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ระเบียบวาระที่  3.1 
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ระเบียบวาระที่ 3.1 
ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

 
1. สมาชิก 

จ ำนวนสมำชิก ณ วันที่  31  ธันวำคม  2563  จ ำนวน  4,555  คน   

ตารางเปรียบเทียบจ านวนสมาชิกจาก ปี 2560 – ปี 2563 

สมาชิก ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมำต้นปี 4,155 4,357 4,429 4,513 

เพ่ิมระหว่ำงปี 320 206 245 214 

ลดระหว่ำงปี 118 134 161 172 

คงเหลือสิ้นปี 4,357 4,429 4,513 4,555 
 

2. ทุนเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์  เป็นทุนที่มีมูลค่ำเท่ำ ๆ กัน มูลค่ำหุ้นละ  10  บำท สมำชกิได้ถือไว้กับสหกรณ์ใน

ฐำนะควำมเป็นเจ้ำของ โดยสัญญำให้หักจำกเงินเดือนของสมำชิกเป็นจ ำนวนเท่ำ ๆ กันทุกเดือน ทุนเรือนหุ้นเป็นทุนที่
แสดงถึงและสร้ำงควำมมั่นคงแก่สมำชิกและสหกรณ์ รวมถึงควำมมั่นคงทำงด้ำนฐำนะกำรเงิน   

ตารางเปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น ปี  2560 – ปี 2563 
ทุนเรือนหุ้น ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมำต้นปี 608,486,530.00 683,923,260.00 758,846,810.00 837,256,170.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 106,654,082.00 103,270,200.85 106,651,627.00 71,747,709.00 
ลดระหว่ำงปี 31,217,352.00 28,346,650.85 28,242,267.00 34,074,329.00 
คงเหลือสิ้นปี 683,923,260.00 758,846,810.00 837,256,170.00 874,929,550.00 

 
3. การบริการเงินรับฝาก 

สหกรณ์ฯ  เปิดบริกำรธุรกรรมเงินรับฝำกจำกสมำชิก คือ เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ  เพื่อเป็นทำงเลือกในกำร
ออมทรัพย์เป็นกำรระดมเงินเข้ำมำหมุนเวียนภำยในสหกรณ์  เพื่อน ำไปให้สมำชิกสหกรณ์ฯ ที่มีควำมต้องกำรกู้เงินกับ
สหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นกำรเชื่อมโยงกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   

ตารางเปรียบเทียบเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ปี 2560 – ปี 2563 

เงินรับฝาก ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 392,677,824.84 375,899,591.39 300,265,003.54 358,707,819.63 

เพ่ิมระหว่ำงปี 85,219,969.25 59,672,984.06 98,557,958.67 84,079,520.75 

ลดระหว่ำงปี 101,998,202.70 135,307,571.91 40,115,142.58 90,563,571.85 

คงเหลือสิ้นปี 375,899,591.39 300,265,003.54 358,707,819.63 352,223,768.53 
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4. การบริการให้สินเชื่อแก่สมาชิก (เงินกู้)
สหกรณ์ให้บริกำรเงินกู้แก่สมำชิกตำมควำมจ ำเป็น โดยพจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้และหุ้นสะสม

ซึ่งได้ก ำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่ำด้วยกำรให้สมำชิกกู ้

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ฉุกเฉิน  ปี 2560 – ปี 2563 
เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 11,034,002.37 11,552,972.34 11,602,225.00 8,573,490.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 37,356,542.00 38,061,360.78 32,279,780.48 42,306,757.00 
ลดระหว่ำงปี 36,837,172.03 38,012,108.12 35,308,515.48 35,661,292.00 
คงเหลือสิ้นปี 11,552,972.34 11,602,225.00 8,573,490.00 15,218,955.00 

  ตารางเปรียบเทียบเงินกู้สามัญ  ปี 2560 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 710,202,702.71 767,611,377.23 800,527,481.11 837,098,791.42 

เพ่ิมระหว่ำงปี 350,492,209.63 389,495,765.20 407,473,397.91 438,057,649.62 

ลดระหว่ำงปี 293,083,535.11 356,579,661.32 370,902,087.60 370,719,157.42 

คงเหลือสิ้นปี 767,611,377.23 800,527,481.11 837,098,791.42 904,437,283.62 

     ตารางเปรียบเทียบเงินกู้สามัญไม่เกินวงเงินหุ้นหรือเงินฝาก  ปี 2560 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 7,033,344.00 7,859,671.00 9,314,915.00 14,318,372.00 

เพ่ิมระหว่ำงปี 4,701,750.00 6,138,045.00 13,967,014.00 14,735,780.00 

ลดระหว่ำงปี 3,875,423.00 4,682,801.00 8,963,557.00 10,856,436.00 

คงเหลือสิ้นปี 7,859,671.00 9,314,915.00 14,318,372.00 18,197,716.00 

     ตารางเปรียบเทียบเงินกู้รถยนต์  ปี 2560 – ปี 2563 
เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 8,691,607.36 6,407,520.41 6,613,493.56 8,328,830.96 
เพ่ิมระหว่ำงปี 587,023.00 2,489,447.00 4,074,022.44 4,065,056.00 
ลดระหว่ำงปี 2,871,109.95 2,283,473.85 2,358,685.04 3,151,317.96 
คงเหลือสิ้นปี 6,407,520.41 6,613,493.56 8,328,830.96 9,242,569.00 

19



ตารางเปรียบเทียบเงินกู้รถจักรยานยนต์  ปี 2560 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 600,499.00 386,070.00 247,350.00 261,509.00 

เพ่ิมระหว่ำงปี 53,790.00       665.00 191,985.00 6,099.00 

ลดระหว่ำงปี 268,219.00 139,385.00 177,826.00 231,294.00 

คงเหลือสิ้นปี 386,070.00 247,350.00 261,509.00 36,314.00 
 
                         ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ไถ่ถอนหนี้  ปี 2560 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ยอดยกมาต้นปี 44,725,488.05 48,178,742.00 36,421,082.00 24,772,462.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 17,031,260.00       67,410.00        52,430.00 97,350.00 
ลดระหว่ำงปี 13,578,006.05 11,825,070.00 11,701,050.00 9,425,832.00 
คงเหลือสิ้นปี 48,178,742.00 36,421,082.00 24,772,462.00 15,443,980.00 

 
 

                          ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อการลงทุน  ปี 2560 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 3,030,082.00 3,869,201.00    838,121.00 2,991,350.00 

เพ่ิมระหว่ำงปี 10,530,840.00     15,500.00 2,500,000.00 - 

ลดระหว่ำงปี 9,691,721.00 3,046,580.00    346,771.00 513,600.00 

คงเหลือสิ้นปี 3,869,201.00    838,121.00 2,991,350.00 2,477,750.00 
 

                        ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อท่ีอยู่อาศัย  ปี 2560 – ปี 2563 
เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี 13,366,165.27 30,216,438.27 40,870,949.27 44,621,322.27 
เพ่ิมระหว่ำงปี 20,840,000.00 16,773,820.00 12,546,520.00 6,660,163.00 
ลดระหว่ำงปี 3,989,727.00 6,119,309.00   8,796,147.00 6,077,300.00 
คงเหลือสิ้นปี 30,216,438.27 40,870,949.27 44,621,322.27 45,204,185.27 

