
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2561
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็  จ ากดั

วนัเสาร์ที่   19   มกราคม   2562
ณ  ห้องประดับฟ้า  โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น

อ าเภอเมือง  จังหวดัร้อยเอด็



จ านวนสมาชิกและกรรมการทั้งส้ิน 1,886 คน                                             
จ านวนผู้แทนสมาชิกเข้าประชุม 364 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
1.  ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวดัร้อยเอด็

1……………………………………………………………………  
2…………………..……………………………………………….

2.  ผู้แทนจากส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวดัร้อยเอด็
1…………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………..

นายชอบ ธาระมนต์ ประธานกรรมการท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม  
เม่ือผู้แทนสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
จึงได้ด าเนินการประชุมไปตาม
ระเบยีบวาระการประชุมดงันี้



ระเบียบวาระที่  1

เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ



เร่ืองประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

1.1  ส านักงานสหกรณ์จังหวดัร้อยเอด็   แจ้งว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการก าหนดระดบัมาตรฐาน
สหกรณ์  ประจ าปี  2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็   จ ากดั   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ระดบัดเีลศิ
(หนังสือที ่ รอ  0010/ว 3629  ลงวนัที่  14  พฤศจิกายน  2561)



ระเบียบวาระที่ 2
เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560



“ เลขานุการได้อ่านรายงานการจดบันทกึการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560
ให้ผู้แทนสมาชิกในทีป่ระชุมฟัง  เพ่ือรับรองความถูกต้อง หลงัจากการประชุม
ครบทุกวาระการประชุมแล้ว ”  

มติทีป่ระชุม รับรองเป็นเอกฉันท์



ระเบียบวาระที่ 3

เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ



3.1   เร่ืองรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2561
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั   

ได้จดทะเบยีนตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์  เม่ือวนัที่  20   สิงหาคม   2528  
มช่ืีอว่า    “ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสภาร้อยเอด็ จ ากดั ”  

ต่อมาได้จดทะเบยีนเปลีย่นช่ือตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์  พ.ศ. 2511  เป็น “ สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษา
ร้อยเอด็ จ ากดั ” เม่ือวนัที ่  22  พฤษภาคม  2531 

แรกตั้งในปี  2528  น้ันสหกรณ์มสีมาชิก 262  คน จนถึงปัจจุบนัในปี 2561  นีส้หกรณ์ได้ก่อตั้งครบ  33  ปี  
มสีมาชิก   1,886    คน   นับว่าการด าเนินงานในปี  2561เป็นไปด้วยด ี เป็นทีเ่ช่ือถือและก่อให้เกดิประโยชน์แก่สมาชิก   
ทั้งนี ้ได้ยดึกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั และมติของคณะกรรมการด าเนินการ  เป็นหลกัในการบริหารงาน



2. เร่ืองรับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ระหว่างปี  2561

2.1 ในวนัส้ินปี 2560 สหกรณ์มสีมาชิกทั้งส้ิน                           จ านวน 1,843 คน
รับเข้าใหม่ระหว่างปี 2561 จ านวน 73 คน
จ านวนสมาชิกออกระหว่างปี  2561 จ านวน 30 คน      
เม่ือส้ินปี 2561 สหกรณ์มสีมาชิกทั้งส้ิน จ านวน    1,886 คน

2.2 จ านวนสมาชิกทีอ่อกระหว่างปี 2561 จ านวน         30 คน
- ลาออก จ านวน        21 คน
- ถึงแก่กรรม จ านวน         2 คน
- ย้ายไปต่างจังหวดั จ านวน           3 คน
- ให้ออก จ านวน         4 คน

2.3 สมาชิกทีใ่ช้บริการสินเช่ือ จ านวน   1,531 คน
สมาชิกทีไ่ม่ใช้บริการสินเช่ือ จ านวน      353 คน



หมวดธุรกิจ ปี   2559 ปี   2560 ปี    2561 เปรียบเทียบ 
2560   กบั  2561
+  เพิม่   - ลด

1. จ ำนวนสมำชิก
2. ทนุเรือนหุ้น
3. เงินสะสมตำมข้อบงัคบั
4. เงินส ำรอง
5. เงินส ำรองบ ำเหน็จ
เจ้ำหน้ำท่ี

และเงินสะสมเจ้ำหน้ำท่ี
6. เงินรับฝำก

6.1  เงินฝำกออมทรัพย์
6.2  เงินฝำกประจ ำ

1,808
672,268,830.00            
11,172,067.00
117,843,852.83
6,141,714.94

49,598,119.30
40,157,005.04

2,890,369,500.00

1,843
777,043,380.00
13,190,935.00
126,621,012.06
6,852,539.28

64,016,584.62
47,669,234.93

3,277,224,000.00

1,886
888,370,060.00
16,567,739.00
136,558,607.49
5,842,850.00

82,116,049.61
55,642,297.70

3,377,565,600.00

+43
+111,326,680.00
+3,376,804.00
+9,937,595.43
-1,009,689.28

+18,099,464.99
+7,973,062.77

+100,341,600.00

3.  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์
3.1 สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ ในรอบ 3 ปี   ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี้



หมวดธุรกิจ ปี   2559 ปี   2560 ปี    2561 เปรียบเทียบ 
2560   กบั  2561
+  เพิม่   - ลด

7. เงินให้กู้แก่สมำชิก
8. เงินช ำระคืน
9. เงินกู้คงเหลืออยู่ท่ีสมำชิก
10. ก ำไรสทุธิ
11. ทนุด ำเนินงำนทัง้สิน้
12. จ ำนวนกรรมกำร
13. จ ำนวนผู้ตรวจสอบกิจกำร
14. จ ำนวนเจ้ำหน้ำท่ี

2,890,369,500.00
2,638,835,859.00
2,019,807,811.00

77,726,459.55
2,065,976,256.53

15
3
8

3,277,224,000.00
2,869,743,465.00
2,431,157,252.00

93,404,483.38
2,460,623,152.22

15
3
8

3,377,565,600.00
3,086,227,509.00
2,729,148,918.00
105,477,727.51

2,805,434,200.71
15
3
8

+100,341,600.00
+216,484,044.00
+297,991,666.00
+12,073,244.13
+344,811,048.49

-
-
-



3.2 สหกรณ์ฯได้ให้สินเช่ือแก่สมาชิก  3 ประเภท  คือ  สินเช่ือระยะส้ัน (เงนิกู้ฉุกเฉิน) สินเช่ือระยะกลาง (เงนิกู้สามญั) และ
สินเช่ือระยะยาว    (เงนิกู้พเิศษ)   การให้สินเช่ือแก่สมาชิก    ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้

ปี เงนิกู้ฉุกเฉิน เงนิกู้สามัญ เงนิกู้พเิศษ

ราย  บาท ราย  บาท ราย บาท

ปี  2550
ปี  2551
ปี  2552
ปี  2553
ปี  2554
ปี  2555
ปี  2556
ปี   2557
ปี   2558
ปี   2559
ปี   2560
ปี    2561

