรมการจัดการ
เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด รายงานผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 
ประจำปี 2565 มีสมาชิกมาใช้สิทธิเลือกตั ้งจำนวน 1,060 คน และปรากฎผลการนับคะแนนสรุปตาม
ประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
 
 ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 หมายเลข 1  นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ ได้  463   คะแนน ลำดับที่  1 
 หมายเลข 2  นายซันวา สุดตา ได้  169  คะแนน ลำดับที่  3 
 หมายเลข 3  นายศักดิ์ดา ภารา ได้  376  คะแนน ลำดับที่  2 
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ประธานในที่ประชุม 

ผู้จดรายงานการประชุม 

ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 หมายเลข 1  นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ได้  573  คะแนน ลำดับที่  1 
 หมายเลข 2  นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ได้  543  คะแนน ลำดับที่  3 
 หมายเลข 3  นางสาวศิริพร สมบัติศิริ ได้  551  คะแนน ลำดับที่  2 
 หมายเลข 4  นายวิเชียร บัวบาน ได้  480  คะแนน ลำดับที่  7 
 หมายเลข 5  นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ ได้  490  คะแนน ลำดับที่  5 
 หมายเลข 6  นางฐิติรัตน์ คงสมจิตต์ ได้  429  คะแนน ลำดับที่  8 
 หมายเลข 7  นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ได้  493  คะแนน ลำดับที่  4 
 หมายเลข 8  นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ได้  490  คะแนน ลำดับที่  6 
 หมายเลข 9  นายกฤษคชาภณ อ้วนนาแวง ได้  297  คะแนน       ลำดับที่  10 
 หมายเลข 10  นายณัฐพล สิงห์สิริสิทธิ์ ได้  328  คะแนน ลำดับที่  9 
 หมายเลข 11  นายชัยอนันต์ พิมพ์ทอง ได้  217  คะแนน       ลำดับที่  11 
 
 มติที่ประชุมใหญ่   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47  
  ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  - ไม่มี - 
 
ปิดประชุมเวลา  14.45  นาฬิกา 
 

      
 (นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์) 
       ประธานกรรมการ 
 
 
  
 (นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์) 
 กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
                                  
 

 
 
 
 

 

เร่ืองเพ่ือทราบ 

3.1 ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2565 

3.2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 

3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
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จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อทราบ 
 มติที่ประชุม           
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1.  เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน 

3.2 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 

 
 
 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 
จำนวนสมาชกิสามัญ (คน) 2,930 2,895 35 1.21 
จำนวนสมาชกิสมทบ (คน) 185 171 14 8.19 
ทุนเรือนหุ้น (บาท) 1,107,031,390.00 1,005,204,359.00 101,827,031.00 10.13 
ทุนสำรอง (บาท) 81,441,579.08 64,889,410.40 16,552,168.68 25.51 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 1,485,606.09 1,353,606.09 132,000.00 9.75 
เงินรับฝากออมทรัพย ์(บาท) 780,514,544.15 561,869,237.22 218,645,306.93 38.91 
ทุนของสหกรณ์ทั้งสิ้น (บาท) 1,273,421,132.96 1,144,094,631.17 129,326,501.79 11.30 
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างปี (บาท) 822,480,496.00 1,512,151,676.49 (689,671,180.49)  (45.61) 
ลูกหนี้คงเหลืออยู่ท่ีสมาชกิสิน้ปีสทุธิ (บาท) 1,814,304,216.48 1,760,148,123.76 54,156,092.72 3.08 
หนี้สินหมุนเวียน (บาท) 784,935,653.06 624,634,456.74 160,301,196.32 25.66 
หนี้สินระยะยาว (บาท) 0.00 51,500,000.00 (51,500,000.00) (100.00) 
สินทรัพย์ท้ังหมดไม่รวมลูกหนี้ (บาท) 244,052,569.54 60,080,964.15 183,971,605.39 306.21 
รายได้ (บาท) 109,392,192.54 96,250,300.27 13,141,892.27 13.65 
รายจ่าย (บาท) 25,929,634.75 23,603,044.59 2,326,590.16 9.86 
กำไรสุทธิประจำปี (บาท) 83,462,577.79 72,647,255.68 10,815,322.11 14.90 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. ปี 2565 ปี 2564 เพิ่ม/ลด 
สินทรัพย์  2,058,356,786.02 1,820,229,087.91 238,127,698.11 
หนี้สิน 784,935,653.06 676,134,456.74 108,801,196.32 
ทุนของสหกรณ์ 1,273,421,132.96 1,144,094,631.17 129,326,501.79 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000 2565 2564
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2.  สมาชิกภาพ 

 

 
 
สมาชิกสามัญ 

จำนวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565  2,895  ราย 
บวก    รับสมาชิกเข้าใหม่ระหวา่งป ี    101  ราย 
         ปรบัเปลี่ยนประเภทสมาชิกระหว่างป ี       3  ราย 
          รวม                                                                            2,999  ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหว่างป ี      66  ราย 
 สมาชิกถึงแก่กรรม        3  ราย 
คงเหลือจำนวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 2,930  ราย 
 
สมาชิกสมทบ 

จำนวนสมาชิก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565            171  ราย 
บวก  รับสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี      36  ราย 
          รวม                                                                                 207  ราย 
หัก สมาชิกลาออกระหว่างปี      17  ราย 
         ปรบัเปลี่ยนประเภทสมาชิกระหว่างป ี        3  ราย 
 สมาชิกถึงแก่กรรม        2  ราย 
คงเหลือจำนวนสมาชิก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565    185  ราย 

รวมจำนวนสมาชิกท้ังหมด                                     3,115  ราย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

2,930 ราย 

185 ราย

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

จ านวน (ราย)



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

เปรียบเทียบสมาชิกภาพ 
 

 

 ประเภทสมาชกิ/ปี พ.ศ. ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม/ลด 
สมาชิกสามัญ 2,930 2,895 35 
สมาชิกสมทบ 185 171 14 
รวมสมาชิกทั้งสิ้น (ราย) 3,115 3,066 49 
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3.  ทุนเรือนหุ้น  

ยอดยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2565      1,005,204,359.00  บาท   
บวก เพิ่มขึ้นระหว่างป ี                         120,419,261.00  บาท 
           รวม                                                                    1,125,623,620.00  บาท 
หัก  ลดลงระหว่างป ี                                                        18,592,230.00  บาท 

คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565                        1,107,031,390.00  บาท 
 

ปี พ.ศ. ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม/ลด 

ทุนเรือนหุ้น 1,107,031,390.00 1,005,204,359.00 101,827,031.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000

10,000,000

100,000,000

1,000,000,000

                                       ปี 2565                           ปี 2564 
ทุนเรือนหุ้น (บาท)          1,107,031,390.00             1,005,204,359.00  



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

4.  เงินรับฝากจากสมาชิก  

เงินรบัฝากยกมา ณ วันที ่1 มกราคม 2565   561,869,237.22  บาท 

บวก  เงนิรับฝากระหว่างป ี   356,379,648.17  บาท 

รวม                                                       918,248,885.39  บาท 

หัก    เงินถอนระหว่างป ี   137,734,341.24  บาท 

     ยอดเงนิรับฝาก ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565   780,514,544.15  บาท 
 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม/ลด 

เงินรับฝากจากสมาชิก 780,514,544.15   561,869,237.22 218,645,306.93 
 
 

                                       ปี 2565                         ปี 2564 
เงินรับฝากสมาชิก (บาท)   780,514,544.15              561,869,237.22 

10,000,000

210,000,000

410,000,000

610,000,000

810,000,000
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5.  เงินลงทุน  
 

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จํากดั          7,093,500.00 

หุ้นบริษัท สหประกนัชีวติ จาํกัด (มหาชน)            100,000.00  

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จาํกัด            10,000.00  

รวม 7,203,500.00 

 

การลงทุนของสหกรณ์ฯ ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม/ลด 

หุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกดั 7,093,500.00 7,093,500.00 0.00 

หุ้นบริษัท สหประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 100,000.00 100,000.00 0.00 

หุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00 10,000.00 0.00 

รวม 7,203,500.00 7,203,500.00 0.00 

 
  
 

1

10

100

1,000

10,000

100,000

1,000,000

10,000,000

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ ากัด 
ปี 2565 7,093,500.00 100,000.00 10,000.00

ปี 2564 7,093,500.00 100,000.00 10,000.00



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

6.  การให้กู้ยืมแก่สมาชิก   
  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด มีการให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิกเป็นจำนวน 819,181,796.00 บาท  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จำนวนสัญญา จำนวนเงิน (บาท) 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  5,960  286,971,300.00 
เงินกู้สามัญ  852  278,177,097.00 
เงินกู้พิเศษ 
     - เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 
     - เพื่อการซื้อยานพาหนะ 
     - เพื่อการชำระหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตฯ 
     - เพื่อการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน 
     - เพื่อการศึกษา 

 
121 
   8 
  25 

5 
1 

 
 
 
 
 

160 

 
248,859,839.00 

1,737,700.00 
3,153,460.00 

260,000.00 
22,400.00 

 
 
 
 
 

254,033,399.00 
รวมทั้งสิ้น  6,972  819,181,796.00 

 

 

รายการ ปี 2565 ปี 2564 เพ่ิม/ลด 
เงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉิน  286,971,300.00 252,553,600.00 34,417,700.00 
เงินกู้สามัญ 278,177,097.00 266,476,199.00 11,700,898.00 
เงินกู้พิเศษ 254,033,399.00 993,121,877.49 (739,088,478.49) 
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7.  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
 

 
  

ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์เพื่อประโยชน์ 
ของสมาชิก และประโยชน์แก่สาธารณะ ดังนี้ 