 
 

 ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อช าระหนี้ กยศ. ปี 2560 – ปี 2563 
เงินให้กู้ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี - 482,860.00 402,700.00 137,300.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 525,000.00   6,680.00     8,770.00 4,590.00 
ลดระหว่ำงปี 42,140.00 86,840.00 274,170.00 141,890.00 
คงเหลือสิ้นปี 482,860.00 402,700.00 137,300.00 - 
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 ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อทัศนศึกษา ปี 2561 – ปี 2563 
เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ยอดยกมาต้นปี - 64,000.00 681,930.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 80,000.00 860,480.00 35,210.00 
ลดระหว่ำงปี 16,000.00 242,550.00 668,160.00 
คงเหลือสิ้นปี 64,000.00 681,930.00 48,980.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ เพื่อซ้ือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2561 – ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - 650,112.00 324,148.00 
เพ่ิมระหว่ำงปี 650,808.00 134,094.00 33,114.00 
ลดระหว่ำงปี       696.00 460,058.00 339,259.00 
คงเหลือสิ้นปี 650,112.00 324,148.00 18,003.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภัยโควิด – 19 ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 22,194,260.00 
ลดระหว่ำงปี - - 957,390.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 21,236,870.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ โครงการสวัสดิการเงินกู้สู้ภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 14,280,000.00 
ลดระหว่ำงปี - - 10,000.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 14,270,000.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 2,479,764.00 
ลดระหว่ำงปี - - 211,214.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 2,268,550.00 
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ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ โครงการเงินกู้สามัญที่ไม่เกินเงินฝาก  (พิเศษ) ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 4,800,991.00 
ลดระหว่ำงปี - - 122,051.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 4,678,940.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ โครงการเงินกู้สามัญเพื่อปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 3,206,000.00 
ลดระหว่ำงปี - - 40,090.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 3,165,910.00 

 
ตารางเปรียบเทียบเงินกู้ สวัสดิการเงินกู้เพื่อซ้ืออาวุธปืนของสมาชิก ปี 2561 - ปี 2563 

เงินให้กู้ ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
ยอดยกมาต้นปี - - - 
เพ่ิมระหว่ำงปี - - 127,800.00 
ลดระหว่ำงปี - - 31,980.00 
คงเหลือสิ้นปี - - 95,820.00 

 
 

5. การบริการด้านสวัสดิการสมาชิก 
สหกรณ์ได้จัดมุมกำแฟ (coffee corner) และหนังสือพิมพ์ วำรสำรต่ำงๆ เพ่ือบริกำรสมำชิกท่ีมำติดต่อ ณ ที่

ท ำกำรสหกรณ์ อำคำร 1 กรมศุลกำกร 
 

6. แก้ไขระเบียบต่างๆ 
สหกรณ์ได้ด ำเนินกำรแก้ไขระเบียบและประกำศต่ำงๆ เพ่ือบริหำรจัดกำรเงินฝำกและเงินกู้ให้กับสมำชิก ดังนี้ 

1. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 1/2563 เรื่อง กำรจัดกำรกำรรับช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน 
2. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 2/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้ 

 สำมัญเพื่อกำรลงทุน พ.ศ. 2563 
3. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 3/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้ 

 สำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2563 
4. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 

 13 ประจ ำปี 2563 
5. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 5/2563 เรื่อง ลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญและเงินกู้  

 เพ่ือฉุกเฉินส ำหรับสมำชิกและสมำชิกสมทบ 
6. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 6/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญที่ไม่เกินวงเงิน

ของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำกท่ีผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ส ำหรับสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2563 
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7. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 7/2563 เรื่อง ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกออม 
 ทรัพย์พิเศษ 

8. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 8/2563 เรื่อง พักช ำระหนี้เงินต้นของสมำชิกและ  
 สมำชิกสมทบ  

9. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 9/2563 เรื่อง ต่ออำยุโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สู้ภัย  
 โควิด-19 พ.ศ. 2563 และโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สู้ภำวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 

10. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 10/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้ 
 สู้สภำวะเศรษฐกิจ พ.ศ. 2563 

11. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 11/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้ 
 สู้ภัยโควิด-19 พ.ศ. 2563 

12. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 12/2563 เรื่อง ยุติประเภทเงินกู้สำมัญ 
13. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 13/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรเงินกู้สำมัญที่ไม่ 

 เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น (พิเศษ) พ.ศ. 2563 และโครงกำรเงินกู้สำมัญไม่เกินเงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่กับ 
 สหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2563 

14. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 14/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญส ำหรับ 
 สมำชิกและสมำชิกสมทบ 

15. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 15/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ สำมัญที่ไม่เกิน 
 วงเงินของทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ส ำหรับสมำชิกสมำชิกและสมำชิกสมทบ  
 พ.ศ. 2563 

16. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 16/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษโครงกำรบ้ำน 
 ใหม่ พ.ศ. 2563 

17. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 17/2563 เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยโครงกำรเงินกู้สำมัญเพ่ือ
ปลดหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต พ.ศ. 2563 

18. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 18/2563 เรื่อง ก ำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำก  
 ออมทรัพย์พิเศษ 

19. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 19/2563 เรื่อง แผนงำนและแนวทำงปฏิบัติในกำร 
 ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย กำรแพร่ขยำยอำวุธ  
 ที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง 

20. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 20/2563 เรื่อง ยุติโครงกำรเงินกู้สำมัญ พ.ศ. 2563 
21. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 21/2563 เรื่อง กำรซื้อทุนเรือนหุ้นแรกเข้ำเป็นสมำชิก 

 และสมำชิกสมทบ 
22. ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ที่ 22/2563 เรื่อง กำรเพ่ิมทุนเรือนหุ้นรำยเดือน เฉพำะ  

 รำยที่ช ำระรำยเดือนไม่ถึง 1,000 บำท 
23. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง กำรใช้ทุนสวัสดิกำรสมำชิกและสมำชิกสมทบ 
      พ.ศ. 2563 
24. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สำมัญเพ่ือกำรลงทุน   
      พ.ศ. 2563 
25. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง กำรใช้เงินทุนที่ได้รับจำกกำรบริจำค พ.ศ. 2563 
26. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สำมัญเพ่ือพัฒนำคุณภำพ  

 ชีวิตของสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2563 
27. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรกู้สำมัญส ำหรับสมำชิก พ.ศ. 2563 

23



28. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง กำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฉุกเฉินกรณีเกิด 
 สถำนกำรณ์วิกฤติ พ.ศ. 2563 

29. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรเงินกู้สำมัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น/ 
 หรือเงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่กับสหกรณ์ส ำหรับสมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2563 

30. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สู้ภัยโควิด-19 พ.ศ. 2563 
31.  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สู้สภำวะเศรษฐกิจ 
      พ.ศ.2563 
32. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สำมัญเพ่ือกำรลงทุน  

 พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
33. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้สู้ภัยโควิด -19 พ.ศ. 2563  

 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
34. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือที่อยู่อำศัย พ.ศ. 2562 แก้ไข 

 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
35. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วย สวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ พ.ศ. 2562 แก้ไข  