1,503
1,445
1,276
1,004

616
578
684
761
664
683
574
571

7,963,100.00
8,588,800.00
7,988,500.00
7,329,800.00
7,912,000.00
9,123,500.00
10,761,300.00
11,353,700.00
10,249,300.00
10,968,500.00
10,112,000.00
11,388,600.00

1,722
1,741
1,630
1,671
1,517
1,320
1,420
1,541
1,696
1,821
1,754
1,617

1,052,649,000.00
1,095,066,000.00
1,070,276,300.00
1,104,894,280.00
1,275,948,800.00
1,351,044,000.0

0
1,679,745,000.00
2,031,345,000.00
2,433,315,000.00
2,875,251,000.00
3,135,582,000.00
3,187,477,000.00

30
26
19
17

7
-
1
-
1
1

30
41

32,950,000.00
30,400,000.00
21,700,000.00
21,260,000.00
12,980,000.00

-

3,000,000.00
-

600,000.00
4,000,000.00

131,380,000.00
178,450,000.00



ด้านการจัดสวสัดกิารแก่สมาชิก  ได้สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกทีม่คีวามประสงค์เพ่ือศึกษาต่อในระดบัสูง ม ี  2  ระดบัดงันี้
ระดบัที่ 1 ปริญญาโทให้กู้ได้ไม่เกนิรายละ 200,000.- บาท  จ่าย  4  งวด  ๆ ละ 50,000.- บาท

ปี เงนิกู้การศึกษา

ราย บาท

ปี 2552
ปี   2553
ปี   2554
ปี   2555
ปี   2556
ปี   2557
ปี   2558
ปี   2559
ปี  2560
ปี  2561

78
86
76
45
35
37
11

3
3
3

3,950,000.00
4,300,000.00
3,800,000.00
2,250,000.00
1,750,000.00
1,850,000.00
550,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00



ระดบัที่ 2     ปริญญาเอกให้กู้ได้ไม่เกนิรายละ 400,000 .- บาท จ่าย  4  งวด  ๆ ละ  100,000.- บาท

ปี เงนิกู้การศึกษา
ราย บาท

ปี    2554
ปี    2555
ปี    2556
ปี    2557
ปี    2558
ปี    2559
ปี    2560
ปี    2561

19
21
15
5
5
-
-
1

1,900,000.00
2,100,000.00
1,500,000.00
500,000.00
550,000.00

-
-

100,000.00



3.3  การกู้ยืมเงนิปี 2561 สหกรณ์ได้ถือใช้วงเงนิกู้ยืมจ านวน  2,500,000,000.-บาท (สองพนัห้าร้อยล้านบาทถ้วน)และกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงนิต่าง ๆ  มาให้สมาชิกของสหกรณ์กู้ยืม  เพ่ือน าเงนิกู้ยืมไปใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ของสมาชิกปี  2561
(รายละเอยีดตามตาราง)

ล าดบัที่ สถาบันการเงนิ
ปี  2561

เงนิกู้ โอ.ดี. ต๋ัวสัญญา
1 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  สาขาตลาดหายโศรก - 5,000,000.00 -
2 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั  สาขาร้อยเอด็ - 12,000,000.00 100,000,000.00
3 ธนาคารธนชาต  สาขาถนนหายโศรก - - 50,000,000.00
4 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์ จ  ากดั สาขาโฮมโปร - - 50,000,000.00
5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา

พลาญชยั
- - 100,000,000.00

6 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 100,000,000.00 - -

7 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 200,000,000.00 - -
8 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 150,000,000.00 - -
9 สอ.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั 200,000,000.00 - -



ล าดับที่ สถาบันการเงนิ
ปี  2561

เงินกู้ โอ.ดี. ตั๋วสัญญา
11 สอ.การเคหะแห่งชาติ  จ  ากดั 150,000,000.00 - -
12 สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั(ระยะสั้น) 60,000,000.00 - -
13 สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั(ระยะยาว) 200,000,000.00 - -
14 สอ.มหาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั 250,000,000.00 - -
15 สอ.ครูกรมสามญัศึกษา  จ  ากดั  72,000,000.00 - -
16 สอ.ครูกรมสามญัศึกษา  จ  ากดั 100,000,000.00 - -
17 สอ.วชิรพยาบาล  จ  ากดั 135,000,000.00 - -
18 ธนาคารออมสิน  โพนทอง 100,000,000.00 - -

รวม 1,841,400,000.00 17,000,000.00 300,000,000.00



การกู้ยืมเงนิของสหกรณ์       

สถาบันการเงนิ
วงเงนิกู้ยืม

หนีค้งเหลือ ณ
วนัที่ 31 ธันวาคม
2561

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้อยละ/ปี

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 100,000,000.00 43,641,700.00 4.70
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 200,000,000.00 179,000,000.00 3.90
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 150,000,000.00 140,000,000.00 4.20
สอ.มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  จ  ากดั 200,000,000.00 169,994,000.00 4.25
สอ.โรงพยาบาลราชวถีิ จ  ากดั 124,400,000.00 16,833,543.84 4.50
สอ.การเคหะแห่งชาติ  จ  ากดั 150,000,000.00 77,066,000.00 4.50
สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั (ระยะสั้น) 60,000,000.00 2,500,000.00 3.70
สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั (ระยะยาว) 200,000,000.00 171,651,000.00 4.20



สถาบันการเงนิ
วงเงนิกู้ยืม

หนีค้งเหลือ ณ
วนัที่ 31 ธันวาคม
2561

อัตรา
ดอกเบีย้
ร้อยละ/ปี

สอ.มหาวทิยาลยัมหิดล จ ากดั 250,000,000.00 229,000,000.00 4.25
สอ.ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั 72,000,000.00 6,000,000.00 3.75
สอ.ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั 100,000,000.00 69,200,000.00 3.49
สอ.วชิรพยาบาล   จ  ากดั 135,000,000.00 95,625,000.00 4.50
ธนาคารออมสิน  สาขาโพนทอง 100,000,000.00 11,498,767.41 4.70
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธนาคาร ธกส. สาขาพลาญชยั 100,000,000.00 100,000,000.00 4.863
ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารกรุงเทพ  ราชการด าเนิน 100,000,000.00 100,000,000.00 4.50
ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารธนชาต ถนนหายโศรก 50,000,000.00 50,000,000.00 4.50
ตัว๋สัญญาใชเ้งินธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์ 50,000,000.00 50,000,000.00 4.10