 7.1  การสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการศพของสมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา หรือมารดาของสมาชิก 
        ให้การช่วยเหลือสมาชิก รวม 95 ราย  เป็นเงินทัง้สิ้น 402,000.- บาท ประกอบด้วย 
  -  สมาชิกถึงแก่กรรม                7  ราย  138,000.- บาท 
                        โดยแยกเป็น            8,000.- บาท  (จำนวน 1 ราย) 
           10,000.- บาท  (จำนวน 1 ราย) 
           15,000.- บาท  (จำนวน 2 ราย) 
           30,000.- บาท  (จำนวน 3 ราย) 
 -  คู่สมรสถึงแก่กรรม                4  ราย         12,000.- บาท 
 -  บิดาถึงแก่กรรม                  44  ราย       132,000.- บาท 
 -  มารดาถงึแก่กรรม               40  ราย           120,000.- บาท 

         7.2  การสงเคราะหเ์กีย่วกับคา่รักษาพยาบาลของสมาชกิ เน่ืองจากประสบอุบตัิเหตุในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
       - สมาชิกประสบอุบตัิเหต ุ           1  ราย           10,000.- บาท 
 7.3  การช่วยเหลือสมาชิก กรณตีดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
                - รายละ 3,000.- บาท              83  ราย     249,000.- บาท  

 7.4  การส่งเสริมการศกึษาบุตรสมาชกิ 
  มอบทุนสง่เสรมิการศึกษาของบุตรสมาชิก จำนวน 66 ทุน ทนุละ 3,000.- บาท  
                เป็นเงินจำนวน 198,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - ทุนประเภท เรียนดี                  33  ทุน                    99,000.- บาท 
 - ทุนประเภท สนับสนุนการศึกษา  33  ทุน        99,000.- บาท 

 7.5  การสนับสนุนเพ่ือสาธารณกุศล 
  -  ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน 
                        พระราชทาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                           7,000.- บาท 
 -  ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีถวายผ้าพระกฐิน 
                        พระราชทาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                       7,000.- บาท 
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8.  ผลการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ 

ผลงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ชุดท่ี 47 

 

 
 

 8.1  การบรกิาร 

 1)  การให้บริการโดยปรับเวลาปฏิบัติงาน มีการให้บริการในช่วงเวลาพักกลางวัน 
 2)  การให้บรกิารข้อมูลข่าวสาร มกีารพัฒนาการสื่อสารข้อมูลของสหกรณ์ 
  - เว ็บไซต์ https://www.parliamentcoop.com ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข ้าราชการ 
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด และระบบสมาชิกออนไลน์ รองรับการตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก เช่น ตรวจสอบ
ทุนเรือนหุ้น ยอดหนี้ เงินฝาก เรียกดูรายการใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 
  - การประชาสัมพันธเ์สียงตามสาย หรอืผ่านแอพพลเิคชัน่ Line, Facebook 
  - บุคคล เช่น กรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่ 
 3)  การส่งเสริมการมีสว่นร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 

  สหกรณ์ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ โดยส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ และส่งผู้แทนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่าย 

 8.2  ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 47 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ขอนำเสนอสรุปผลงานของคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของชุดที่ 47 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 

1. นายอนวุตั ิ  ตันตวิงศ ์ ท่ีปรึกษา 
2. นายอดุลย์   พุฒหอม  ที่ปรึกษา 
3. ร.ต.อ.หญงิ วิรญัญา   ประสพสุข ที่ปรึกษา 
4. นายสัณหช์ัย สินธวุงษ ์  ประธานกรรมการ 
5. นายพงศ์กติติ์  อรุณภักดีสกุล รองประธานกรรมการ คนที ่1 
6. นางจนัทรฉ์าย ใบบ้ง  รองประธานกรรมการ คนที ่2 

สรุปผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการดำเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 

https://www.parliamentcoop.com/
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7. นายคณวัฒน์  วงศแ์กว้  กรรมการ 
8. นายตน้พงศ ์ ตั้งเติมทอง กรรมการ 
9. นายชาติชาย   เนื่องนิยม  กรรมการ 
10. นายนพรตัน์  ทว ี  กรรมการ 
11. นายปกาสติ   จำเรือง  กรรมการ 
12. นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง  กรรมการ 
13. นางสาวอมตพร แสงเดช  กรรมการ 
14. นายบุญสงค์  ทองอินทร ์ กรรมการ 
15. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ ์ กรรมการ 
16  นายกติตศิักดิ์  อุไรวงศ ์  กรรมการ 
17. นางสาวศิริพร สมบัตศิิร ิ  กรรมการและเหรญัญกิ 
18. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย ์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน  :  14 กุมภาพันธ์ 2565 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 8.2.1  มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

        1. การพักชำระหน้ีเงินต้นขอเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษ 
          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผล
กระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทำให้สมาชิกมีภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ รวมถึงมี
ความกังวลและต้องระมัดระวังการใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 จึงกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน 
ประกอบกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับ
โครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้ดำเนินการพักชำระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญ
และเงินกู้พิเศษ ให้แก่สมาชิก จำนวน 3 รอบ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนธันวาคม 2565 มีลูกหนี้ 
เข้าร่วมมาตรการฯ  

(1) ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 205 ราย 
(2) ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ 558 ราย 

   2. การแกไ้ขระเบยีบฯ วา่ด้วยทุนสาธารณประโยชน์และทุนการศกึษาบตุรสมาชิก แก้ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                              อนุมัติให้สมาชิกกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 83 ราย เป็นเงิน 
249,000.00 บาท (สองแสนสี่หมืน่เกา้พันบาทถ้วน) 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

3. เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ครบรอบ 47 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา จำกัด (36 เดือน) เพื่อเป็นทางเลือกในการออมให้แก่สมาชิก 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จำกัด ชุดที่ 47 
ประจำปี 2565  มีการประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ได้พิจารณาแต่งตั้งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 / 
รองประธานกรรมการ คนที่ 2 / เหรัญญิก / เลขานุการ ที ่ปรึกษาและที ่ปรึกษากิตติมศักดิ์  และ
คณะอนุกรรมการเพื่อดูแลงานด้านต่าง ๆ จำนวน 6 คณะ ดังต่อไปนี้ 
 1. คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที ่ 1/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 47  
 2. คำสั ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 2/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน  
 3. คำสั ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 3/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
 4. คำสั ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 4/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
 5. คำสั ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 5/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 6. คำสั ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 6/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 
 7. คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
     1. นายอนุวัต  ตันติวงศ์   
     2. นายอดุลย์     พุฒหอม  
 8. คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษา
และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
     1. ร.ต.อ.หญิง วิรัญญา     ประสพสุข  
 9. คำส ั ่ง สหกรณ์ออมทร ัพย ์ข ้าราชการฝ ่ายร ัฐสภา จำก ัด ที่  9/2565 เร ื ่อง แต ่งตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
(เพิ่มเติม) 
 10. คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 10/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (เพิ่มเติม) 

 11. คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ที่ 11/2565 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
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ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหน้ีสิน 

 

ซึ่งผลงานในการดำเนินการของแต่ละคณะอนุกรรมการที่ได้แต่งตั้งขึ้นโดยมีผลการสรุปรายงาน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายพงศ์กติติ์   อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
2. นายคณวัฒน ์ วงศแ์กว้ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
3. นางจนัทรฉ์าย ใบบ้ง ประธานอนุกรรมการ 
4. นายตน้พงศ ์  ตั้งเติมทอง รองประธานอนุกรรมการ  
5. นายชาติชาย เนื่องนิยม อนุกรรมการ 
6. นางสาวศริิพร สมบัตศิิร ิ อนุกรรมการ 
7. นายนพรตัน์ ทว ี อนุกรรมการ 
8. นายปกาสิต จำเรือง อนุกรรมการ 
9. นายบญุสงค ์ ทองอินทร ์ อนุกรรมการ 
10. นางสาวรตันา วัฒนะ อนุกรรมการ 
11. นางสาวศรปีภาดา พักแย้ม อนุกรรมการ 
12. นางสาววรัลชญาน ์ เจริญทัศนาวิชญ ์ อนุกรรมการและเลขานกุาร 
13. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. พิจารณา วินิจฉัย อนุมัติการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์  
 2. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น  
 3. ตรวจสอบควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อ
เห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องจะต้องกำหนดให้ผู้กู ้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 4. ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในสัญญา  

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหน้ีสิน 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

 5. สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริงในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้
เงินกู้หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน 
หรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
 6. ให้คำปรึกษา พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้  และประนอมหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 7. คัดเลือกบริษัทหรือตัวแทนเพื่อมาดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 8. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจาต่อรองการชำระหนี้ที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
  9. เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 10. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบและพิจารณา  
 11. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย  