 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 
36. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือที่อยู่อำศัย พ.ศ. 2562 แก้ไข 

 เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 
37. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่องโครงกำรเงินกู้สำมัญที่ไม่เกินวงเงินของทุนเรือนหุ้น 

 (พิเศษ) พ.ศ. 2563 
38. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง  โครงกำรเงินกู้สำมัญไม่เกินเงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่กับ 

 สหกรณ์ (พิเศษ) พ.ศ. 2563 
39. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วย เงินกู้พิเศษโครงกำรบ้ำนใหม่ พ.ศ. 2563 
40. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วย เงินกู้สำมัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินส ำหรับ 

 สมำชิกและสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2 ) พ.ศ. 2563 
41. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรกู้เงินเพ่ือฉุกเฉินผ่ำนระบบสมำชิก 

 ออนไลน์ พ.ศ. 2563 
42. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ 

 กำรร้ำยของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด 
43. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง โครงกำรเงินกู้สำมัญเพ่ือปลดหนี้สินเชื่อและบัตร  

 เครดิต พ.ศ. 2563 
44. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ว่ำด้วย เงินกู้สำมัญและเงินกู้เพ่ือฉุกเฉินส ำหรับสมำชิก 

 และสมำชิกสมทบ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 
45. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด เรื่อง กำรน ำทุนเรือนหุ้นมำช ำระหนี้ของสมำชิกที่ขำด 

 สมำชิกภำพ พ.ศ. 2563 
 
   7.   ผลการจัดระดับสหกรณ์และรางวัลที่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ ากัด ได้รับ 
  1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกำรจัดระดับสหกรณ์เป็น 4 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีมำก 

ดี และพอใช้  
  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด  เป็นสหกรณ์ที่มีกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 

ในระดับ  
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2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด ประเมินคุณภำพของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร 

จ ำกัด เป็นสหกรณ์ฯ ที่มีคุณภำพมำตรฐำน 
 

 

 
 
 
 
 
 

 3. ผู้สอบบัญชีภำคเอกชนได้ประเมินชั้นคุณภำพกำรควบคุมภำยในของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด 
ตำมเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมี 4 ระดับ คือ ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยสหกรณ์ฯ ได้รับกำรจัด
ชั้นคุณภำพ “ดีมำก” 
 
 

ดีเลิศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
คุณภาพมาตรฐาน 

ดีมาก 
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ที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม โบนัส รวม
1 นายชัยยทุธ ค าคุณ ประธานกรรมการ 7,200.00 125,811.69         133,011.69         
2 นายกิตติ  สุทธสัิมพันธ์ รองประธาน 6,400.00 83,874.46           90,274.46           
3 นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ รองประธาน 4,800.00 62,905.86           67,705.86           
4 นายสาธติ ภูห่อมเจริญ รองประธาน 21,600.00 125,811.69         147,411.69         
5 นางสาวชุติมา ปรีชาญางกูร เลขานุการ 8,000.00 83,874.46           91,874.46           
6 นางสาวสุรีย์ สุวรัตน์ เหรัญญิก 8,000.00 83,874.46           91,874.46           
7 นางสาวสุนีย์ ศรีไพศาลเจริญ กรรมการ 8,800.00 83,874.46           92,674.46           
8 นายบุญมี บูรณะภักดี กรรมการ 18,400.00 125,811.69         144,211.69         
9 นายเติมวงษ์ จันทร์ชุม่ กรรมการ 22,400.00 125,811.69         148,211.69         
10 นางสาวปาริชาต วฒิุเวชช์ กรรมการ 8,800.00 83,874.46           92,674.46           
11 นายอุทัย ดวงสูงเนิน กรรมการ 7,200.00 83,874.46           91,074.46           
12 นางศุภลักษณ์ เอีย่มวงศ์ศานต์ิ กรรมการ 7,200.00 83,874.46           91,074.46           
13 นายสมชาย เกิดแก้ว กรรมการ 8,000.00 83,874.46           91,874.46           
14 นางพรทิพย ์ วอ่งสืบข่าว กรรมการ 22,400.00 125,811.69         148,211.69         
15 นางสาวเบญญาภา อินทรบุรี กรรมการ 21,600.00 125,811.69         147,411.69         
16 นางสาวพนิตตา ทองเล็ก ผู้จัดการ - 83,874.46           83,874.46           
17 นางสาวภาวณีิ ด ารัส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบญัชี - 64,760.00           64,760.00           
18 นางสาวอัญชลี แผ่วงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชือ่ - 52,080.00           52,080.00           

180,800.00             1,689,486.14      1,870,286.14      

ชือ่ - นำมสกุล

รวมทัง้สิน้

สหกรณอ์อมทรัพย ์ กรมศุลกำกร  จ ำกัด
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 12
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินตอบแทน
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ที่ ต ำแหน่ง ค่ำเบีย้ประชุม
1 นายวิจกัษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ประธานกรรมการ 12,000.00 
2 นายสาธิต ภูห่อมเจริญ รองประธาน 31,200.00 
9 นางสาววรรณา ผู้อตุส่าห์ เลขานุการ 14,400.00 
6 นางสาวสุรีย์ สุวรัตน์ เหรัญญิก 10,400.00 
3 นางสาวนุสรา ยทุธเกษมสันต์ กรรมการ 8,800.00 
4 นางสาววัชราภรณ์ ยงัโยมร กรรมการ 30,400.00 
5 นางสาวชุติมา ปรีชาญางกรู กรรมการ 8,800.00 
7 นายบุญมี บูรณะภักดี กรรมการ 30,400.00 
8 นายเติมวงษ์ จนัทร์ชุ่ม กรรมการ 30,400.00 
10 นางศุภลักษณ์ เอี่ยมวงศ์ศานต์ิ กรรมการ 9,600.00 
11 นางพรทิพย ์ ว่องสืบขา่ว กรรมการ 31,200.00 
12 นางสาวสุนีย์ ศรีไพศาลเจริญ กรรมการ 10,400.00 
13 นายสมชาย เกดิแกว้ กรรมการ 10,400.00 
14 นางสาวปาริชาต วุฒิเวชช์ กรรมการ 10,400.00 
15 นางสาวสุกญัญา เวทยนุกลู กรรมการ 9,600.00 
16 นางสาวพนิตตา ทองเล็ก ผู้จดัการ -
17 นางสาวภาวิณี ด ารัส ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี -
18 นางสาวอญัชลี  แผ่วงค์ ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายสินเชื่อ -

258,400.00 

สหกรณอ์อมทรัพย ์ กรมศุลกำกร  จ ำกัด
คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ชุดที่ 13
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินตอบแทน

ชือ่ - นำมสกุล

รวมทั้งสิน้
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ระเบียบวาระที่  3.2 

รายงานการตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ประจ าปี 2563 
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ระเบียบวาระที่  3.3 

การรับสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์  

ระหว่างปี 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3.3 
การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2563 

 
ยอดยกมาจากสรุปยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562           4,513  ราย 
บวก 
สมาชิก         

ข้าราชการ        158  ราย 
ข้าราชการบ านาญ          3  ราย 
ลูกจ้างประจ า           1  ราย  
พนักงานราชการ         30  ราย 
พนักงานสหกรณ์ฯ          0  ราย 