2,141,400,000.00 1,512,004,008.25



4.1   สวสัดกิารเป็นเงนิสงเคราะห์ศพสมาชิก   ตามระเบยีบคนละ  5,000.- บาท  ถึง 10,000.- บาท ต่อ
ศพ   ในรอบปี  2561   มสีมาชิกถึงแก่กรรมรวม  12  ราย   สมาชิกปกติ  4  ราย   ลาออก  8 ราย เงนิสงเคราะห์ศพ  
จ่ายเฉพาะสมาชิกปกติ 6  ราย  เป็นจ านวนเงนิทั้งส้ิน   32,000.- บาท

4.2  เงนิกองทุนสวสัดกิารสามญัศึกษาร้อยเอด็  พ.ศ.  2538  (ก.ส.ส.)ในรอบปี  2561  มสีมาชิกทีท่ า
กองทุน ก.ส.ส.  ถึงแก่กรรมจ านวน  12  ราย ได้จ่ายเงนิสมาชิก  12 ราย ๆ ละ  200,000  บาท    เป็นเงนิ   
2,400,000.- บาท  

4.3   เงนิกองทุนสวสัดกิารเพ่ือบดิา มารดา และคู่สมรส  พ.ศ.  2541  (ก.บ.ส)ในกรณทีีบ่ิดา มารดา และคู่
สมรส  เสียชีวติ  จ่ายเงนิในปี 2561   ทั้งหมดเป็นเงนิ  2,440,000.- บาท  

4. การจัดสวสัดกิารให้กบัสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์



5. รายได้และรายจ่ายเงินงบประมาณ
ในรอบปีสหกรณ์มรีายได้และการใช้จ่ายเงนิงบประมาณปี  2561 ดงันี้

ที่ ประเภทรายได้ ปี  2560 ปี  2561 เปรียบเทียบ
+เพิ่ม    - ลด   

1
2
3
4
5

6

ดอกเบีย้รับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้เบ็ดเตลด็
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น
(ชสอ.)
ผลตอบแทนจากการลงทุนถือหุ้น
(ชสอค.)

160,693,735
9,900
18,729
10,705

202,374

405

40
-
62
69
11

-

188,970,127
7,600
33,352
14,479
528,047

1,054

14
-
-
64
58

52

+28,276,391
-2,300

+14,622
+3,773

+325,673
+649

74
-
38
95
47

52

160,935,849 82 189,554,660 88



การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2561
ที่ หมวดรายจ่าย ได้รับ จ่าย คงเหลือ

1

2
3

หมวดเงินเดือน
1.1  เจา้หนา้ท่ี
1.2 เงินส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี
หมวดดอกเบีย้จ่าย
หมวดค่าตอบแทน
3.1   ค่ำเบีย้ประชมุกรรมกำร
3.2   ค่ำรับรอง
3.3   ค่ำตรวจสอบกิจกำร
3.4   ค่ำสมนำคณุ
3.5   ค่าล่วงเวลา
3.6  ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี
3.7   ค่ำเงินสมทบกองทนุ-

ประกนัสงัคม
3.8   ค่ำตอบแทน
3.9    เงินสวสัดิกำรแก่สมำชิก

และครอบครัวสมำชิก

5,000,000.00
600,000.00

75,000,000.00

800,000.00
100,000.00
108,000.00

90,000.00
50,000.00
70,000.00

90,000.00
100,000.00

10,000,000.00

3,213,310.00
121,610.00

69,333,238.29

579,000.00
8,431.00
105,000.00
58,520.00
5,200.00
5,270.00

73,455.27
60,000.00

3,932,000.00

+1,786,690.00
+478,390.00

+5,666,761.71

+221,000.00
+91,569.00
+3,000.00
+31,480.00
+44,800.00
+64,730.00

+16,544.73
+40,000.00

+6,068,000.00



4 หมวดค่าใช้สอย
4.1    ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่
4.2    ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์
4.3    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
4.4    ค่าบอกรับหนงัสือพิมพ์
4.5    ค่าสาธารณูปโภค
4.6    ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
4.7   ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ
4.8    ค่ำเบีย้ประกนัภยั    
4.9    ค่ำน ำ้มนัเชือ้เพลิง
4.10  ค่ำพมิพ์เอกสำร
4.11  ค่ำตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
4.12  ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด
4.13  ค่าตกแต่งส านกังาน
4.14 ค่าภาษีโรงเรือนท่ีดินและป้าย

1,500,000.00
50,000.00

250,000.00
15,000.00

200,000.00
300,000.00
300,000.00
100,000.00

50,000.00
60,000.00
75,000.00

200,000.00
300,000.00

20,000.00

979,565.00
19,607.00

165,649.12
7,300.00

142,523.49
82,548.70

140,400.82
59,752.20
23,080.00
34,800.00
75,000.00
47,259.00
9,100.00
2,380.40

+520,435.00
+30,393.00
+84,350.88
+7,700.00
+57,476.51
+217,451.30
+159,599.18
+40,247.80
+26,920.00
+25,200.00

-
+152,741.00
+290,900.00

+17,619.60

ที่ หมวดรายจ่าย ได้รับ จ่าย คงเหลือ



ที่ หมวดรายจ่าย ได้รับ จ่าย คงเหลือ

5

6
7
8

หมวดค่าวสัดุ
1. ค่าเคร่ืองเขียน
2. ค่าวสัดุส านกังาน
3. ค่าเส่ือมราคา

หมวดครุภัณฑ์
หมวดอบรมสัมมนา
หมวดทีป่รึกษากฎหมาย และด าเนินคดี

250,000.00

90,000.00

90,000.00

700,000.00

500,000.00

300,000.00

108,592.10
13,066.50
115,272.44
31,800.00

-
-

+141,407.90
+76,933.50
-25,272.44

+668,200.00
+500,000.00
+300,000.00

รวม 97,358,000.00 79,552,731.33
+17,830,540.51

-25,272.44



ระเบียบวาระที ่ 4

เร่ือง เสนอเพ่ือพจิารณา



ระเบียบวาระที่  4.1

เร่ือง แก้ไขเพิม่เติมข้อบังคบัโดยเปลีย่นใช้ข้อบังคบัฉบับใหม่



ระเบียบวาระที่  4.2

เร่ือง อนุมตังิบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2561



ระเบียบวาระที่  4.3

เร่ือง อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2561



เร่ือง อนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2561

ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็  จ ากดั  มกี าไรสุทธิ 105,477,727.51 บาท 
คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรตามข้อบงัคบัข้อ 27   และตามพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 ดงัต่อไปนี้



รายการ บาท %
จัดสรรตามกฎหมาย

1.  เป็นเงนิทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
2.  เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จัดสรรตามข้อบงัคบั

3.  เป็นเงนิปันผลตามหุ้นทีช่ าระแล้วไม่เกนิร้อยละ 6.50  ต่อปี  เป็นเงนิ
4.  เป็นเงนิเฉลีย่คืนร้อยละ   14.75    ของจ านวนดอกเบีย้เงนิกู้