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้และเร่งรัดหนี้สิน มีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง 
และมีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิก และเสนอให้คณะกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เพ่ืออนุมัติเงินกู้ประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ รายละเอียดดังน้ี 
 1. รับทราบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนทุกเดือน 
 2. ร ับทราบรายงานการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  จำนวน 3,812 คร ั ้ง จำนวนเงิน 
329,116,614.10 บาท การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 1,037 ครั้ง จำนวนเงิน 133,895,231.14 บาท 
 3. อนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ จำนวน 852 ราย จำนวนเงิน 278,177,097.00 บาท 
 4. อนุมัต ิจ ่ายเง ินกู ้พิ เศษเพื ่อการปลดเปลื ้องหนี ้ส ิน  จำนวน 121 ราย จำนวนเงิน 
248,177,097.00 บาท 
 5. อนุมัติจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้บัตรกดเงินสด และหนี้บัตร
เครดิต จำนวน 25 ราย จำนวนเงิน 254,033.00 บาท 
 6. อนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ จำนวน 8 ราย จำนวนเงิน 1,737,700.00 บาท 
 7 อนุมัติ เง ินกู ้พิเศษเพื ่อการคุ ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  จำนวน 5 ราย จำนวนเงิน 
260,000.00 บาท 
 8. อนุมัติเงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา จำนวน 1 ราย จำนวนเงิน 22,400.00 บาท 
 9. พิจารณาการปรับโครงสร้างหนี้รับภาระค้ำประกันให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที ่มีความ
เดือดร้อน 
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 10. โครงการพักชำระหนี ้  เพื ่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ฯ  ที ่ได้ร ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 11. การบริหารจัดการเงินคงเหลือของสหกรณ์ฯ อาทิ โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
ฉลองครบรอบ 47 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด (36 เดือน) การฝากเงินกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด การฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด 
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ผลงานของคณะอนุกรรมการการปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายพงศ์กติติ์   อรุณภักดีสกุล ประธานอนุกรรมการ  
2. นายตน้พงศ ์  ตั้งเติมทอง รองประธานอนุกรรมการ  
3. นายนพรตัน ์  ทว ี อนุกรรมการ 
4. นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง อนุกรรมการ 
5. นางสาวอมตพร  แสงเดช อนุกรรมการ 
6. นายบญุสงค ์  ทองอินทร ์ อนุกรรมการ 
7. นายกติตศิักดิ์  อุไรวงศ ์ อนุกรรมการ 
8. นายพงษ์พันธุ ์ จุลอดุง อนุกรรมการ 
9. นายณัฐพงศ์   ศรีพา อนุกรรมการ 
10. นายนิรนัดร์   แสนสอน อนุกรรมการ 
11. นายธีรพัฒน์  พิเชฐวงศ ์ อนุกรรมการ 
12. นายโกศล   เดชสดีา อนุกรรมการ 
13. นางสาวพัชร ี สุชาติพงค ์ อนุกรรมการและเลขานกุาร 
14. นายววิัฒน์ ดวงประเสรฐิ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. ปรับปรุงและยกร่างระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วย 
เรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย หรือตามที่คณะอนุกรรมการฯ เห็นสมควร 
 2. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา 
 3. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย  

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการการปรับปรุงและยกร่างระเบียบ 

และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 
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เรื่องที่ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 

 เรื่องที ่1 พิจารณาเรื่อง แนวทางการบังคับชำระหนี้กับผู้ค้ำประกัน ซึ่งปฏิเสธการลงลายมือชื่อ
รับทราบหนังสือบอกกล่าวลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้และทวงถามหนี้ 
 เรื่องที ่2 พิจารณาเรื่อง  (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบ
การแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีเงินกู้พิเศษเพื่อการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินและเงินกู้พิเศษ
เพื่อการศึกษา 
 เรื่องที่ 3 พิจารณาเรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วย 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษและเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 พร้อมทั ้งตาราง
เปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝาก โดยเพ่ิม
ช่องทางในการฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่สหกรณ์เปิดบัญชีไว้  
 เรื่องที ่4 พิจารณาเรื่อง  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ว่าด้วยเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจำ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งตารางเปรียบเทียบการแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำหนด  
 เรื่องที่ 5 พิจารณาเรื่อง  การแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 
เรื่องการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้พิเศษฯ ทุกประเภท    
 เรื่องที ่6 พิจารณาเรื่อง  การหาบุคคลค้ำประกนัเงินกูพิ้เศษเพ่ือการปลดเปลื้องหนีส้ิน แทนบุคคล
ค้ำประกันที่ลาออกจากสหกรณ์ฯ   
 เรื่องที่ 7 พิจารณาเรื ่อง  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) พร้อมทั้งหนังสือให้ความยินยอม การเก็บรวบรวม 
ใช ้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้นโยบายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 
 เรื่องที ่8 พิจารณาเรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์ คู่สมรสหรือบุตรเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 เรื่องที่ 9 พิจารณาเรื่อง  แผนงานโครงการเงินฝากประจำ 3 ปี และเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ 
พร้อมทั้งรายละเอียดการรับฝากเงินต่อคนต่อเดือน  
 เรื่องที่ 10 พิจารณาเรื ่อง  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง 
โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษฉลองครบรอบ 47 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (36 เดือน) 
(ใหม่) โดยมีกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน 36 เดือน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี 
 เรื่องที่ 11  พิจารณาเรื่อง  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เรื่อง 
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เดิม) โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
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เรื่องที่อยูร่ะหว่างการพิจารณา 

 เรื่องที่ 1  (ร่าง) ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เกี่ยวกับ ประมวล
จริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ประมวลจริยธรรมของผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ และจรรยาบรรณของผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
 เรื่องที่ 2  การกำหนดข้อบงัคบัและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการตามระเบียบนายทะเบยีน
สหกรณ์ ว่าด้วยการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2565 
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ผลงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายคณวัฒน์  วงศแ์กว้  ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
2. นายชาติชาย  เนื่องนิยม  ประธานอนุกรรมการ 
3. นางสาวอมตพร  แสงเดช  รองประธานอนุกรรมการ 
4. นายปกาสิต  จำเรือง  อนุกรรมการ 
5. นางสาววรัลชญาน์ เจริญทัศนาวิชญ ์ อนุกรรมการ 
6. นายวเิชียร  บัวบาน  อนุกรรมการ 
7. นางสาวบงกช  บุญประสิทธิ์  อนุกรรมการ 
8. ว่าที่รอ้ยตร ีอนรุักษ ์ โกมลศรี  อนุกรรมการ 
9. นายสาโรจน ์ จักร์ศิร ิ อนุกรรมการ 
10. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน์  อนุกรรมการและเลขานกุาร 
11. นางสาวเขมภัสสร์  นาคเกิด  อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
12. นายเอกภักดิ์  หอมสมบัต ิ อนุกรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร และให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารงานของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสหกรณ์  
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจอันดีกับสหกรณ์อื่น 
 2. ศึกษา และติดตามขา่วความเคลื่อนไหวดา้นการดำเนนิงานของสหกรณ์อื่นเพ่ือนำตวัอย่างทีด่ี
มาเสนอคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณาเพ่ือนำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 3. ติดตามประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูล
ระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี ่ยวข้องเพื ่อนามาวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการเพ่ือทราบหรือพิจารณาต่อไป 
 4 พัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

สรุปผลการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 
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ระยะเวลาการดำเนินงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 ภารกิจด ้านการประชาสัมพันธ์ข ้อมูลข่าวสาร และให้ความรู ้ความเข้าใจในเร ื ่อง  
การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก่สมาชิก เสริมสร้างความเข้าใจ 
อันดีระหว่างสหกรณ์ สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี 
กับสหกรณ์อื่น  

 1. แตง่ตัง้คณะทำงานกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร  
 1) คณะทำงานกำกับดแูลการประชาสมัพันธ์ขอ้มลูขา่วสารผ่านช่องทาง Website ของสหกรณ ์ 
 2) คณะทำงานกำกบัดูแลการประชาสมัพันธ์ขอ้มูลข่าวสารผ่านชอ่งทาง Facebook ของสหกรณ ์ 
 3) คณะทำงานกำกบัดแูลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Line application ของสหกรณ ์ 
 4) คณะทำงานกำกบัดแูลการประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของสหกรณ์  
  4.1) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทีต่ิดตั้ง ณ หน้าสำนักงานสหกรณ์ (อาคารรัฐสภาฝัง่วฒุิสภา)  
  4.2) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทีต่ิดตั้ง ณ ทางเขา้ห้องอาหาร (อาคารรัฐสภาฝั่งวฒุิสภา)  
  4.3) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทีต่ิดตั้ง ณ ทางเขา้ห้องอาหาร (อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผูแ้ทนราษฎร)  
 2.  มอบหมายอนุกรรมการดำเนินการจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ (banner) เพื ่อนำไป
ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของสหกรณ์  
  1) สรุปผลการประชมุของคณะกรรมการ  
  2) ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชนต์่อสมาชิก  
  3) ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ ์ 
  4) สิทธิประโยชนด์้านต่าง ๆ  
  5) วันสำคัญต่าง ๆ  
 3.  มอบหมายอนุกรรมการดำเนินการจัดทำคลิปวีดิโอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร แบบภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว  
  1) คลิปวดีิโอประชาสมัพันธข์้อมูลขา่วสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์  
  2) คลิปวดีีโอสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ์  
 
 ภารกิจด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านการบริการ การจัดกิจกรรม 
สวัสดิการ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์อื่น หรือหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน เพื่อนามา
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้สมาชิกทราบ หรือเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาดำเนินการ  
 - มอบหมายให้อนุกรรมการทุกคนศึกษา และติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านการบริการ
การจัดกิจกรรม สวัสดิการ หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์อื่น หรือหน่วยงาน หรือองค์กรเอกชน 
เพื่อนำมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้
สมาชิกทราบ หรือเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการ อาทิ  
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  1) กิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์  
   2) การศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดสวัสดิการให้สมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ได้รับสิทธิ
พิเศษ ในการซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการดำรงชีวิต  
  3) การศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของสมาชิกสหกรณ์ 

 ภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ รวมถึงการมี
สิทธิเข้าถึงข้อมูลระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ และรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบหรือพิจารณาต่อไป  
 - มอบหมายให้อนุกรรมการทุกคนติดตามและประเมินผลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สหกรณ์ รวมถึงการมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลระบบงานสหกรณ์และขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ข้อเสนอแนะและจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์เข้าสู่  
ที ่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์พิจารณาดำเนินการ และรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ เพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไป  
  1) ระบบฐานข้อมูลของสมาชิกสหกรณ์  
  2) ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
  3) ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ทุกช่องทาง  