สมาชิกสมทบ 
 ลูกจ้างชั่วคราว          19  ราย 
 ครอบครัวสมาชิก            3  ราย 
รวมสมาชิกใหม่          214  ราย 
รวมสมาชิกทั้งสิ้น                4,727  ราย 
หัก 
 สมาชิก(ลาออก)         126  ราย 
 สมาชิกสมทบ (ลาออก)          28  ราย 
 สมาชิก (เสียชีวิต)          16  ราย 
 สมาชิกสมทบ (เสียชีวิต)           1  ราย 
 สมาชิก (สิ้นสภาพสมาชิก)           1  ราย 
 สมาชิกสมทบ (สิ้นสภาพสมาชิก)          0  ราย 
รวมสมาชิกลาออกและเสียชีวิต        172  ราย 
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563             4,555  ราย 
 
หมายเหตุ 
 สมาชิก                4,078  ราย 

สมาชิกสมทบ                 477  ราย 
                4,555  ราย 
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ระเบียบวาระที่  4.1 

อนุมัติงบการเงนิ  ประจ าปี  2563 
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ระเบียบวาระที่  4.2 

อนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ  ประจ าปี  2563 
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                                      ระเบียบวาระที ่4.2 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ
ก าไรสุทธิ 51,111,131.12   100.00 50,508,196.03   100.00

1 เปน็ทนุส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 7,478,089.91     14.63 5,514,434.80    10.91

2 เปน็ค่าบ ารงุสันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 30,000.00         0.07 30,000.00        0.06

3 เปน็เงนิปนัผลตามหุ้น อัตรารอ้ยละ 4.60 35,944,713.51   70.33 38,616,589.48   76.46

4 เปน็เงนิเฉลี่ยคืนตามส่วนแหง่ดอกเบี้ย รอ้ยละ 7 3,808,026.53     7.45 3,697,352.75    7.32

5
เปน็เงนิโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณไ์ม่เกินรอ้ย
ละ 10  ของก าไรสุทธิ 2,044,440.00     4.00 1,969,819.00    3.90

6
เปน็ทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปนัผล ไม่เกินรอ้ยละ 2 ของ
ทนุเรอืนหุ้น

500,000.00       0.98 550,000.00       1.09

7 เปน็ทนุสาธารณประโยชน์ไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 100,000.00       0.19 10,000.00        0.02

8 เปน็ทนุสวัสดิการไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 100,000.00       0.19 10,000.00        0.02

9 เปน็ทนุชว่ยเหลอืผู้ค้ าประกันฯ ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสทุธิ 1,000,000.00     1.96 100,000.00       0.20

10 ทนุศึกษาอบรมไม่เกินรอ้ยละ 10 ของก าไรสุทธิ 100,000.00       0.19 10,000.00        0.02

11 เงนิปนัผลคลาดเคลื่อน 5,861.17 0.01 0.00 0.00

รวมเป็นเงินทัง้สิ้น 51,111,131.12   100.00   50,508,196.03   100.00   

ล าดบั รายการ
ปี 2562 ปี 2563
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ระเบียบวาระที่  4.3 

แผนงาน และงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564 
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ป ี 2564 ป ี 2563 งบการเงิน
รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ บาท บาท บาท

ดอกเบีย้รับจากเงินกู้ 55,000,000.00              53,000,000.00    53,320,626.45      
เงินฝากและเงินลงทุน 6,000,000.00               6,000,000.00      8,982,704.07       

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน 61,000,000.00              59,000,000.00    62,303,330.52      
รายไดอ่ื้น

รายได้ค่าธรรมเนยีมแรกเข้าและรายได้อืน่ๆ 20,000.00                   20,000.00          31,140.00            
รวมรายไดท้ัง้สิน้ 61,020,000.00              59,020,000.00   62,334,470.52    

หกั ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน
ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับเจา้หน้าที่

เงินเดือนและค่าจ้าง 3,100,000.00               3,100,000.00      2,709,824.58       
ค่าสวัสดิการและค่าบ าเหนจ็เจ้าหนา้ที่ 600,000.00                  600,000.00        538,035.00          
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 100,000.00                  100,000.00        71,343.00            
ค่าล่วงเวลา 70,000.00                   120,000.00        8,200.00             
ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ 120,000.00                  100,000.00        115,221.00          
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสมาชิกในต่างจังหวัด -                     
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบคุลากร -                     

ค่าใชจ้า่ยในการจดัหาโปรแกรมและเชา่เครือขา่ย
ค่าโปรแกรมบญัชีสหกรณ์และสิทธิการใช้ตัดจ่าย 410,000.00                  200,000.00        404,075.86          
ค่าเช่าสัญญาณเครือข่ายและอืน่ๆ 10,000.00                   -                   5,070.00             

ค่าใชจ้า่ยในการจา้งเหมาบริการรวมทัง้อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์
ค่าจ้างผู้สอบบญัชีภาคเอกชน 150,000.00                  160,000.00        130,000.00          
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์และวัสดุส านกังานใช้ไป 100,000.00                  150,000.00        88,108.35            
ค่าเส่ือมราคา-ครุภณัฑ์อปุกรณ์ส านกังาน 50,000.00                   100,000.00        38,661.99            
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000.00                   50,000.00          2,000.00             
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน 500.00                       -                   2.00                   

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน
ค่าเบีย้ประชุม 350,000.00                  300,000.00        340,800.00          
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ 202,000.00                  202,000.00        202,000.00          
ค่ารับรอง 10,000.00                   30,000.00          3,578.00             
ค่าใช้จ่ายในการประชุมและประชุมใหญ่ 350,000.00                  300,000.00        319,957.01          
ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 50,000.00                   50,000.00          36,294.00            
ค่าสวัสดิการสมาชิก (รับรองสมาชิก) 50,000.00                   50,000.00          20,773.00            
หนีส้งสัยจะสูญเงินกูใ้หกู้้ 300,000.00                  300,000.00        550,159.39          
หนีส้งสัยจะสูญดอกเบีย้เงินใหกู้ค้้างรับ 100,000.00                  100,000.00        2,586.00             
ค่าตอบแทนหนว่ยหกัส่ง 150,000.00                  120,000.00        99,630.00            
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดี 200,000.00                  100,000.00        -                     
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 200,000.00                  200,000.00        242,527.63          

รวม 6,692,500.00               6,432,000.00      5,928,846.81       

ระเบยีบวาระที ่4.3
งบประมาณรายจา่ย ประจ าป ี 2564

*******************************
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ป ี 2564 ป ี 2563 งบการเงิน
รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ บาท บาท บาท

ระเบยีบวาระที ่4.3
งบประมาณรายจา่ย ประจ าป ี 2564

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

ค่าเบีย้ประกนัภยัหนีสู้ญ -                            -                   -                   
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกนัเงินกูป้ระเภทสามญั
ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 7,000,000.00               7,000,000.00      5,897,427.68       

หกั
ผลการขาดทุนจากการปรับมลูค่าหุน้

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 47,327,500.00              45,588,000.00    50,508,196.03      
จดัซ้ือครุภณัฑ์อุปกรณส์ านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์