ซ่ึงสมาชิกได้ส่งเงนิแก่สหกรณ์ในระหว่างปี
5.  เป็นเงนิโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าทีไ่ม่เกนิร้อยละ   10

ของก าไรสุทธิเป็นเงนิ

12,295,126.41
30,000.00

53,652,116.74
27,670,484.36

9,400,000.00

11.66
0.03

50.86
26.23

8.91



รายการ บาท %
6.  เป็นเงนิรักษาระดบัอตัราเงนิปันผลไม่เกนิร้อยละ 2

ของทุนเรือนหุ้นเป็นเงนิ
7.  เป็นเงนิทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกนิร้อยละ 10

ของก าไรสุทธิเป็นเงนิ
8.  เป็นเงนิกองทุนสวสัดกิารสมาชิกไม่เกนิร้อยละ 10

ของก าไรสุทธิ
9.  เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมไม่เกนิร้อยละ 10 

ของก าไรสุทธิ

30,000.00

500,000.00

1,000,000.00

900,000.00

0.03

0.48

0.95

0.85

รวม 105,477,727.51 100.00



1. เป็นผลประโยชน์ส่วนรวม  (1+2+6+7+8+9) = 14.00
2. เป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก  (3+4) = 77.09
3. เป็นผลประโยชน์ของคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี  (5) = 8.91

รวม  100.00



ระเบียบวาระที่  4.4

เร่ือง   อนุมตักิารก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค า้ประกนัประจ าปี
ของสหกรณ์ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2562



เร่ือง   อนุมตัิการก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค า้ประกนัประจ าปีของสหกรณ์ส้ินสุดวนัที ่ 31  ธันวาคม  2562

ตามข้อบงัคบัสหกรณ์  ข้อ  17  ได้ก าหนดว่า  วงเงนิกู้ยืมหรือการค า้ประกนั  ทีป่ระชุมใหญ่ อาจก าหนดวงเงนิ
กู้ยืมหรือค า้ประกนัส าหรับปีหน่ึง ๆ  ไว้ตามทีจ่ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน ซ่ึงวงเงินท่ีก าหนดดงักล่าวตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงั มิไดก้ าหนด  หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วาม
เห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัส าหรับปีใด  กใ็หใ้ชว้งเงินกูย้มืหรือการค ้าประกนัส าหรับปีก่อนไปพลาง  นั้น



ในปีการบญัชี  2561 สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูห้รือค ้าประกนัของสหกรณ์ส้ินสุด ณ  31 ธนัวาคม  2561
จากท่ีประชุมใหญ่ฯ ไวจ้  านวน   2,500,000,000.- บาท (สองพนัหา้ร้อยลา้นบาทถว้น)

ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  33 คร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี  4 มกราคม  2562
เสนอวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัประจ าปีไวจ้  านวนไม่เกิน  2,500,000,000.- บาท (สองพนัหา้ร้อยลา้นบาทถว้น) เท่ากบัปีก่อน



ระเบียบวาระที่   4.5

เร่ือง พจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณ
รายรับ – รายจ่ายของสหกรณ์  ประจ าปี 2562



เร่ือง พิจารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่ายของสหกรณ์  ประจ าปี 2562

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 34  ประจ าปี  2562 มีความคล่องตวัในการบริหารงานของ
สหกรณ์ และใชจ่้ายอยา่งประหยดัภายในอ านาจและ-หนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่  จึงเสนอแผนงานงบประมาณรายรับ – รายจ่าย
ของสหกรณ์ประจ าปี  2562 ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561พิจารณาอนุมติั   ดงัน้ี



แผนงานประจ าปี 2562
รายการ ปี  2561

แผนงาน
ปี  2561
ผลงาน

ปี 2562        
แผนงาน

รับสมาชิกเพิม่
รับฝากเงนิ
ให้เงนิกู้แก่สมาชิก
กู้เงนิจากแหล่งทุนภายนอก

50
50,000,000

4,000,000,000
2,000,000,000

-
-
-

43
26,072,527

3,377,565,600
2,141,400,000

76
-
-

50
50,000,000

4,000,000,000
2,000,000,000

-
-
-



ประมาณการรายได้ประจ าปี 2562
รายการ ปี  2561

ประมาณการไว้   
(บาท) 

ได้รับ
(บาท)

ปี 2562
ประมาณการไว้ 

(บาท)
ดอกเบีย้รับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อ่ืน ๆ

170,000,000
5,000

200,000

-
-
-

188,209,309
7,600

562,454

78
-
10

189,000,000
5,000

500,000

-
-
-

รวม 170,205,000 - 188,779,363 88 189,505,000 -



งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2562
เสนอทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี  เพ่ือพจิารณาอนุมตัิ

5.3  เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง

(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

1.1  เจ้าหน้าที่ 5,000,000.00 3,213,310.00 +1,786,690.00 5,000,000.00
-ส าหรับจ่ายเงินเดือนผูจ้ดัการ และ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์
รวม 8  คน ดงัน้ี เดือนมกราคม
2562  ถึง
เดือนมิถุนายน 2562 รวม 6 เดือนๆ
ละ 270,310 บาท
เป็นเงิน 1,621,860 บาท เดือน
กรกฎาคม 2562 ถึง

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
เดือนธนัวาคม 2562 รวม 6 เดือนๆละ 278,470 บาท
เป็นเงิน 1,670,820 บาท ตั้งอตัราเจา้หนา้ท่ีเพิ่ม 2 คน 
เดือนละ 15,060 คูณ 2  คน เท่ากบั 30,120 บาท
คูณ 12  เดือน เป็นเงิน 361,440  บาท
-ส าหรับการปรับเปล่ียนเพิ่มเงินเดือนหรือเงินเพิ่ม
พิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีในปี 2562  ใหป้รับตาม
ราชการ (ถา้มี)

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

1.2 เงนิส ารอง- 600,000.00 121,610.00 +478,390.00 700,000.00
-เพื่อเป็นการส ารองบ าเหน็จ
เจา้หนา้ท่ีตามระเบียบ

บ าเหน็จ
สหกรณ์วา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีและ
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การท างานตามพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงาน

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
2. หมวด
ดอกเบีย้จ่าย 75,000,000.00 69,333,238.29 +5,666,761.71 80,000,000.00

1)ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืต่าง ๆท่ีสหกรณ์
กูย้มืมาจากธนาคาร หรือ

สหกรณ์ต่าง ๆ
2)ส าหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบ้ียเงิน
ฝากออมทรัพยแ์ละ
เงินฝากประจ าตามระเบียบ

ของสหกรณ์

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3. หมวด
ค่าตอบแทน
3.1 ค่าเบีย้
ประชุม 800,000.00 579,000.00 +221,000.00 800,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการ และผูท่ี้