 ภารกิจด้านการพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จำกัด  
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - มอบหมายให้อนุกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  1) การพัฒนาและปรับปรุงเอกสาร หรือแบบฟอร์มคำร้อง/คำขอให้ดำเนินการเรื่องต่าง ๆ  
  2) การดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ของสมาชิกผ่านระบบออนไลน์  

 ภารกิจด้านการปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที ่ประชุม
มอบหมาย  
 - มอบหมายให้อนุกรรมการเป็นผู้จัดทำสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อนำมาจัดทำเป็น
ป้ายประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำเรื่องภารกิจต่าง ๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย เข้าสู่ที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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รายชื่ออนุกรรมการ  

1. นายวิทยา จิตบุญ ประธานอนุกรรมการ  
2. นายสัณหช์ัย สินธวุงษ ์ รองประธานอนุกรรมการ  
3. นางจนัทรฉ์าย ใบบ้ง อนุกรรมการ 
4. นางสาวศริิพร สมบัตศิิร ิ อนุกรรมการ 
5. นายณัฐสิทธิ ์ เวียงทอง อนุกรรมการ 
6. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ ์ อนุกรรมการ 
7. นายกติตศิักดิ ์ อุไรวงศ ์ อนุกรรมการ 
8. นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์ อนุกรรมการ 
9. นายสงกรานต ์ แก้วมะเริง อนุกรรมการ 
10. นายวิสมญัญา ทุลไธสงค ์ อนุกรรมการ 
11. พ.อ.อ.ศักดิ์สิทธิ ์ ภู่สิโรรังษ ี อนุกรรมการ 
12. นายธนปรัชญ ์ คงปาน อนุกรรมการ 
13. นางสาวลักษณาวด ี  แก้วมณ ี อนุกรรมการ 
14. นางสาวธญัพิชชา วงศ์อศัวเวศย ์ อนุกรรมการและเลขานกุาร 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. จัดทำร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 3. ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของสหกรณ์ และพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่สมาชิก 
 4. นำเสนอมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้
นโยบายและแผนพัฒนาสหกรณ์ไม่บรรลุเป้าหมายต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย 

ระยะเวลาการดำเนินงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการพัฒนา 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 
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การประชุมคณะอนุกรรมการ 
 คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการประชุม จำนวน 4 ครั้ง 
 ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 
 ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 
 ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 
 ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1.  นายพิริยะ   สุนทรศร  ตัวแทนบริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  
 2.  นางสาวอังคณา  กาญจนรตัน์   ตัวแทนบริษัท ซัคเซส เอน็จเินียริ่ง ซิสเตม็ แอนด์ ดีไซน ์จำกดั 
 3.  นายสวุัฒน์   ทั้งทวีสขุ ตัวแทนบริษัทบริษัท ไทรแองเกิ้ล คอรป์อเรชั่น จำกดั 
 4.  นายพชรพล   พจนาถ ตัวแทนบริษัทบริษัท ไทรแองเกิ้ล คอรป์อเรชั่น จำกดั 
 5.  นายวุฒิพงศ์   เทาสกุล ตัวแทนบริษัทบริษัท ไทรแองเกิ้ล คอรป์อเรชั่น จำกดั 
 6.  นางสาวนิจจารีย์   สารมโน  ตัวแทนนันทนา อินฟอรเ์มชัน่ ซสิเตม็ส์ จำกัด 
 7.  นางสาวจริยา   บุญรตัน ์ ตัวแทนนันทนา อินฟอรเ์มชัน่ ซสิเตม็ส์ จำกัด 
 

ผลการดำเนินงาน 
 1.  ปรับปรุงพ้ืนที่ปฏิบัติงานของสหกรณ์ และพัฒนารูปแบบการให้บริการแก่สมาชิก 
  1.1  คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างแบบการก่อสร้างของสหกรณ์ และรายการ
แสดงราคา (BOQ) โดยเชิญตัวแทนจากบริษัทผู้ออกแบบ 2 บริษัท เข้านำเสนอร่างแบบการก่อสร้างของ
สหกรณ์ และรายการแสดงราคา (BOQ) ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่  
       (1) บริษัท ไทรแองเกิ้ล คอร์ปอเรชั่น จำกัด   
          (2) บริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด  
 1.2  ที่ประชุมมีมติให้บริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ
ออกแบบและตกแต่งภายในสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐสภา โดยพิจารณาจากประสบการณ์การที่ยาวนานในการ
ดำเนินกิจการ มีทุนจดทะเบียนบริษัทอยู ่ในจำนวนที ่น ่าเชื ่อถือ และแบบการก่อสร้างที ่เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการฯ เป็นแบบการก่อสร้างที ่ทันสมัยสามารถส่งเสริมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และ 
การเข้ารับบริการของสมาชิกได้ในระยะยาว ทั้งยังมีความสอดคล้องกันระหว่างแบบการกอ่สร้างและรายการ
แสดงราคา (BOQ)  
 1.3  ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบการก่อสร้างและรายการแสดงราคา 
(BOQ) ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ในที่ประชุม 
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 2. การประเมินความคุ้มค่าในการใช้บริการงานระบบการเชื่อมต่อธนาคารแบบออนไลน์กับ  
เงินฝากสหกรณ์ฯ   
  โดยในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ชุดที่ 47 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พิจารณาเรื่องการประเมินความคุ้มค่าในการใช้บริการงานระบบ  
การเชื่อมต่อธนาคารแบบออนไลน์กับเงินฝากสหกรณ์ฯ ตามบันทึกข้อความที่ 103/2565 เรื่อง การประเมิน
ความคุ้มค่าในการใช้บริการงานระบบการเชื่อมต่อธนาคารแบบออนไลน์กับเงินฝากสหกรณ์ฯ ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 
  2.1 คณะอนุกรรมการฯ ได้เชิญตัวแทนจากบริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 
เข้านำเสนอการใช้บริการงานระบบการเชื่อมต่อธนาคารแบบออนไลน์กับเงินฝากสหกรณ์ 
  2.2  ตัวแทนบริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั ่น ซิสเต็มส์ จำกัด ได้ให้ข ้อเสนอแนะว่า  
การดำเนินการอาจส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ในการนี้ สหกรณ์ต้องดำเนินการประสานข้อมูลกับ
ธนาคารกรุงไทยโดยตรงเพ่ือให้เกิดความชัดเจนต่อไป โดยสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการได้ 2 แบบ ดังนี้  
   (1) ระบบเชื ่อมต่อ ATM กับธนาคารกรุงไทยโดยใช้งานผ่านตู้ ATM ของกรุงไทย  
ตอบกลับและบันทึกลงระบบในลักษณะออนไลน์ Real-time พร้อมระบบการตรวจสอบการ Reverse  
ค่าตอบกลับและรายงานประจำวันรวมรายงานอื่น ๆ  
   (2) ระบบ API เชื่อมต่อกับธนาคารกรุงไทยโดยผ่าน Web Brower ของระบบสมาชิก
ออนไลน์ของสหกรณ์ บันทึกลงระบบในลักษณะออนไลน์และรายงานประจำวันรวมรายงานอื่น ๆ  
  2.3 ที่ประชุมมีมติให้บริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด จัดทำใบเสนอราคา
ระบบทั ้ง 2 แบบ กับธนาคารกรุงไทย พร้อมระบุข้อดี - ข้อเสีย และข้อเสนอแนะของระบบทั ้งสอง
เปรียบเทียบกัน เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัท นันทนา 
อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 
 
สรุปผลการดำเนินงาน 
 1. คณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นสอดคล้องกันให้บริษัท ซัคเซส เอ็นจิเนียริ่ง  ซิสเต็ม แอนด์ 
ดีไซน์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและตกแต่งภายในสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐสภา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบการก่อสร้างและรายการแสดงราคา (BOQ) ให้เป็นไปตามความเห็นของ
คณะอนุกรรมการฯ ของบริษัทฯ สำหรับพื้นที่จัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  
ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารรัฐสภา เกียกกาย นั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพ่ือขอใช้พ้ืนที่กับกรมธนารักษ์ 
 2. การประเมินความคุ้มค่าในการใช้บริการงานระบบการเชื่อมต่อธนาคารแบบออนไลน์กับ  
เงินฝากสหกรณ์ฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำใบเสนอราคาของบริษัท นันทนา อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 
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ผลงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  
 
 
 
 
 
 

รายชื่ออนุกรรมการ  

 1. นายนพรัตน์ ทวี ประธานอนุกรรมการ 
 2. นายชาติชาย เนื่องนิยม รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง อนุกรรมการ 
 4. นางสาววรัลชญาน์ เจริญทัศนาวิชญ์ อนุกรรมการ 
 5. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ อนุกรรมการ 
 6. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ อนุกรรมการ 
 6. นางสาวธัญภา ศรีสุขดี อนุกรรมการเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

1. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์และทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

2. นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา 
3. ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติที่ประชุมมอบหมาย 

ระยะเวลาการดำเนินงาน  :  18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

ผลการดำเนินงาน 

 1. ประเภททุนเรียนดี  
  จัดสรรเงินทุนเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุตรของสมาชิกที่มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร  
ในการเรียนจนมีผลการเรียนดี ที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความ โดยมี  
ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ 3.50 ขึ้นไป จำนวน 33 ทุน ๆ  ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 2. ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา  
  จัดสรรเงินทุนเพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกของผู้มีรายได้น้อย ที่กำลังศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนภาคเรียนสุดท้ายก่อนวันที่ขอรับทุน ได้คะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป จำนวน 33 ทุน ๆ ละ 3,000.- บาท เป็นเงิน 99,000.- บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

สรุปผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 
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 3. พิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ประจำปี 2565   
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด จัดพิธีมอบทุนส่งเสรมิการศึกษาบุตรสมาชกิ 
ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องจัดเลี้ยง หมายเลข 101-104 ชั้น 1 
โซนกลาง อาคารรัฐสภา 
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ผลงานของคณะอนุกรรมการเลือกต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
รายชื่ออนุกรรมการ  
 