จดัหาครุภณัฑ์อุปกรณส์ านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ 200,000.00                  200,000.00       26,180.00          
หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายกนัได้ ยกเว้นการจัดหาครุภณัฑ์อปุกรณ์ส านกังาน 

มติที่ประชุม............................................................................................................................................................................................................
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แผนงานประจ าป ี2564
การให้สนิเชือ่แก่สมาชกิและผลตอบแทนจากการลงทุน

การให้สนิเชือ่สมาชกิ
สหกรณ์คาดวา่ จะด าเนินธรุกรรมการใหสิ้นเชื่อแกส่มาชิกในวงเงินกู้ประมาณ 1,200 ล้านบาท ดอกเบีย้ร้อยละ 4.25-5.55 ต่อปี
ท าใหม้ีดอกเบีย้รับประมาณ 55,000,000 บาท 
การลงทุนและเงนิฝากตา่งๆ
น าเงินส่วนทีเ่หลือจากการใหสิ้นเชื่อ
ไปลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ต๋ัวแลกเงินธนาคารต่างๆ  สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ หุน้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นต้น
(อตัราดอกเบีย้ประมาณร้อยละ 1.5 - 3.5  ต่อปี) ท าใหม้ีรายได้ประมาณ 6,000,000 บาท

การประชาสมัพันธเ์ชงิรกุเพ่ือขยายจ านวนสมาชกิ
สหกรณ์จะเพิม่ส่ือการเผยแพร่สิทธปิระโยชน์ต่างๆ เพือ่สร้างแรงจงูใจในการสมัครสมาชิกของเจา้หน้าทีก่รมศุลกากร 
คาดวา่จะได้สมัครสมาชิกใหม่ประมาณ 200 คน

ค าอธบิายประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจา้ง (ผู้จดัการ 1 คนและเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 10 คน) 3,100,000.00      บาท

600,000.00        บาท
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 100,000.00        บาท
ค่าล่วงเวลา 70,000.00          บาท
ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ 120,000.00        บาท
ค่าใช้จา่ยในการจดัหาสมาชิกในต่างจงัหวดั -                     บาท
ค่าใช้จา่ยในการพฒันาบุคลากร -                     บาท
ค่าใช้จา่ยในการจดัหาโปรแกรมและเช่าเครือขา่ย
ค่าโปรแกรมบัญชีสหกรณ์และสิทธกิารใช้ตัดจา่ย 410,000.00        บาท
ค่าเช่าสัญญาณเครือขา่ยและอื่นๆ 10,000.00          บาท
ค่าใชจ้่ายในการจ้างเหมาบรกิารรวมทัง้อาคารสถานทีแ่ละอุปกรณ์
ค่าจา้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 150,000.00        บาท
ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพแ์ละวสัดุส านักงานใช้ไป 100,000.00        บาท
เช่น แบบพมิพต่์างๆ, สมุดเงินฝากฯ, กระดาษ A 4, ผงหมึก เป็นต้น
ค่าเส่ือมราคา เป็นสัดส่วนตามมูลค่าครุภณัฑ์ 50,000.00          บาท
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 20,000.00          บาท
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพยสิ์น 500.00              บาท
ค่าใชจ้่ายอ่ืน

350,000.00        บาท
202,000.00        บาท

ค่ารับรอง 10,000.00          บาท
ค่าใช้จา่ยการประชุมและประชุมใหญ่ เช่น  ค่าสถานที ่ค่าของทีร่ะลึกใหก้บัสมาชิก เป็นต้น 350,000.00        บาท
ค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ค่าเช็ค ค่าระบบ BIZ PAYMENT เป็นต้น 50,000.00          บาท
ค่าสวสัดิการสมาชิก เช่น  ค่าวารสาร หนังสือพมิพ ์ ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก เงินช่วยเหลือเป็นต้น 50,000.00          บาท
หนีส้งสัยจะสูญเงินกู้ใหกู้้ 300,000.00        บาท
หนีส้งสัยจะสูญดอกเบีย้เงินใหกู้้ค้างรับ 100,000.00        บาท
ค่าตอบแทนหน่วยหกัส่ง 150,000.00        บาท
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 200,000.00        บาท
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ เงินบริจาคใหห้น่วยงานต่างๆ ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 200,000.00        บาท

รวม 6,692,500.00      บาท

ค่าเบีย้ประชุมคนละ 800 บาท เช่น คณะกรรมการด าเนินการจ านวน 15 คนและผู้เขา้ร่วมประชุม , คณะกรรมการเงินกู ้เปน็ต้น
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ(หัวหน้าผู้ตรวจสอบกิจการ 72,000 บาท ผู้ตรวจสอบกิจการ 2 คน คนละ 65,000 บาท ต่อปี)

ค่าสวสัดิการเจา้หน้าที ่(ค่าอาหารกลางวนั จ านวน 11 คนและค่าเคร่ืองแบบเจา้หน้าทีส่หกรณ์) และค่าบ าเหน็จเจา้หน้าที่
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ค่าเบีย้ประกนัภยัหนีสู้ญ เป็นสัดส่วนตามวงเงินของลูกหนีเ้งินกู้ -                   บาท
ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกนัเงินกู้ประเภทสามัญ -                   บาท
ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝาก เป็นสัดส่วนของการรับฝากเงินจากสมาชิกตามอตัราดอกเบีย้เงินฝาก 7,000,000.00      บาท

รวม 13,692,500.00    บาท
จัดซ้ือครภุณัฑ์อุปกรณ์ส านักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์

จดัหาครุภณัฑ์อปุกรณ์ส านักงาน เช่น ตู้เกบ็เอกสาร เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เป็นต้น 200,000.00        บาท
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ระเบียบวาระที่ 4.4 
การลงทุนของสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

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

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก าหนดการน าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุน
อย่างอ่ืน ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้เกิดความม่ันคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงออกประกาศก าหนดการน าเงิน
ของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการ
ฝากหรือการลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  

ข้อ 2 ในประกาศนี้ 

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่ง
ประกอบกิจกรรมภายในราชอาณาจักร  

“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มี
หลักประกัน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  

ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ ออกโดยบริษัท เงินทุน  หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- 
ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ที่ ได้รับการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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ข้อ 4 การน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส ารองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงด าเนินการได้  

ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยู่ก่อน
วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป 

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป (วันที่ 3 กรกฎาคม 2558)  

คณะกรรมการด าเนินการ จึงขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ให้สหกรณ์สามารถน าเงินไปฝาก 
หรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(1)-(7) เพื่อให้การบริหารจัดการทางการเงินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

เนื่องจากในสภาพการณ์ปัจจุบันสหกรณ์มีต้นทุนอยู่ในระดับสูง ทั้งจากอัตราเงินปันผล 
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก เงินเฉลี่ยคืน ตลอดจนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในขณะที่ผลตอบแทนเงิน
ลงทุนมีระดับต่ า ทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยหุ้นกู้ และดอกเบี้ยเงินให้กู้  คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า
สหกรณ์ยังมีเงินทุนคงเหลือในระบบอีกเป็นจ านวนมาก หากสามารถขยายฐานการให้กู้เพ่ิมขึ้น  นอกจากจะ
เป็นการช่วยสมาชิกด้านการเงินแล้ว รายรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ก็จะเพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนเช่นกัน การขยาย
ฐานเงินให้กู้ดังกล่าวท าได้โดยการกระจายเงินทุนไปในรูปแบบต่าง ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม จึงมีความจ าเป็น
ที่ต้องบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                   
  