กรรมการ
สหกรณ์เชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุม
ประจ าเดือน ประชุม-
คณะกรรมการด าเนินการ
คณะกรรมการอ านวยการ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
คณะกรรมกำรศกึษำ คณะกรรมกำร
เงินกู้ กำรประชมุ
เพื่อรับรองงบดุล การเตรียมการ
ประชุมใหญ่ ซ่ึงจ าเป็น
ตอ้งกระท าเป็นประจ าทุกปี โดยการ
ประชุม-
คณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ ไดรั้บเบ้ียประชุม

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

3.2 ค่ารับรอง 100,000.00 8,431.00 +91,569.00 100,000.00
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองแขกผูม้า
ติดต่อธุรกิจสหกรณ์
และท่ีมาเยีย่มชมกิจการของสหกรณ์
ฯ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3.3  
ค่าตอบแทน- 108,000.00 105,000.00 +3,000.00 108,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู ้
ตรวจสอบกิจการ

ผู้
ตรวจสอบ
กจิการ

จ านวน 3  คนๆ ละ 3,000  บาท ต่อ
เดือน ๆ ละ 
9,000  บาท คูณ 12 เดือน เป็นเงิน 
108,000 บาท

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

3.4 ค่าสมนาคุณ 90,000.00 58,520.00 +31,480.00 100,000.00
1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
เจา้หนา้ท่ีการเงิน
ท่ีบริการในกิจการของสหกรณ์ราย
หวัละ 10.- บาท
2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 27  เดือน
ละ 2,000 บาท

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
คูณ 12 เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท ,
ส านกังานเขต-
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ 
เขต 1  , เขต 2
และเขต 3  เดือนละ 500  บาท รวม
เดือนละ
1,500  บาท เป็นเงิน 18,000  บาท

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

3.5  ค่าล่วงเวลา 50,000.00 5,200.00 +44,800.00 50,000.00
-เพื่อจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์
เป็นคร้ังคราวในกรณีมีงานเร่งด่วน 
ปิดงานวนัส้ินปี
ทางบญัชี และเตรียมการประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3.6  ค่า
สวสัดกิาร 70,000.00 5,270.00 +64,730.00 70,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี
เก่ียวกบั

เจ้าหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3.7  ค่าเงนิ
สมทบกองทุน- 90,000.00 73,455.27 +16,544.73 90,000.00

-ตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม
ก าหนดให้

ประกนัสังคม
สถานประกอบการท่ีมีเจา้หนา้ท่ี
ตั้งแต่ 1 คน ข้ึนไป
ตอ้งข้ึนทะเบียนและจ่ายเงินสมทบ 5 
%

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3.8  ค่าตอบแทน
ทีป่รึกษา 100,000.00 60,000.00 +40,000.00 150,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
กรรมการท่ีปรึกษา-

และทีป่รึกษา
กติติมศักดิ์

กิตติมศกัด์ิ ท่ีปรึกษาประธาน
กรรมการสหกรณ์

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
3.9  เงนิ
สวสัดกิารแก่ 10,000,000.00 3,932,000.00 +6,068,000.00

10,000,000.0
0

1) เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์ศพให้
สมาชิกทุกคนท่ี

สมาชิกและ
ถึงแก่กรรมศพละ 5,000 - 10,000  
บาท ตามระเบียบ

ครอบครัว
สมาชิก

วา่ดว้ยการสงเคราะห์เก่ียวกบัศพของ
สมาชิก
2) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม
หรือ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
ถูกใหอ้อกจากราชการ รายละไม่เกิน
200,000  บาท
ของแต่ละระเบียบ ตามระเบียบ
เงินกองทุนสวสัดิการ
(ก.ส.ส.)
3) เพื่อช่วยเหลือบิดา มารดา และคู่
สมรสท่ีถึง
แก่กรรม รายละไม่เกิน 100,000  
บาท ตามระเบียบ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
เงินกองทุนสวสัดิการเพื่อบิดา
มารดา และ
คู่สมรส (ก.บ.ส.)

4.  หมวดค่าใช้
สอย
4.1ค่าใช้จ่ายใน
การ- 1,500,000.00 979,565.00 +520,435.00 1,500,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเล้ียง ค่าอาหาร
ค่าเคร่ืองด่ืม

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

ประชุมใหญ่
แก่สมาชิกท่ีมาร่วมประชุมใหญ่และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ในการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี
และ
ประชุมวสิามญั เพื่อพิมพร์ายงาน
การประชุมใหญ่-
สามญัประจ าปี และจดัหาของขวญัผู ้
มาประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
4.2  
ค่าธรรมเนียม 50,000.00 19,607.00 +30,393.00 50,000.00

-เพื่อเป็นค่าแสตมป์ส่งจดหมาย
ค่าธรรมเนียม

ไปรษณย์ี
หนงัสือลงทะเบียนในธุรกิจของ
สหกรณ์ฯ

4.3 
ค่าธรรมเนียม 250,000.00 165,649.16 +84,350.84 250,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการกู้
เงินเก่ียวกบั

ธนาคาร
ค่าอากรในสญัญาการกูเ้งินจาก
ธนาคาร ค่าธรรมเนียม

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
การโอนเงิน และค่าธรรมเนียมเช็ค
ตามความจ าเป็น
ในธุรกิจของสหกรณ์และอ่ืน ๆ ท่ี
จ  าเป็นของการ
ยนิยอมค ้าประกนัการท าสญัญากูเ้งิน

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน

4.4  ค่าบอกรับ 15,000.00 7,300.00 +7,700.00 15,000.00
-เพื่อบอกรับหนงัสือพิมพร์ายวนั
หรือรายสปัดาห์

หนังสือพมิพ์
หรือนิตยสารรายเดือน รับสญัญาณ
ดาวเทียม
ท่ีมีประโยชน์ต่อกิจการของสหกรณ์
ฯ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
4.5  ค่า
สาธารณูปโภค 200,000.00 142,523.49 +57,476.51 200,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปา ค่า
โทรศพัท์
และค่ากระแสไฟฟ้า ตามหลกัฐาน
ใบเสร็จ
ของรัฐวสิาหกิจ ของแต่ละประเภท

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
4.6 ค่าซ่อมแซม
และ 300,000.00 82,548.70 +217,451.30 300,000.00

-เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
เคร่ืองใชภ้ายในส านกังาน

บ ารุงรักษา
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองก๊อปป้ีปร้ิน
เคร่ืองพิมพดี์ด
เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และเคร่ืองครุภณัฑ์
ในส านกังาน และซ่อมแซมรถตู้
ตามสภาพ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
ความเป็นจริง ค่าบ ารุงรักษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซ่อมแซมหอ้งประชุม