 1. นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง ประธานอนุกรรมการ 
 2. นางสาวอมตพร แสงเดช รองประธานอนุกรรมการ 
 3. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ อนุกรรมการ 
 4. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
 5. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์ อนุกรรมการ 
 6. สิบเอก ยรรยง  โสรัตน์ อนุกรรมการ 
 7. นายวิจิตต์  จันทะโสม อนุกรรมการ 
 8. นายธวัชชัย เอี่ยมเพ็ง อนุกรรมการ 
 9. นางสาวธัญภา ศรีสุขดี อนุกรรมการและเลขานุการ 
 10. นางสาวนภัสสร สาดประดับ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่ดังน้ี 

 1. รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง ณ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ออกหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับการเลือกตั้ง 
 2. ออกประกาศทั ้งหลายอันจำเป็นแก่การดำเนินการเลือกตั ้ง  และแต่งตั ้งคณะทำงาน
ดำเนินการการเลือกตั้งตามที่เห็นสมควร 
 3. ดำเนินการจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 4. ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม 
 5. วินิจฉัยชี้ขาดปัญหา คำร้องคัดค้าน หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง และดำเนินการ
สอบสวนให้ได้ความจรงิในเรือ่งดงักล่าว โดยให้ถือคำวินิจฉยัชี้ขาดของคณะอนุกรรมการการเลือกตัง้เป็นท่ีสดุ 
 6. ปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ระยะเวลาการดำเนินงาน : 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 

สรุปผลการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการเลือกต้ัง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

ในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดท่ี 47 
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ผลการดำเนินงาน 

 คณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

 1. ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 
ระหว่างวันที่ 6-23 ธันวาคม 2565 แทนตำแหน่งที่ครบวาระ ดังนี้ 
 1.1 ประธานกรรมการ          จำนวน  1  ตำแหน่ง 
 1.2 กรรมการดำเนินการ สดัส่วนสำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา     จำนวน  1  ตำแหน่ง 
 1.3 กรรมการดำเนินการ สดัส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จำนวน  6  ตำแหน่ง 

 2. ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 ประจำปี 2565 
  2.1 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ 
   หมายเลข  1  นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ 
  2.2 รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   หมายเลข  1  นายชาติชาย  เนื่องนิยม 
  2.3 รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   หมายเลข  1  นางสาวสิตาวีร์  ธีรวิรุฬห์ 
   หมายเลข  2  นางสาวสิริธร  ลิมปพยอม 
   หมายเลข  3  นายปกาสิต  จำเรือง 
   หมายเลข  4  นายณัฐสิทธิ์  เวียงทอง 
   หมายเลข  5  นางจันทร์ฉาย  ใบบ้ง 
   หมายเลข  6  นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย์ 
   หมายเลข  7  นายนพรัตน์  ทวี 
   หมายเลข  8  สิบตำรวจโท ลัทธวัฒน์ เฉลิมรักษ์ 
   หมายเลข  9  นายศักดิ์ดา  ภารา 

 3. ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 
ประจำปี 2566 
 4. การประชาสัมพันธ์รายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร และการรณรงค์การเลือกตั้ง ขั้นตอนการ
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ผ่านช่องทางการประชุมสัมพันธ์ต่าง ๆ 
อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์ และระบบอินทราเน็ตของทั้ง 2 หน่วยงาน, โปสเตอร์, Line, Facebook 
เป็นต้น 
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 5. การวางแผนจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
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3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 
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เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

 4.1 อนุมัติงบงบการเงิน ประจำปี 2565 

4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565   

4.3 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 

 4.4 อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2566             

4.5 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  

     ประจำปี 2566    

4.6 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทน 

     ในการตรวจสอบ ประจำปี 2566    

4.7 แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด      

 4.8 การเลือกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 48   

           ประจำปี 2566   
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4.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2565 

 ในปีบัญชี 2565 นายทะเบียนสหกรณ์ได้แต่งตั้ง นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี เป็นผู้สอบบัญชี
ของสหกรณ์ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 คัดเลือก จึงขอให้ผู้สอบบัญชีเสนองบแสดงฐานะ
การเงินสหกรณ์ให้ที่ประชุมพิจารณา 

หนังสือรับรองสหกรณ ์
วันที ่26 มกราคม 2566 

 
เรียน  นางสาวดุลวรรณ์  สกุลด ี
         ผู้สอบบัญช ีของ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝา่ยรัฐสภา จำกัด  
 

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าว แสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด โดยถูกต้องตามที ่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่  
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทา่นตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควร
จะเป็น ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามหนังสือเสนองานสอบบัญชี ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  และมีหน้าที่นำเสนองบการเงินต่อ 
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้น  
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติที่สำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 

ระเบียบวาระท่ี 4 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
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1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน  
งบการเงิน เช่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัดการใช้เงินกู้ สินทรพัย์
ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการ
หรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของ
หนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู้ซึ ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ ต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือ
ข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้แล้วในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน 
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
2. การให้ข้อมูล 

ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น  

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง  

ไม่จำกัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง  

มีสาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 
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2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
บทบาทสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อ  
งบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 
ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 ลงชื่อ 
 (นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์) 
 ประธานกรรมการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 
 
 ลงชื่อ 
 (นางสาววรัลชญาน์  เจริญทัศนาวิชญ์) 
 ผู้จัดการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา จำกดั 

 

 

 

 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 6 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 16 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 18 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 



                 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 20 
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4.2 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่ 47 
พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรฐัสภา 
จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554  

ข้อ 27 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชี ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของกำไรสุทธิ และเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่กำหนด ในกฎกระทรวง   
แต่ต้องไม่เกินร้อยละหนี่งของกำไรสุทธิ 
 กำไรสุทธิประจำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง 
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลสำหรับปีใดด้วยจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายสำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว 

 ในการคำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้า
ของเดือน มีระยะเวลาสำหรับคำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดอืนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิกชำระต่อสหกรณ์หลังวนัที่ห้า
ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป 

(2)  เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปี 
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับ  
ปีนั้น 

(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามที่

มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงนิปนัผลนีจ้ะถอนได้โดยมตแิหง่ที่ประชมุใหญเ่พื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้นตาม (1) 

(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ ์

(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์ 
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ

ของกำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์ 
(8) เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งสำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ 
(9) กำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 
รายละเอียดปรากฏตามรายการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565 
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การจัดสรรกำไรสุทธิ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 
 

รายการ 
 ปี 2565   

 ปันผล 5.70 เฉลี่ยคืน 5.20  
 จำนวนเงิน   %  

กำไรสุทธิ 83,462,557.79 100.00 

1. ทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 16,498,197.79 19.77 
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1  30,000.00   0.04  
  ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท     

  รวมเงิน 16,528,197.79 19.81 

จัดสรรกำไรสุทธิที่เหลือตามข้อบังคับข้อ 27 ดังนี้     
1) เงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิก 59,377,063.00   71.14 
2) เงินเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก 5,557,297.00  6.66 
3) เงินโบนัสกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์    
   - คณะกรรมการดำเนินการ      420,000.00 0.50 

  - เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 420,000.00 0.50 
4) ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น  200,000.00   0.24  

 5)  ทุนส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  60,000.00   0.07  
 6) ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  900,000.00   1.08  
  รวมเงิน  66,934,360.00   80.19 

  รวมทั้งสิ้น 83,462,557.79  100.00  
 

   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม                                                 
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4.3 อนุมัติแผนงานและประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เสนอคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 
พิจารณาแผนงานและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 ดังนี้ 

         4.3.1  แผนยุทธศาสตร์ 
    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้จัดทำแผน
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ ปี 2565 - 2568 และจัดทำร่างแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ที่จะดำเนินการในปี 
2566 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสหกรณม์ั่นคง สง่เสรมิการออม พร้อมใหบ้รกิาร บรหิารงานโปรง่ใส นำสมัยเทคโนโลย ี

พันธกิจ (Mission) 

 1. บริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
 2. สร้างความมั่นคงด้านการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์และกำกับดูแลบริหารจัดการสหกรณ์
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิก 
 3. เพิ่มสมรรถนะการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก และจัด
สวัสดิการอย่างทั่วถึงให้แก่สมาชิก โดยตระหนักอยู่เสมอว่า “สมาชิกคือบุคคลสำคัญ” 
 4. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตลอดจนให้ความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และสหกรณ์ภายนอก 

เป้าประสงค์ 

 1. พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 
 4. สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 
 5. ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :  พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 1 :  พัฒนาการบริหารจัดการ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ที่  1 :  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   1. โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
   2. โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการหักเงินหน่วยต้นสังกัดของสมาชิก 
  4. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก 
      และความสามารถของสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ 2 :  ส่งเสริมการให้บริการด้านการเงิน การออม 
กลยุทธ์ที่  2 :  การให้บริการธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิก 
     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. โครงการพัฒนาการบริการสินเชื่อแก่สมาชิก 
  2. โครงการพัฒนาประเภทเงินฝากให้หลากหลาย 
   3. โครงการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
เป้าประสงค์ 3 :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่  3  :  สนับสนุนบุคลากรให้มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ 
      แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน 
   2. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสหกรณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสหกรณ์ 
เป้าประสงค์ 4 :  สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 
กลยุทธ์ที่  4   :  สนับสนุนให้สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินงาน 
      แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานให้ทันสมัย 
   2. โครงการสัมมนาเครือข่ายสหกรณ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เป้าประสงค์ 5 :  ส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่  5 :  การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อกิจกรรมของสหกรณ์ 
     แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
  1. เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกโดยการเพ่ิมช่องทางรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
อาทิ เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ, Facebook, Line, แบบสอบถามความคิดเห็น 
  2. โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการดำเนินการ และสมาชิก 
  3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
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4.3.2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 
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ประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ : ประมาณการรายจ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้ 