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ........ 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 

 การก าหนดวงเงนิกู้ยมื  หรือค า้ประกนัวงเงนิกู้ยมื 

  ประจ าปี  2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 

 ก าหนดวงเงินกู้ยืม หรือค  าประกันวงเงินกู้ยืม ประจ าปี 2564 
*********************************** 

  ส ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกำกร จ ำกัด ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกทุน
เรือนหุ้น ประจ ำปี 2563 ( ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563) จ ำนวน 874,929,550.- บำท  รวมทุนส ำรอง       
55,336,503.31 บำท เป็นจ ำนวน 930,266,053.31  บำทจะกู้ยืมหรือค  ำประกันได้ไม่เกิน 1.5 เท่ำของ
มูลค่ำรวมของทุนเรือนหุ้นรวมทุนส ำรอง   เป็นจ ำนวนทั งสิ น  1,395,399,079.96  บำท 

      ทั งนี เป็นไปตำมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 18 ก ำหนดให้ “วงเงินกู้ยืมหรือการค  าประกัน    
ที่ประชุมใหญ่อำจก ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือกำรค  ำประกันส ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จ ำเป็นและสมควรแก่กำร
ด ำเนินงำน  วงเงินซึ่งก ำหนดดังว่ำนี ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์” 

      จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจำรณำก ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือค  ำประกัน ประจ ำปี 2564 เป็น
จ ำนวนทั งสิ น 300,000,000.00   บำท 

 

มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 

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

..................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  4.6 

การเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ประจ าปี  2564 
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 
การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2564 

*********************************** 
 
  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ ากัด ข้อ 71 ก าหนดให้สหกรณ์       
มีคณะกรรมการด าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีก สิบสี่คน ซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก และข้อ 73 ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง คณะกรรมการด าเนินการมีวาระ
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรก เมื่อครบหนึ่งปี นับแต่วันเลือกตั้ง ให้
กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสอง ของกรรมการด าเนินการทั้งหมดโดย
วิธีจับสลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการด าเนินการที่อยู่ใน
ต าแหน่งจนครบวาระหรืออยู่นานที่สุดออกจากต าแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 
  คณะกรรมการด าเนินการที่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 73 มีจ านวน 7 ราย โดย
กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการด าเนินการได้อีก แต่ต้องไม่เกิน 
2 วาระติดต่อกัน จึงท าให้มีกรรมการด าเนินการพ้นจากต าแหน่งทั้งสิ้น 2 ราย  ดังนี้ 
   

กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น
กรรมการได้อีก จ านวน 5 ราย คือ 
1.   นายบุญมี  บูรณะภักดี          กรรมการ 
2.   นายสมชาย  เกิดแก้ว           กรรมการ 
3.   นางสาวสุนีย์  ศรีไพศาลเจริญ         กรรมการ 
4.   นางสาวปาริชาต  วุฒิเวชช์  กรรมการ 
5.   นางสาวสุรีย์  สุวรัตน์  กรรมการ 
 
กรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 วาระ จ านวน 2 ราย คือ  
1. นางสาวศุภลักษณ์  เอี่ยมวงศ์ศานติ์            กรรมการ 
2. นางสาวชุติมา  ปรีชญางกูร        กรรมการ 

 
จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี  

2564  แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 
 

มติที่ประชุม..................................................................................................... ................................ 
.........................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระท่ี 4.7 
 ขอจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ ในปี 2564 

*********************************** 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 25 บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด โดยผู้สอบ
บัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 
 เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับสหกรณ์ข้างต้น  
ในปี 2563 เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนดหลักเกณฑ์ สหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการตั้งแต่ 40 ล้านบาท 
ขึ้นไปต้องตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีจากภาคเอกชน จึงขอเสนอให้สมาชิกคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
จ านวน 1 ราย จากรายชื่อผู้ที่ยื่นข้อเสนอมาดังนี้ 
 1.  บจก. เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี       จ านวนเงิน 130,000       บาท 

 2.  บจก. ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด                        จ านวนเงิน      150,000       บาท 
 3.  บจก. ทีเค แอคค้า แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด จ านวนเงิน      150,000       บาท 

 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
 คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจากประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี ค่าบริการการตรวจสอบ
และผลการตรวจสอบปีที่ผ่านมา เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ ล าดับที่ 1 มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ในปี 2564 จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก 
 ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติคัดเลือกรายใดแล้ว สหกรณ์จะท าหนังสือแจ้งการจัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนของสหกรณ์ ในปี 2564 ต่อกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ต่อไป 
 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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4.8  การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

บจก. เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด บริษัททีเค แอคเค้า แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด

 (นายพงษ์สันต์  วานิชพงษ์พันธุ์) (นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร) (นายอิทธพิงศ์ สุขศาลา)
-  เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี  อย่างน้อยปีละ  6  คร้ัง

-  เข้าตรวจสอบด้วยตนเองหรือ
มอบหมายผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในฐานะ
หัวหน้าสายสอบบัญชี  อย่างน้อยปีละ 
 4 - 5  คร้ัง  คร้ังละ 3 - 4 วัน

-  เข้าตรวจสอบด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้สอบ
บัญชี  เข้าปฏิบัติงานประมาณปีละ 6 คร้ัง 
คร้ังละประมาณ 2-5 วันท าการ

-  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 - 4 คน -  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 3 -  4 คน -  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 1-2 คน

2.  การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ     -  รายงานระหว่างปี - รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี  1 

คร้ังพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิงการ
บริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 
 1 คร้ังพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิง
การบริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

- รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี  1 
คร้ังพร้อมวิเคราห์งบการเงินในเชิงการ
บริหารให้สหกรณ์ฯ ทราบด้วย

     -  รายงานประจ าปี - รายงานผลการสอบบัญชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด

- รายงานผลการสอบบัญชีประจ าปี  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด

- รายงานผลการสอบบัญชีประจ าปี  ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด

3.  บริการอื่นๆ - ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงิน
การบัญชีตามที่เห็นสมควร

- ให้ค าแนะน าในการบริหารการเงินการ
บัญชีตามที่เห็นสมควร

-  เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการตามที่สหกรณ์ร้อง
ขอ

-  เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการตามที่
สหกรณ์ร้องขอ

-  เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการตามที่สหกรณ์ร้อง
ขอ

-  ท าความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

-  ท าความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

-  ท าความเข้าระบบควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผล

-ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผล

-ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผล

              ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ปรับปรุงการสอบบัญชีสหกรณ์  โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีในสหกรณ์ขนาด
ใหญ่มีฐานะการเงินมั่นคงมีทุนด าเนินงานต้ังแต่  50 ล้านบาทขึน้ไป และมีระบบการบริหารที่ดีที่ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเขา้มาตรวจสอบบัญชี
ประจ าปีโดยอยูภ่ายใต้การก ากบัดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  นั้น

              สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมศุลกากร  จ ากดั  ได้เชิญผู้สอบบัญชีเสนอสอบบัญชี  ส าหรับปีการเงิน 2564   มีผู้สอบบัญชีเสนอบริการ
สอบบัญชี จ านวน  3  ราย  มีรายละเอียดดังนี้

       1.  เสนอบริการสอบบัญชีมีผู้สมัคร  จ านวน 3 ราย  รายละเอียดดังน้ี

รายละเอียดการให้บริการ

1.  การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
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บจก. เอส.เอ็ม.การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี บริษัท ส านักบัญชีทองเอก จ ากัด บริษัททีเค แอคเค้า แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากัด

 (นายพงษ์สันต์  วานิชพงษ์พันธุ์) (นางสาวสุกัญญา  พัชรีกร) (นายอิทธพิงศ์ สุขศาลา)
รายละเอียดการให้บริการ

-  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ

-  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการ

ด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการ

-  สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้
เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ

-  ประเมินการน าเสนอ  โครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน

-  ประเมินการน าเสนอ  โครงสร้าง
และเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม  
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมิน

-  ประเมินการน าเสนอ  โครงสร้างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน

4.  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี - 130,000  บาท / ปี -  150,000 บาท / ปี - 150,000 บาท /ปี

5.  ประสบการณ์ / ผลงาน 
ปฏิบัติงาน

-  สหกรณ์แท็กซ่ีสยาม จ ากัด -  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจก าลังพล จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจ
พระนครศรีอยุธยา  จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธ
ทหารเรือ จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุข
สิงห์บุรี

-  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนนายเรืออากาศ
  จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 14 จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ่างทอง จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ  จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ ากัด - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยบริดจโตน

-  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระยอง 
จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สงขลา จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสลากกินแบ่ง
รัฐบาล  จ ากัด

-สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโคเวสโต
รมาบตาพุด  จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพยสาธารณสุขนครปฐม 
จ ากัด

- สร.ไทยออยล์ จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง  จ ากัด - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท
รอยัลปอร์ซเลน จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์  กลุ่มบริษัทพรีไซซ  
จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่
 12 จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์  แอลเมท  ไทย  จ ากัด - สหกรณ์สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ ากัด

-  สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพ  จ ากัด -  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคูรา
โบ จ ากัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงบประมาณ
 จ ากัด

-  สหกรณ์ราชพฤกษ์  แท็กซ่ี  จ ากัด - สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 2 
จ ากัด

-  สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์  กองการ
ฝึกกองเรือยุทธการ   จ ากัด ฯ

- สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 2 จ ากัด

- เพิ่มเต่ิมตามเอกสารที่แนบ - เพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบ

73



 

 

 

ระเบียบวาระที่  4.8 

ขออนุมัติตดัหนีสู้ญสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74



ระเบียบวาระท่ี 4.8 
ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 
****************** 

เนื่องจากมีสมาชิกสหกรณ์จ านวน 1 ราย ซึ่งขาดสมาชิกภาพแล้วแต่ยังคงมีหนี้ค้าง
ช าระ จ านวน 4,678.48 บาท เป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญาเพ่ือเหตุฉุกเฉินซึ่งไม่มีผู้ค้ าประกันและสหกรณ์
ได้ติดตามทวงถามอย่างต่อเนื่องหลายครั้งแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) แต่มิได้รับช าระหนี้และ
หากจะฟ้องร้องลูกหนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่คุ้มกับหนี้ที่จะได้รับช าระ คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาแล้ว มีมติให้ตัดจ าหน่ายหนี้สูญได้ (ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการ
ตัดจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2546) 

จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญดังกล่าว จ านวน 4,678.48 บาท ทั้งนี้ 
การอนุมัติตัดจ าหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น มิได้เป็นการระงับซึ่งสิทธิเรียกร้อง
จากผู้ต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด และการตัดหนี้สูญนี้ไม่กระทบต่อผลการด าเนินงานของ
สหกรณ์ เนื่องจากได้มีการตั้งส ารองหนี้สูญไว้เต็มจ านวน (100%) แล้วตามระเบียบของนายทะเบียน
สหกรณ ์

 
มติที่ประชุม  ......................................................................................... .......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ระเบียบวาระที่  4.9 

การจ าหน่ายและบริจาคครุภัณฑ์สหกรณ์ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.9 
เรื่อง การจ าหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีบริจาค 
*********************************** 

 
 จากการส ารวจครุภัณฑ์ของสหกรณ์ประจ าปี 2563 พบว่ามีครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้
งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Printer Epson  เลขที่ สอ.2550-003 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1.00 
บาท  

2. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI Xerox เลขที่ สอ.2554-014 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1.00 บาท  
3. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Epson เลขที่ สอ.2554-017 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1.00 บาท  
4. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ – 2090 เลขที่ สอ.2556-027 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 

1.00 บาท  
5. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ DocuPrint 240 A/340 A Print Caride Fuji Xerox เลขที่ สอ.2556-

032 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1.00 บาท  
6. เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ FUJI Xerox รุ่น Docuprint P355D เลขที่ สอ.25548-048 มูลค่า

คงเหลือทางบัญชี 1.00 บาท  
7. เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ SYSDOME รุ่น ICON-800VA (800VA/320WATI) เลขที่  สอ.

2558-049 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 1.00 บาท  
8. เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME 800 VA เลขที่ สอ.2559-055 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 

1.00 บาท 
9.  เครื่องส ารองไฟ ยี่ห้อ SYNDOME 800 VA เลขท่ี สอ.2559-048 มูลค่าคงเหลือทางบัญชี 

8.00 บาท  
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาแล้ว เห็นว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  แต่ยังคงมีประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืน จึงเห็นควรบริจาคครุภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ ต่อไป 
   
มติทีป่ระชุม  .................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................... ....................................... 
 
 
 
 
 
 
 

78



79



 

 

 

ระเบียบวาระที่  4.10 

อนุมัตลิดอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ทศันศึกษา 
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ระเบียบวาระท่ี 4.10 
เรื่อง ขออนุมัติคืนดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ 

*********************************** 
 
 เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกที่ไม่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาจากสถานการณ์ระบาด
ไวรัสโควิด – 19 อาศัยอ านาจตามในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ ากัด ว่าด้วย โครงการ
เงินกู้สามัญเพ่ือทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562  
 สหกรณ์ฯ จึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือทัศนศึกษาของสมาชิกและ
สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562 จากเดิมร้อยละ 4.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 0.25 ต่อปี ในการให้สินเชื่อแก่
สมาชิกและสมาชิกสมทบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ของโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือ     
ทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่ได้เดินทางเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือ   
ทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 จากเดิมร้อยละ 4.50 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 
0.25 ต่อปี เฉพาะสมาชิกที่ไม่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาประจ าปี 2563 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี
บัญชี 2563 ระยะเวลาตั้ งแต่วันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ ากัด ชุดที่ 13 ครั้งที่ 10/2563 ลงวันที่    
19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 เนื่องจากเหตุผลข้างต้น สหกรณ์ฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
พิจารณาอนุมัติคืนดอกเบี้ยให้กับสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยโครงการเงินกู้สามัญ
เพ่ือทัศนศึกษาของสมาชิกและสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2563 จากเดิมร้อยละ 4.50 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 
0.25 ต่อปี เฉพาะสมาชิกที่ไม่ได้เดินทางไปทัศนศึกษาประจ าปี 2563 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปี
บัญชี 2563 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  จ านวน 13 ราย จาก
ดอกเบี้ย 4,225 บาท(ดอกเบี้ยร้อยละ 4.5) – ดอกเบี้ย 258 บาท(ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25) จ่ายคืน
สมาชิกจ านวน 3,967  บาท ต่อไป 
   