4.7 ค่าเบีย้เลีย้ง
พาหนะ 300,000.00 140,400.82 +159,599.18 300,000.00

1) เพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะใหแ้ก่
กรรมการ

เจา้หนา้ท่ี ในการไปติดต่อธุรกิจ
ของสหกรณ์

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
2) เพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะใหแ้ก่
กรรมการ

ท่ีออกประเมินท่ีดินเงินกูพ้ิเศษ
4.8 ค่าเบีย้
ประกนัภัย 100,000.00 59,752.20 +40,247.80 100,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียประกนั ค่าเบ้ีย
ประกนัภยัรถตู้
ค่าประกนัอคัคีภยัส านกังาน ค่า
ประกนัชีวติกรรมการ
และเจา้หนา้ท่ี

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
4.9 ค่าน า้มนั
เช้ือเพลงิ 50,000.00 23,080.00 +26,920.00 70,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ามนั
รถจกัรยานยนต์ และรถยนต ์
เพื่อติดต่องานสหกรณ์

4.10 ค่าพมิพ์
เอกสาร 60,000.00 34,800.00 +25,200.00 80,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัพิมพเ์อกสาร
ประชาสมัพนัธ์
กิจการสหกรณ์ เช่นพิมพแ์ผน่พบั
ประชาสมัพนัธ์

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
จดัท าเวปไซต์ จดัรายการวทิยุ
จดัท าข่าวสารต่าง ๆ 
ท่ีจ  าเป็น จดัท ารายงานกิจการ
ประจ าปี และจดัพิมพ์
ส.ค.ส.ประจ าปี

4.11ค่า
ตรวจสอบบญัชี- 75,000.00 75,000.00 - 75,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์และรับรองงบ

สหกรณ์ การเงินโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
4.12 ค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ 200,000.00 47,259.00 +152,741.00 200,000.00

-เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีไม่เขา้กบั
หมวดใด-
หมวดหน่ึง

4.13 ค่าตกแต่ง
ส านักงาน 200,000.00 9,100.00 +190,900.00 200,000.00 - เพื่อเป็นค่าตกแต่งส านกังาน
4.14 ค่าภาษี
โรงเรือน 20,000.00 2,380.40 +17,619.60 20,000.00

- เพื่อเป็นค่าภาษีโรงเรือน และ
ท่ีดิน และป้าย

ทีด่นิและป้าย

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
5. หมวดค่าวสัดุ
5.1 ค่าเคร่ือง
เขยีน 250,000.00 108,592.10 +141,407.90 250,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียน แบบ
พิมพต่์าง ๆ ท่ีใช้
กบักิจการของสหกรณ์ เช่น
ใบเสร็จรับเงิน
หนงัสือสญัญากูเ้งินต่าง ๆ ค าขอกู้
เงินฉุกเฉิน

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
ค าขอกูเ้งินสามญั ค าขอกูพ้ิเศษ
หนงัสือค ้าประกนั
สมุดบญัชี สมุดทะเบียนต่าง ๆ
กระดาษโรเนียว
หมึกถ่ายเอกสาร หมึกก๊อปป้ีปร้ิน
ซองจดหมาย

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
5.2  ค่าวสัดุ
ส านักงาน 90,000.00 13,066.50 +76,933.50 100,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าของใชส้ านกังาน 
และอ่ืนๆ เช่น 
ดินสอ ลวดเยบ็กระดาษ น ้ายาลบ
ค าผดิ กระดาษกาว
กาว คลิปหนีบกระดาษ กระดาษ
เทปใส
ลวดเสียบกระดาษ และของใช้
ส านกังานท่ีจ าเป็น

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
5.3  ค่าเส่ือม
ราคา 90,000.00 115,272.44 -25,272.44 200,000.00

-เพื่อเป็นการค านวณค่าเส่ือมราคา
ครุภณัฑ์
ตามเกณฑท่ี์นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด

6. หมวด
ครุภัณฑ์ 600,000.00 31,800.00 +568,200.00 600,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑข์อง
ส านกังาน เช่น
เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
เคร่ืองปรับอากาศ โต๊ะท างาน ตู้
เอกสาร เกา้อ้ี

7. หมวดอบรม
สัมมนา 700,000.00 - +700,000.00 700,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการ
จดัส่งกรรมการ
เจา้หนา้ท่ีเขา้รับการอบรมรวมถึงการ
จดัอบรมเพื่อเพิ่ม
ความรู้ภายใน เช่น ค่าเช่าท่ีพกั ค่า
เบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
ท่ีไปประชุมสมัมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อทนัต่อภาวะ-
เศรษฐกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



ปี 2561 ปี 2562 เหตุผลและความจ าเป็น

หมวดรายจ่าย ตั้งไว ้ จ่ายจริง + คงเหลือ ขอตั้ง
(บาท) (บาท) - จ่ายเกิน

หมวดเงนิเดือน
8. หมวดที่
ปรึกษากฎหมาย 300,000.00 - +300,000.00 300,000.00

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งทนายความ
ด าเนินคดีฟ้องสมาชิก

และ
ด าเนินคดี

ค่าหมายศาล และแกค้ดีท่ีอาจจะมี
ฟ้องสหกรณ์

+17,830540.51

97,358,000.00 79,552,731.37 -25,272.44 102,678,000.00 

เร่ืองพจิารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ประจ าปี  2562 (ต่อ)



หมายเหตุ งบประมาณรายจ่าย ขออนุมตัิถัวจ่ายในรายละเอยีดในหมวดเดยีวกนั
ค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนดใหส้หกรณ์ตอ้งจ่าย ใหส้หกรณ์จ่ายตามท่ีกฎหมาย
นั้นก าหนด
โดยใหถื้อวา่เป็นค่าใชจ่้ายด าเนินงานของปี
นั้น ๆ ไป

ประมาณการรายได้ จ านวน 189,505,000   บาท
ประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 102,678,000   บาท
ประมาณการก าไร จ านวน 86,827,000   บาท



ระเบียบวาระที่  4.6 

เร่ือง การคดัเลือกผู้สอบบัญชี  ประจ าปี  2562



ในรอบปี  2561 ทางสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั  ได้มหีนังสือทาบทางไปยงั บริษัท ส านักงาน
ทีม่คีวามประสงค์จะเป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ประจ าปี  2562 ซ่ึงตอบรับมาจ านวน  2 ราย  คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่ 33 ได้
พจิารณาแล้ว  จึงขอเสนอผู้สอบบญัชี  ตามรายละเอยีด  ดงันี ้ 

รายละเอยีด นายด ารง ทองบุญ นายประเทือง กลิน่คล้ายกนั

บริการสอบบัญชี กทม. 1637/271  ถนนรามค าแหง ซอย 1/1 19/10 หมู่ 1  หมู่บ้านคุณธรรมธานี
เบเวอร์ลแีมนช่ัน อาคาร B  ห้อง 647 ถนนอุดร-หนองบัวล าภู ต าบลนาดี
เขตสวนหลวง กทม. 10250 อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี 41000