ปี 2566

ต้ังไว้ จ่ายจริง ขอต้ัง
1. หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

1.1 ค่าตอบแทนผู้จัดการสหกรณ์ 180,000.00 180,000.00 180,000.00        เงินเดือนและเงินเล่ือนข้ัน
1.2 เงินเดือนพนักงานสหกรณ์ 1,100,000.00 1,147,200.00 1,300,000.00        เจ้าหน้าที่ 8 อัตรา 
1.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 240,000.00 240,000.00 240,000.00 
1.4 ค่าท างานล่วงเวลา 100,000.00 37,374.00 100,000.00 เป็นค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1.5 เงินสมทบประกันสังคม 40,000.00 25,200.00 40,000.00 เป็นเงินสมทบประกันสังคมของส านักงาน

ประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินเดือน
1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน 2,000.00 1,166.00 2,000.00 เป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ

กรมแรงงานร้อยละ 0.4 ของเงินเดือน
รวม 1,662,000.00 1,630,940.00 1,862,000.00 

2. หมวดครุภัณฑ์
2.1 เคร่ืองใช้ส านักงาน - 3,570.00 100,000.00 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองนบัธนบัตร/เคร่ืองนบัเหรียญ
2.2 กล้องวงจรปิด 300,000.00 - 300,000.00 ติดต้ังกล้องวงจรปิดที่ท าการสหกรณ์แห่งใหม่
2.3 โต๊ะ เก้าอ้ีส านักงาน 500,000.00 - 500,000.00 ซ้ือโต๊ะ เก้าอ้ี และติดต้ังเค้าเตอร์ทีท่ าการสหกรณ์แห่งใหม่

รวม 800,000.00 3,570.00 900,000.00 
3. หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก

3.1 ค่าใช้จ่ายเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก 1,225,600.00 1,225,600.00 1,244,400.00 เป็นเงินสมนาคุณส าหรับสมาชิก
จ านวน 3,111 รายๆ ละ 400 บาท

3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ 30,000.00 7,140.75 30,000.00 ค่าจัดท ารายงาน / วัสดุอุปกรณ์ / 
/ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมบุคคลภายนอก

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกรรมการสหกรณ์ 70,000.00 70,000.00 80,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกรรมการสหกรณ์
รวม 1,325,600.00 1,302,740.75 1,354,400.00 

4. หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน
4.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 420,000.00 418,400.00 420,000.00 เป็นค่าเบ้ียประชุมแก่กรรมการ ที่ปรึกษา

และบุคคลจากหน่วยงานอ่ืนที่สหกรณ์เชิญ
เข้าร่วมประชุม

4.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ 600,000.00 586,250.00 600,000.00 เป็นค่าเบ้ียประชุมแก่อนุกรรมการ 
4.3 ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 เป็นค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4.4 ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 80,000.00 80,000.00 80,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
4.5 ค่าอบรมและสัมมนา 500,000.00 - 500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาของกรรมการ

และสมาชิก
4.6 ค่ารับรอง 30,000.00 13,859.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

กรรมการ และบุคคลอ่ืนที่สหกรณ์ประสานงาน
4.7 ค่าเช่าสัญญาณระบบอินเตอร์เน็ต 20,000.00 2,290.00 20,000.00 เป็นค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์สหกรณ์
4.8 ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 150,000.00 150,000.00 150,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายตามสัญญาการใช้โปรแกรมสหกรณ์
4.9 ส ารองการซ้ือโปรแกรมสหกรณ์ใหม่ 1,500,000.00 - 1,500,000.00 เป็นค่าซ้ือโปรแกรมสหกรณ์ใหมท่ดแทน
4.10 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 20,000.00 - 20,000.00 เป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
4.11 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทางกฎหมาย 200,000.00 2,000.00 200,000.00 เป็นใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางกฎหมาย
4.12 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 50,000.00 36,105.69 50,000.00 เป็นค่าวัสดุส านักงาน 
4.13 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 70,000.00 54,221.78 70,000.00 เป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
4.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 30,000.00 10,640.00 30,000.00 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคาร 
4.15 ดอกเบ้ียเงินรับฝากสมาชิก 17,000,000.00 20,071,704.07 25,000,000.00 เป็นค่าดอกเบ้ียเงินรับฝากสมาชิก
4.16 ดอกเบ้ียเงินกู้ 7,000,000.00 1,242,426.64 3,000,000.00 เป็นดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม
4.17 ค่าสาธารณูปโภค 20,000.00 2,342.23 100,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ า ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์
4.18 ค่าเคล่ือนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 50,000.00 19,548.00 50,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ฯ ไปยังที่ท าการแห่งใหม่

4.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 65,000.00 12,646.00 65,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในกิจการสหกรณ์
4.20 ค่าเดินสายไฟภายนอกอาคาร - - 500,000.00 เป็นค่าเดินสายไฟภายนอกอาคารเข้าที่ท าการสหกรณ์ฯ
4.21 ค่าตกแต่งภายใน 2,000,000.00 - 2,000,000.00 เป็นค่าตกแต่งภายในที่ท าการสหกรณ์แห่งใหม่

รวม 29,853,000.00 22,750,433.41 34,433,000.00 
รวมท้ังส้ิน 33,640,600.00 25,687,684.16 38,549,400.00 

รายการ
ปี 2565

ค าช้ีแจงประกอบ
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 มติที่ประชุม           
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4.4  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ ประจำปี 2566 

 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544  ข้อ 17 วงเงิน
กู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็น
และสมควรแก่การดำเนินงาน วงเงินซึ่งกำหนดดงัว่านี้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ในปี 
2565 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อ 7.2.2 (1) กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการ
กู้ยืมของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนสำรองของสหกรณ์ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นและทุนสำรอง 1,188,472,969.08 บาท          
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสตางค์) 

 ในปี 2566 เพื่อรองรับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง  
จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินซึ ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันในปี 2566 จำนวน 
500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม                     
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4.5  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ ประจำปี 2566 
 
 คัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด พ.ศ. 2544 ข้อ 24 “การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์
นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2544 

 
การนำเสนอขอ้มลูของผูส้อบบัญชีภาคเอกชนตอ่ที่ประชุมใหญ่ 

 
รายละเอียดการเสนอ 

บริการสอบบัญช ี

ลำดับที่ 1 

BFA Office Company Limited 

ลำดับที่ 2 

บริษัท เฟิร์ส ออดิท แอนด ์การบัญชี 072 จำกดั 

1. การเขา้ปฏิบตัิงานตรวจสอบ
บัญช ี
     - จำนวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ 
     - จำนวนผู้ช่วย 

อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ 

จำนวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 3 คน 

อย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง 
ครั้งละไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ 

จำนวนผู้ชว่ยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 คน 

2. การรายงานผลการ
ตรวจสอบ  

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้า
จะดำเนินการตรวจสอบเพิ ่มเต ิมตามที ่ได ้ร ับแจ ้งจาก
หน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์
และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ข ้าพเจ ้าย ินด ีจะเข ้าร ่วมประช ุมใหญ่หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 

2. รายงานการสอบบัญชีประจำปี ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด 

3. ข้าพเจ้าจะให้คำแนะนำในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด 
กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สำคัญที่พบในระหว่าง
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ ข้าพเจ้า
จะดำเนินการตรวจสอบเพิ ่มเต ิมตามที ่ ได ้ร ับแจ ้งจาก
หน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์
และกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ข ้าพเจ ้าย ินด ีจะเข ้าร ่วมประช ุมใหญ่หร ือประชุม
คณะกรรมการดำเนินการทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ 

3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

4. ชื่อบุคคลที่จะเสนอเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 

- นางสาวดุลวรรณ์  สกุลดี   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 6924                             

- วา่ที่ร้อยตรี ณรงค์  เตชน์เมทนี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 10821 

5. การเสนอบริการอ่ืน ๆ  - ข้าพเจ้ารับรองว่ารับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชี
เดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำหนด 

- ข้าพเจ้าและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ
นายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 

- ข้าพเจ้ารับรองวา่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชี
เดียวกับสหกรณ์ของท่านไม่เกินจำนวนที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำหนด 

- ข้าพเจ้าและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติตามที่ประกาศ
นายทะเบยีนสหกรณ์กำหนด 
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วขอเสนอที ่ประชุมใหญ่เห็นควรคัดเลือก บริษัท BFA Office 
Company Limited เป็นผู้สอบบัญชีและเลือก บริษัท เฟิร์ส ออดิท แอนด์ การบัญชี 072 จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชสีำรอง 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือก และกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำป ี2566 

มติที่ประชุม                     
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4.6  การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบ ประจำปี 2566 
 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ. 2565 กำหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ 75 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกของสหกรณ์หรือบุคคลภายนอก  
ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ 
การเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปี ซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาจำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล ในกรณีที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
มากกว่าหนึ่งคน จะต้องมีผู้ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ
หรือเศรษฐศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งคน 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำแหน่งได้มีกำหนดเวลาหนึ่งปี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 
 ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ำ แต่ตั้งไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
 
 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกผู้ตรวจสอบกิจการและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
ประจำปี 2566 
 มติที่ประชุม                    
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4.7  แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
 
 
 

 
 
 
 

(ร่าง) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 
 ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เมื่อวันที่ .................................
๒๕๖๖ ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว 
มีความดังนี้ 
 
 ข้อ ๑ ข ้อบ ังค ับน ี ้ เร ียกว ่า “ข ้อบ ังค ับสหกรณ์ออมทร ัพย ์ข ้าราชการฝ ่ายร ัฐสภา จำกัด  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  
 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความตามที่กำหนดในข้อ ๗๙ แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
ฝ่ายรัฐสภา จำกัด เลขทะเบียนข้อบังคับที่ อ ๒๕๘๗๔๔ เสียทั้งหมด และใช้ความต่อไปนี้แทน  
  “ข้อ ๗๙ ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่กำหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพี่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (๑) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ 
   (๒) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
   (๓) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ 
   (๔) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืน 
   (๕) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน 
   (๖) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
   (๗) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
   (๘) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
   (๙) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพื ่อ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ 
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  เฉพาะระเบียบใน (๑) (๒) (๔) ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน
จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียน
สหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน”  

 
 
 
  ลงชื่อ..................................................ประธานกรรมการ 
   (.................................................) 
 