มติที่ประชุม  ........................................................... ........................................................................ 
............................................................................................................................. ............................. 
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ระเบียบวาระที่  4.11 

อนุมัตโิอนเงินรอจ่ายคนื เงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนื 

 เข้าทุนส ารอง 

 

 

 

 

 

 

 

82



ระเบียบวาระท่ี 4.11 
เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่เกิน 5 ปี เข้าทุนส ารอง 

*********************************** 
  
 เนื่องจากสมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีเงินรอจ่ายคืน , เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย 
เกิน 5 ปี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) แต่สหกรณ์ไม่สามารถโอนเงินคืนสมาชิกและสมาชิกสมทบได้
เนื่องจาก เลขที่บัญชีธนาคารของสมาชิกและสมาชิกสมทบได้ปิดบัญชีไปแล้ว และสหกรณ์ไม่สามารถ
ติดต่อสมาชิกและสมาชิกสมทบได้ เนื่องจากบางรายเสียชีวิต เกษียณราชการหรือลาออกจากราชการ 
เป็นต้น 
   เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์ ตามมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จ ากัด ชุดที่ 13 ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 กรณีเงินรอจ่ายคืน, 
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย สหกรณ์ขอเสนออนุมัติให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ให้
โอนเงินรอจ่ายคืน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่เกิน 5 ปี ดังกล่าวข้างต้น จ านวน 79,592.47 บาท  
เข้าทุนส ารอง  
    
มติที่ประชุม  .................................................................................................................. ................. 
.............................................................................................................................. ............................ 
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สหกรณ์ออมทรัพย ์กรมศลุกากร จ ากดั

รายการโอนเงนิรอจา่ยคนื เงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนืคา้งจา่ย ทีเ่กนิ 5 ปี เขา้ทนุส ารอง

 รวมทัง้สิน้
ปีบัญชี

 เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน  เงินรอจ่ายคืน

1 000151 นายวิชยั  นิมิตเจริญรวม 1,000.00            1,000.00           2557

2 000326 น.ส.  เตอืนภร  ไชยสอน 400.00               400.00              2556

3 000977 นายยทุธพงศ์ แสงวิทยา              2,058.78             46.83            2,105.61 2555

4 001070 นางกมลทพิย์ เงินศรีชยั                 587.28             42.43               629.71 2556

5 001275 นายสมรรถไชย วารเสถียร           169.02 30,476.83                   30,645.85 2554

6 001589 นาย  รุสลนั  เจ๊ะอาแซ 500.00               500.00              2555

7 001664 นาย  ธงชยั  แสงพายพั 30.92                 30.92                2556

8 001743 นาง  อ าไพ  แก้วไทรเทยีม 100.00               100.00              2554

9 001885 นายรังสรรค์ กิจกงัวล           345.82               345.82 2554

10 002415 น.ส.ดวงกมล ตัง้วริทธ์ินนัท์           132.92               132.92 2554

11 002554  นายสมพงษ์  ชุย่หรัิญ            25,482.00           561.39          26,043.39 2554

12 002616  น.ส.ผกาทพิย์ บญุมา              1,000.00              1,000.00            2,000.00 2556

13 002741  นายภราดร พงษ์สวุรรณ        2,846.61            2,846.61 2554

14 003426 น.ส.  สริิมา  ป่ินสวุรรณ 1,785.86            1,785.86           2555

15 003586 นาย  ภานวุฒัน์  โสภาวฒัน์ 4,000.00            4,000.00           2555

16 003611  นายภมูมินทร์  ปคุคละนนัทน์              2,191.90           761.19            2,953.09 2556

17 003658  น.ส.หฤทดา  ธรรมรัตน์              2,259.40        1,158.89            3,418.29 2556

18 003749  น.ส.ปภาดา เพชรพนาภรณ์                 105.00               105.00 2556

19 003975 นายณฐัวฒัน์ เจริญสขุ 500.00               500.00              2557

20 004041  น.ส.วรรณวิจิตร  สขุวรรณ                     1.88                   1.88 2558

21 004154  นายพนัธกร  สขุใส                   30.00             17.52                 47.52 2558

รวม 21 ราย 33,716.24         6,082.62      39,793.61         79,592.47        

ล าดับ
เลขที่
สมาชิก

ช่ือ-นามสกุล  ประเภทเงินคืน
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ระเบียบวาระที ่ 5 

(ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่ 5.1 
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

*********************************** 
 5.1............................................................................................................................. ..............
......................................................................................................................................................... ...... 
 

 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................................. 
 
 
 5.2...................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
มติที่ประชุม  .................................................................................................................. ..................... 
................................................................................................................... ............................................. 
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มอบเงินบริจาคสมทบทุนซ้ือเคร่ืองมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ 

มอบเงินสนับสนุนจัดกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจ าปี  2564 
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ประชาสัมพนัธ์ข้าราชการบรรจุใหม่ 

เช่ือมโยงเครือข่ายการผลติและการตลาดผลไม้คุณภาพของสถาบันเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

88



โครงการคลินิก

หมดภาระหน้ีสินเช่ือเกินกว่ารายไดร้ายเดือน 

- สินเช่ือสว่นบคุคล 

- สินเช่ือเบิกเงินสดจากบตัรเครดิต 

- สินเช่ือเพ่ือท่ีอย ูอ่าศยั 

สหกรณอ์อมทรพัย ์กรมศลุกากร จ ากดั

ป่วยไข ้หาหมอ เงินไมพ่อหาสหกรณ.์.. 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมศลุกากร จ ากดั
โทร. 02-667-7984 , 02-667-7986 , 02-667-4777 , 02-667-4776
Fax : 02-667-6995 Email : sahakorn_customs@hotmail.com

ใหค้ าปรกึษาการปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชิก

จดัท าแผนการปรบัโครงสรา้งหน้ีของสมาชิก

เสนอโครงการสินเช่ือท่ีเป็นประโยชนส์งูสดุแก่สมาชิก

ช่วยลดภาระหน้ีสินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสงู

ใหก้บัสมาชิก

วางแผนการบรหิารรายรบั รายจ่ายรายเดือน 

ของสมาชิกใหเ้พียงพอต่อการด ารงชีพ

สมาชิกมีความร ูค้วามเขา้ใจในการบรหิารการลงทนุ

หรอืการเลือกใชสิ้นเช่ือท่ีเป็นประโยชน์

เคลียรห์นีอ้ย่างไรใหจ้บแบบ...แฮปป้ีเอนดิง้

เครดิตบโูรมีปัญหาปรกึษาได้