พทัลุง 243 หมู่ 6 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พทัลุง โทร. 042 -214719  ,  087 - 6900953
93000   โทร.085-0804309 , 061-4908934
Email damrong_243@hotmail.co.th 



1. การเข้าปฏิบัตงิาน ตรวจ ตรวจสอบ 5  คร้ัง /  ปี ตรวจสอบ 4   คร้ัง / ปี
สอบบัญชี
- จ านวนคร้ังที่เข้าตรวจ - คร้ังละไม่น้อยกว่า 2 - 5   วนัท าการ - คร้ังละไม่น้อยกว่า 2 - 5   วนัท าการ
- จ านวนผู้ช่วย - ผู้ช่วยคร้ังละ 3 - 4   คน - ผู้ช่วยคร้ังละ 3 - 4  คน
2. การจดัท ารายงานผลการ - รายงานสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ - รายงานสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
ตรวจสอบ และรายงานให้กรมฯ ทราบ และรายงานให้กรมฯ ทราบ
- รายงานระหว่างปี - รายงานการสอบบัญชีประจ าปีตามระเบียบ - รายงานการสอบบัญชีประจ าปี

- รายงานประจ าปี ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
- การแสดงความเห็น - ไม่ระบุ - ไม่ระบุ



3. การบริการอ่ืน - เข้าร่วมประชุมใหญ่ - เข้าร่วมประชุมใหญ่
- ประชุมคณะกรรมการเป็นไปตาม - ประชุมคณะกรรมการเป็นไปตาม
สหกรณ์ร้องขอ สหกรณ์ร้องขอ

4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี คดิตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิาน คดิตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัตงิาน
- จ านวนเงนิ รวมเป็นเงนิจ านวน 75,000  บาท รวมเป็นเงนิจ านวน 90,000  บาท
- การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม - เหมาจ่าย 2  งวด - เหมาจ่าย 2  งวด

- งวดที่ 1  เบิกจ่ายเม่ือปฏิบัตงิานตรวจสอบ - งวดที่ 1  เบิกจ่ายเม่ือปฏิบัตงิานตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปีงวดส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562 บัญชีระหว่างปีงวดส้ินสุด 30 มิถุนายน 2562
แล้วเสร็จจ านวน 35,000  บาท แล้วเสร็จจ านวน 45,000  บาท
- งวดที่ 2   เม่ือปฏิบัตงิานตรวจสอบบัญชี - งวดที่ 2  เบิกจ่ายเม่ือปฏิบัตงิานตรวจสอบ
ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ บัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ
จ านวน 40,000  บาท จ านวน 45,000  บาท



ระเบียบวาระที่   4.7

เร่ือง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั ชุดที ่ 34  ประจ าปี 2562



เร่ือง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั ชุดที ่ 34  ประจ าปี 2562

อาศัยอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั พ.ศ. 2544  ข้อ 72 ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หน่ึงคนและกรรมการด าเนินการอกีสิบส่ีคน ซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่ เลือกตั้งจากผู้แทนสมาชิก  น าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญั
ประจ าปี  2561  ด าเนินการคดัเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั  
ประกาศ  ณ  วนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2561



ระเบียบวาระที่  4.8

เร่ือง   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี   2562



เร่ือง   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี   2562

อาศัยอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั  พ.ศ.2544 ข้อ 102 ให้สหกรณ์มผู้ี
ตรวจสอบกจิการ  ซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก    เพ่ือด าเนินการตรวจกจิการของสหกรณ์จ านวน  3  คน  ผู้ตรวจสอบ
กจิการอยู่ในต าแหน่งได้มกี าหนด  1  ปี ถ้าเม่ือครบก าหนดเวลาแล้วยงัไม่มกีารเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่  กใ็ห้ผู้ตรวจ
สอบกจิการคนเดมิปฏิบตัิหน้าทีไ่ปพลาง    น าเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี   2561    ด าเนินการคดัเลือกผู้ตรวจสอบ
กจิการชุดใหม่ต่อไป  ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็  จ ากดั    ประกาศ   ณ  วนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2561



ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพ่ือเสนอทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น กรรมการด าเนินการสหกรณ์
และผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์    ประจ าปี    2562



อาศัยอ านาจตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็  จ ากดั    พ.ศ. 2554   ข้อ  72  , 74 ,
102 , 103  ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกจิการ  ซ่ึงทีป่ระชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  

ประกอบกบัมติของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ   ชุดที ่ 33   ประจ าปี   2561     ในคราวประชุมคร้ังที ่ 14/2561 เม่ือ
วนัที ่ 21  พฤศจิกายน 2561  มมีติให้ประกาศรับสมคัรบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบ
กจิการสหกรณ์ประจ าปี   2562 

1. คุณสมบัตขิองผู้สมคัรรับเลือกตั้ง
1.1 ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมคุีณสมบตัิดงัต่อไปนี้

1.1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดัโดยต้องปฏิบัติราชการอยู่
ใน   เขตเลือกตั้ง   หรือสมาชิกข้าราชการบ านาญ   ต้องมภูีมลิ าเนาในเขต เลือกตั้งน้ัน ๆ 

และเป็นผู้แทนสมาชิก  ทีไ่ด้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561



1.1.2  ต้องไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนทีม่วีตัถุประสงค์เดยีวกนั
1.1.3  ไม่เคยเป็นผู้ผดินัดการส่งเงนิงวดช าระหนี ้ ไม่ว่าเงนิต้นหรือดอกเบีย้ในระยะเวลา  2  ปีทางบัญชีจนถึงวนัเลือกตั้ง   
กรรมการด าเนินการ
1.1.4  ไม่มคุีณสมบตัิต้องห้ามตามมาตรา 52  แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542

1.2      ผู้สมคัรรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ ต้องมคุีณสมบตัิดงัต่อไปนี้
1.2.1 เป็นผู้ไม่มลีกัษณะต้องห้าม ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์
พ.ศ. 2559 หมวด 1 ข้อ 8 

1.2.2  ต้องผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่
ได้รับการ รับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์

1.2.3 ผู้ตรวจสอบ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั  และมภูีมลิ าเนา  หรือ
ปฏิบตัิราชการในจังหวดัร้อยเอด็เท่าน้ัน  

1.2.4 ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืนทีม่วีตัถุประสงค์เดยีวกนั 
1.2.5 ไม่เคยเป็นผู้ผดินัดการส่งเงนิงวดช าระหนี ้ ไม่ว่าเงนิต้นหรือดอกเบีย้ในระยะเวลา  2  ปี

ทางบัญชีจนถึงวนัเลือกตั้ง



2. การย่ืนใบสมคัร
2.1 ให้ผู้สมคัรย่ืนใบสมคัรตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนด พร้อมเอกสารดงัต่อไปนี้