 
  ลงชื่อ..................................................เลขานุการ 
   (.................................................) 
 
 
 
เหตุผล  เนื่องจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ยกเลิกการมอบอำนาจการรับทราบและให้ความเห็นชอบระเบียบต่าง ๆ 

ของสหกรณ์แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้ว 
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ข้อความเดิม 
(๑) 

ข้อความที่ขอแก้ไข 
(๒) 

เหตุผล 
(๓) 

 ข้อ ๗๙ ระเบียบของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื ่อดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  
และเพี่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (๑) ระ เบ ี ยบว ่ าด ้ วยการรับ 
เงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
  (๒) ระ เบ ี ยบว ่ าด ้ วยการรับ 
เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
  (๓) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ ์
  (๔) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สหกรณ์อ่ืน 
  (๕) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน 
  (๖) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ ์
  (๗) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  (๘) ระเบียบว่าด้วยที ่ปร ึกษา
และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
  (๙) ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพ่ือ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ ์
 เฉพาะระเบียบใน (๑) (๒) (๔) ต้อง
ได ้ร ับความเห ็นชอบจากนายทะเบ ียน
สหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบ
อื่นเมื่อคณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้
แล้วให้ส่งสำเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ทราบ 

 ข้อ ๗๙ ระเบียบของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่
กำหนดระเบียบต่าง ๆ เพื ่อดำเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้  
และเพี่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
สหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
  (๑) ระเบ ียบว ่ าด ้ วยการ รั บ 
เงินฝากจากสมาชิกสหกรณ ์
  (๒) ระเบ ียบว ่ าด ้ วยการ รั บ 
เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน 
  (๓) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ 
  (๔) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สหกรณ์อ่ืน 
  (๕) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน 
  (๖) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ 
  (๗) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  (๘) ระเบียบว่าด้วยที ่ปร ึกษา
และท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์
  (๙) ระเบียบอ่ืน ๆ  ที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเห็นสมควรกำหนดไว้ให้มีเพ่ือ
สะดวกและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของสหกรณ์ 
 เฉพาะระเบียบใน (๑) (๒) (๔) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื ่นเมื่อ
คณะกรรมการดำเนินการกำหนดใช้แล้ว 
ให ้ส ่ งสำ เนาให ้นายทะเบ ียนสหกรณ์   
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบภายใน
สามสิบวัน 

เน ื ่องจากกรมส ่งเสริม
สหกรณ์ได ้ยกเล ิกการ
มอบอำนาจการรับทราบ
และให ้ความเห ็นชอบ
ระ เบ ี ยบต ่ า ง  ๆ  ขอ ง
สหกรณ์แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์แล้ว  
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4.8  การเลือกต้ังประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ชุดท่ี 48 ประจำปี 2566 
 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 
2565 กำหนดไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 50 คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 กรรมการดำเนินการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ 
เศรษฐศาสตร์ หรือผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรในดา้นดังกล่าวหรอืด้านอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนดอย่างน้อยหนึ่งคน 
 ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึง่
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดย
ทั่วกัน ณ สำนักงานสหกรณ์ 
 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ 
   (1)  เคยได้รับโทษจำคุกหรือคำพิพากษาถงึที่สุดให้ความผิดเกีย่วกับทรัพย์ที่กระทำโดยสจุรติ 
   (2)  เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
   (3)  เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พันจากต ำแหน่ง
กรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 
   (4)  เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
   (5)  สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลาสองปี
ทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดจากการกระทำ
ของตนเอง 
   (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้ 
 ข้อ 52 กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่ง
คราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึง่ในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษ
ให้ปัดขึ้น) แต่ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดำเนินการที่มีอยู่ในตำแหน่ง
จนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ป ี
 เม ื ่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่ม ีการเล ือกตั ้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่  ก ็ให้
คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ แต่ต้อง 
ไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 
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 ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดำเนินการที่ได้รับ
เลือกตั้งใหม่อยู่ตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการชุดแรก และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคับ
โดยอนุโลม 
 ในปี 2566 มีคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2565 ข้อ 52 ดังนี้ 
 
 ประธานกรรมการ 
 นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 
 กรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 1 ตำแหน่ง 
 นายชาติชาย เนื่องนิยม พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 
 กรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 6 ตำแหน่ง 
 1. นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 2. นายนพรัตน์ ทวี    พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 3. นางสาวอมตพร แสงเดช  พ้นจากตำแหน่งครบวาระสองปี 
 4. นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 5. นายปกาสิต จำเรือง  พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 6. นายรุ่งโรจน์  สีภิรมย ์ พ้นจากตำแหน่งครบวาระหนึ่งปี 
 
 กรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน  ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการ ดังน้ี 
 1. นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 2. นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว กรรมการ 
 3. นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง กรรมการ 
 4. นางสาวศิริพร สมบัติศิริ กรรมการ 
 5. นายบุญสงค์ ทองอินทร์ กรรมการ 
 6. นางสาวบงกช บุญประสิทธิ์ กรรมการ 
 7. นายกิตติศักดิ์ อุไรวงศ์  กรรมการ  
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ 
และกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 6-23 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ 
ชุดท่ี 48 ประจำปี 2566 ดังนี้ 
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 1. ผู้สมัครประธานกรรมการ 
   มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน  1  คน ได้แก่ 
   หมายเลข 1 นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ 
 
 2. ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
       มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน  1  คน ได้แก่ 
   หมายเลข 1 นายชาติชาย เนื่องนิยม 
 
 3. ผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สัดส่วนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน  9  คน ได้แก่ 
   หมายเลข 1 นางสาวสิตาวีร์ ธีรวิรุฬห์ 
   หมายเลข 2 นางสาวสิริธร ลิมปพยอม 
   หมายเลข 3 นายปกาสิต จำเรือง 
   หมายเลข 4 นายณัฐสิทธิ์ เวียงทอง 
   หมายเลข 5 นางจันทร์ฉาย ใบบ้ง 
   หมายเลข 6 นายรุ่งโรจน์ สีภิรมย ์
   หมายเลข 7 นายนพรัตน์ ทวี 
   หมายเลข 8 สิบตำรวจโท ลัทธวัฒน์  เฉลิมรักษ์ 
   หมายเลข 9 นายศักดิ์ดา ภารา 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 มติที่ประชุม           
              
              
              
              
              
              
                       



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
 
                                  
 

 
 
 
 

 

เร่ืองอ่ืน  ๆ
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เลกิประชุมเวลา   นาฬิกา 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 

เร่ืองอ่ืน  ๆ
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สหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการฝา่ยรฐัสภา จำกดั ขอแสดงความไว้อาลยัต่อสมาชกิที่เสียชีวติ 
และขอแสดงความเสยีใจตอ่การสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัว 

 

1. กรณสีมาชกิเสียชีวิต จำนวน 7 ราย 
 

1. นางนุสรา อรุณรัศมีโชต ิ
2. นางสาวภัสสุภางค ์   พันธวงศ ์
3. นายสมชาย ดาวอุดม 
4. นายอภิชาติ     คำทอง 
5. นายธรีเดช ทินเที่ยง  
6. นายรณภพ    เยาว์ประเสริฐ 
7. นายวนิัย สำราญมาก 

 
2. กรณีคูส่มรสเสียชีวติ จำนวน 4 ราย 
 

1. นางพวงผกา  พันธ์สวัสดิ ์
2. นางจีรนุช มานะกอบการ 
3. นายบุญสงค ์ ทองอินทร ์
4. นายสัณห์ชัย    สินธวุงษ์    

 
3. กรณีบดิาเสยีชีวติ จำนวน 44 ราย 
 

1. นายกองเงนิ สุทธิพิทักษ ์ 2. นางสาวกฤษยา   มาตราช 
3. นางสาวลัดดาวัลย ์ วัฒนเสถียร 4. ว่าที่ ร.ต.จมุภฏพงศ ์ พัฒนาศกัดิ ์
5. นางวราภรณ ์ สีชล 6. นางนันทนา    ปอยสูงเนิน 
7. นางสาวสุกญัญา รัตนบรบิูรณ์ลาภ 8. นางวรรณฤด ี วงศ์เจริญ 
9. นางสาวกนกพร    ดวงเงนิ 10. นางธภาภัค  พูพานเพิง  

รายช่ือผู้ได้รับทุนสาธารณประโยชน์ 

เพ่ือประโยชน์ของสมาชิก และประโยชน์แก่สาธารณะ 
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11. นายชลิต    ท้วมแสง  12. นางสาวปนัดดา   เชนส้ม   
13. นายนิคม  อินทขนัต ี 14. นางสาวสุริย ี   หวังผล  
15. นางสาวปัทมพร  โอสถานนท ์  16. นางสาวศวินติย์    บุญฤทธิ ์
17. นางสาวอธิชนา    เจริญสขุ 18. นางสาวนภัสสร   มีคุณ   
19. นายจักรพรรด ิ    อัครมะหะเวทน ์ 20. นางสาวบหุงา  พรรคพวก  
21. นางสาวพนดิา    น้อยเสนา   22. นายอนวุัฒ      ควรชม 
23. นายอำนาจ   ถนอมสนิ 24. นางจุฑาทิพย ์  ทรัพย์เจริญ 
25. นายอิกราม  โต๊ะมีนา   26. นายสุกร ี  สุหลง 
27. นายภานุพงศ ์  ดีแก้ว 28. นางสาวพรหมพิริยา    พาพรมม ี
29. นางสาวสุพัตรา    เกตุทมิ 30. นางพุทธชาต ิ  ทองเอม   
31. นายธนเดช   ยอดดำเนนิชนน 32. นางสาวกาญจนา   ประสพจันทร์  
33. ว่าที่ ร.ต.มนญู    ถาดทอง 34. นางสาวนนัทิพัฒน์    มาศสิระรตัน ์
35. นางสาวปราณี    สุขศิลป ์ 36. นางประทมุทิพย์   เกสร 
37. นายแซมม ี   ทองชัย 38. นางสาววนัดี    แก้วมณ ี
39. นางณฐัณิชา     รักเมือง 40. นางนงนชุ พลอยอิ่ม 
41. นางสาวลัดดาวัลย์  มากงลาด 42. นางสาวพิราภรณ ์ นภัคศรชัยนันท ์
43. นางสาวชลีรตัน์     ธรรมชีพ 44. นายพันธ ์ ยืนยิ่ง    

 
4. กรณีมารดาเสียชีวติ จำนวน 40 ราย 
 

1. นางวัลลภา  อินตาพวง  2. นางพนาพร พร้อมเจรญิ 
3. นางสมคิด แซว่่อง 4. นายนพพร เนียมปาน 
5. นายธรีวฒัน์  วงศาสวุรรณ  6. นายณรงค์ศักดิ์  บุญสาง   
7. นางสาวรดัใจยา    บุญสูง 8. นางณิชา    รักจ้อย 
9. นายวิทยา  จิตบุญ   10. นางสุมาลี  ทองปลูก   

11. นางหนึ่งฤทัย ฉัตรโท 12. นายศิโรจน ์   แพทย์พันธุ์  
13. นางสดุาพร   ติลภัทร 14. นายนาถะ    ดวงวิชัย 
15. นายนรมิตร  คุณโลกยะ 16. นายเดชา   แย้มสุวรรณ  
17. นางจีรนันท ์   ธรรมภูษิต  18. นางสุปราณ ี  น้อยคูณดิลก 
19. นางสาวณัฐกานต์  อ่อนฉาย 20. นางสาวอมรรตัน์    สงเคราะหธ์รรม 
21. นางสาวอังคณา    คงมาก 22. นายสุรชัย     ศรีเนาวรัตน ์
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23. นางสาวเกตวุดี    ซื่อสัตยด์ ี 24. นางสาวมณฑติา     โกศล  
25. นายพงศ์สันต ์ แซ่ลิม้ 26. นางสาวปญุชรัสมิ์    พันธุ์สว่าง 
27. นางฟ้าดาว   คงนคร 28. นายวรีะศกัดิ ์   แก้วมณ ี
29. นางชดิสุภางค์    กิตยาธิคุณ 30. นางสาวภานชิา    อภิชาติกุลธร 
31. นายคณติศาสตร์    ปานิเสน 32. นางสาวอารีรตัน์    พัฒนโศภนพงศ ์ 
33. นางสาวสุนนัทา    พันธ์ขาว 34. นางสาวนิภาพร     นาคสวาสดิ ์
35. นายวิทยา     คอนบรุ ี 36. นางพรรษมนต์   ไทยวฒันานุกูล 
37. นางปณัณิตา     สท้านไตรภพ 38. นางสาวสุฐพรรณจิกา มณีหลงวงศ ์
39. นายสนัน่   ศรีสวัสดิ์  40. นางสาวสมพิศ     เสนาพล 

 
5. สมาชกิประสบอุบตัเิหตุ  จำนวน 1 ราย 
 

1. นายนรมิตร  คุณโลกยะ    
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1. เด็กชายณัชพล  จารีรักษ ์ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร 
2. นายภูธเนศ  บุญสุวรรณ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร 
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  ท้าวหน่อ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายศิวสิษฐ์  ฉัตรวรกรณ์ โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา 
5. เด็กชายกุนธร  ด้วงอุดม โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
6. เด็กชายธนาธิป  คงเกิด โรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 
7. เด็กหญิงจันทิมา  เดชบุญ โรงเรียนชลประทานวิทยา จังหวัดนนทบุร ี
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิริพัฒนธ์นโชติ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
9. เด็กหญิงกรกนก  ประลามุข โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
10. เด็กหญิงอัญมณี  ธรรมแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
11. นางสาวกาญจนาพร  แสงเงิน โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
12. เด็กหญิงสุกฤตา  เปล่งรัศมี โรงเรียนเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 
13. เด็กหญิงณิชชาพัชญ์  บุราณ โรงเรียนประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 
14. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยามสุข โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) จังหวัดพิษณุโลก 
15. เด็กหญิงชัชชญา  ศิริคุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา จังหวัดสระบุร ี
16. นางสาวณัฐนันท์  แพทย์เพียร โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 
17. เด็กหญิงขวัญชนก  หมื่นฤทธิ ์ โรงเรียนวานิชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วกันไทย โรงเรียนบ้านทุ่งว้า จังหวัดสิงห์บุร ี
19. นางสาวประภาวรินทร์ โสธรารังษ ี โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
20. เด็กชายปัณณวิชญ์  วันมาน โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล กรุงเทพมหานคร 
21. เด็กชายภควัต  เสือสะอาด โรงเรียนเทพวิทยา กรุงเทพมหานคร 
22. นายฐิติกร  มานะกุล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
23. เด็กหญิงวรัญญา  นิสภา โรงเรียนสุขเจริญผล จังหวัดสมุทรปราการ 
24. เด็กชายภูวดล  อ่อนฉาย โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
25. เด็กหญิงเกตุพิชญ์พิรัช  ปั้นนพศรี โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 
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26. เด็กชายธันวา  จูมดอก โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
27. เด็กหญิงจิดาภา  แจ่มจำรัส โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 
28. เด็กชายสกลวัฒน์  ชมสินทรัพย์ โรงเรียนการัญศึกษา จังหวัดนนทบุรี 
29. เด็กชายดนัย  พุฒศิริ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
30. เด็กชายศรัญญวัฒน์  นาคจันทร์ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
31. เด็กหญิงกุลวรินทร์  แทบทาม โรงเรียนบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จังหวัดมหาสารคาม 
32. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ผูกพัน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร 
33. เด็กชายภัทร  จันทร์ตากอง โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 

 

  

 

 

1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงทอง โรงเรียนบุญเจริญวิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
2. นางสาวมัฐสญาวดี  นิยมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 
3. เด็กหญิงนภัสนันท์ ปลื้มรุ่งโรจน์ โรงเรียนปรัชชาธร กรุงเทพมหานคร 
4. เด็กชายรัฐภัทร์  วงษ์งาม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 
5. เด็กหญิงพิชชากร  งามเหลา โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
6. เด็กหญิงภัฐภัสสร  แก้วใส โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
7. เด็กหญิงณชนก  วีระพันธ์ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
8. นางสาวจิรมณ  ลาภสุนทรพิทักษ ์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 
9. เด็กหญิงนภกานต์  ลูกจันทร์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร 
10. นายณัฐภัทร  จันตาเมือง โรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดลำพูน 
11. นางสาวอรวรรณ  บุญมาเกิด มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 
12. เด็กหญิงภูษณิศา  คำถาวร โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
13. นางสาวพรเพ็ญ  ตระกูลอำนวยผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
14. เด็กหญิงสัตตบงกช  มนาปี โรงเรียนบูรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร 
15. นายวรเดช  มั่งมี โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
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16. นางสาวณัฐชา  มาสนันท ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
17. นางสาวฐะปะนี  วัฒนสิทธิ ์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
18. เด็กหญิงพีรชญา  ภูติพงศ์โสภณ โรงเรียนเทพอักษร  กรุงเทพมหานคร 
19. เด็กหญิงธนิศร์ณิชา  พ่ึงพักตร์ โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
20. เด็กชายศุภกิจ  เขียวฉะอ้อน โรงเรียนวัดม่วง  กรุงเทพมหานคร 
21. เด็กชายกฤษฏิ์  แก้วแกมทอง โรงเรียนกว่างเจ้า  กรุงเทพมหานคร 
22. เด็กชายกฤษฏิณัฏตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 
23. เด็กชายกวินท์วัธน์  เมธาวริศากุล โรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร 
24. เด็กหญิงปิยะธิดา  โสรัตน ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
25. เด็กชายธนเดช  ชัยรมณ์ โรงเรียนโยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 
26. เด็กชายวัชรินทร์  ทองศรี โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 
27. เด็กหญิงวฤทัย  ภูวรรณา โรงเรียนราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 
28. นางสาวธนัชชา  หอมพะวงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุร ี
29. นายสุทธิรักษ์  สุรเวคิน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 
30. เด็กชายกวินทร์  เลาะหมัด โรงเรียนสุเหร่าชีรอ (ราษฏร์สามัคคี) กรุงเทพมหานคร 
31. นางสาวสุธัญวรัตน์  สิริกิจวณิชย ์ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร 
32. นายณัฐวีร์  ทองชิว มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร-เกษม กรุงเทพมหานคร 
33. เด็กชายณัฐฐาพล ปาลวัฒน์ชยั โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
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ร่วมสนับสนุนทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศล 

เน่ืองในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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เน่ืองในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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