2.1.1 ส าเนาบตัรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้สมคัร
2.1.2 ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานทีรั่บราชการ หรือหนังสือรับรอง การด ารงต าแหน่งของ

ผู้บงัคบับญัชา
2.2 ผู้สมคัรเลือกตั้งต้องมผู้ีแทนสมาชิกรับรองในทีป่ระชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 คน

2.2.1 ผู้สมคัรรับเลือกเป็นกรรมการ ให้ย่ืนใบสมคัรทีเ่จ้าหน้าทีรั่บสมคัรพร้อมเอกสารตามข้อ  2.1
2.2.2 ผู้สมคัรรับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์  ให้ย่ืนใบสมคัรทีเ่จ้าหน้าทีรั่บสมัคร พร้อมเอกสารตาม 

ข้อ  2.1.1 และส าเนาวุฒิบตัรผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์  หรือ
หน่วยงานอ่ืนทีไ่ด้รับการรับรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์



3.  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบั  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่ 33 ได้พจิารณาการแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้สอดคล้อง

กบัเขตพืน้ทีก่ารศึกษาร้อยเอด็  เขต  1 เขต  2 และเขต  3 ดงันี้

เขตพืน้ที่การศึกษาร้อยเอด็  เขต  1  มกีรรมการได้  6 คน  ดงัรายละเอยีดดงันี้
X  เขตท้องทีอ่ าเภอเมือง  มกีรรมการได้  3   คน  กรรมการหมดวาระ  2   คนเลือกตั้งกรรมการ   2 คน
- เขตท้องทีอ่ าเภอธวชับุรี มกีรรมการได้  1  คน กรรมการยงัไม่หมดวาระ ไม่มกีารเลือกตั้งกรรมการ
X  เขตท้องทีอ่ าเภอจตุรพกัตรพมิาน  และเขตท้องทีอ่ าเภอศรีสมเดจ็    

มกีรรมการได้  1  คน   กรรมการหมดวาระ   1  คนเลือกตั้งกรรมการ   1 คน



X  เขตท้องทีอ่ าเภอจังหาร  เขตท้องทีอ่ าเภอเชียงขวญั  และเขตท้องทีอ่ าเภอทุ่งเขาหลวง
มกีรรมการได้  1  คน กรรมการ หมดวาระ    1 คน เลือกตั้งกรรมการ   1 คน

เขตพืน้ที่การศึกษาร้อยเอด็ เขต 2 มกีรรมการได้ 5 คน ดงัรายละเอยีดดังนี้

X   เขตท้องทีอ่ าเภอสุวรรณภูม ิ  และเขตท้องทีอ่ าเภอโพนทราย  
มกีรรมการได้   2   คน     กรรมการหมดวาระ   1   คน   เลือกตั้งกรรมการ  1 คน

- เขตท้องทีอ่ าเภอปทุมรัตต์ และเขตท้องทีอ่ าเภอเกษตรวสัิย  
มกีรรมการได้  1  คน   กรรมการยงัไม่หมดวาระ       ไม่มกีารเลือกตั้งกรรมการ

- เขตท้องทีอ่ าเภออาจสามารถ    และเขตท้องทีอ่ าเภอเมืองสรวง   
มกีรรมการได้   1  คน    กรรมการยงัไม่หมดวาระ ไม่มกีารเลือกตั้งกรรมการ 



- เขตท้องทีอ่ าเภอเสลภูม ิมกีรรมการได้   1  คน    กรรมการยงัไม่หมดวาระ ไม่มกีารเลือกตั้งกรรมการ        
X   เขตท้องทีอ่ าเภอโพนทอง มกีรรมการได้   1   คน    กรรมการหมดวาระ  1  คน  เลือกตั้งกรรมการ  1 คน
X   เขตท้องทีอ่ าเภอหนองพอก    เขตท้องทีอ่ าเภอเมยวด ี  และเขตท้องทีอ่ าเภอโพธ์ิชัย  มกีรรมการได้   1 คน    

กรรมการหมดวาระ   1  คน เลือกตั้งกรรมการ  1 คน

เขตพืน้ที่การศึกษาร้อยเอด็ เขต  3 มกีรรมการได้ 5 คน ดงัรายละเอยีดดงันี้

4. เขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการ ให้เลือกรวมทุกเขตเป็น  1   เขตเลือกตั้ง 

5. เงนิค่าสมัคร
- ค่าสมคัรกรรมการ 1,000 บาท

- ค่าสมคัรผู้ตรวจสอบกจิการ  คนละ 500 บาท



6. วนั เวลา และสถานทีรั่บสมคัร
6.1   ผู้สมคัรรับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการ  และผู้ตรวจสอบกจิการให้ย่ืนใบสมคัรในวนัเสาร์ที่ 19   มกราคม 2562

เวลา   08.00 น.  - 10.00 น.    ณ  สถานทีป่ระชุมใหญ่
6.2  สถานทีรั่บสมคัร ณ ห้องประดบัฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ าเภอเมือง จังหวดัร้อยเอด็
6.3 ประกาศหมายเลขผู้สมคัรวนัที ่ 19 มกราคม  2562 เวลา  10.00 น.



7. การเลือกตั้ง
7.1 ให้ทีป่ระชุมใหญ่แต่งตั้งผู้แทนสมาชิกอาวุโส  1 คน  เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งและผู้แทนสมาชิกในที่

ประชุมใหญ่อกีไม่เกนิ  4 คน  เป็นกรรมการเลือกตั้ง
7.2 คณะกรรมการเลือกตั้งจะประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัตรัิบเลือกให้ทีป่ระชุมทราบเวลา   10.00 น.
7.3 ผู้มสิีทธ์ิลงคะแนนเลือกกรรมการ และผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ฯ คือ ผู้แทนสมาชิกทีเ่ข้าประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ในวนัเสาร์ที ่ 19 มกราคม  2562 เท่าน้ัน
7.4 ให้ลงคะแนนโดยวธีิลบั  โดยองิแนวปฏิบัตขิองการเลือกตั้งทัว่ไป ณ สถานทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  

ในวนัเสาร์ที ่ 19 มกราคม  2562
7.5 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งด าเนินการเลือกตั้ง  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิยุตธิรรม



8. การประกาศผู้ได้รับการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั  จะประกาศผลผู้ได้รับการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกจิการ

สหกรณ์   ประจ าปี  2562 ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญตัิสหกรณ์  พ.ศ.2542 ให้สมาชิกทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่กนั

ประกาศ   ณ  วนัที ่   21 พฤศจิกายน   พ.ศ.   2561

(นายชอบ   ธาระมนต์)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สามญัศึกษาร้อยเอด็ จ ากดั



ระเบียบวาระที่   5
เร่ืองอ่ืน ๆ    



ระเบียบวาระที่  6

เร่ือง   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2561


