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ที่  สอ.กจ.    2 / 2561                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

      4   ธันวาคม   2560 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 

เรียน     สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     1.  งบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุน   ประจ าปี   2560         จ านวน    1   ชุด 

                      2.  ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ                                                      จ านวน    1   ชุด 

                      สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี2560 ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม  2560   ณ 
ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี  

1. เวลา 07.00 น. – 11.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและเลอืกตั งประธานกรรมการด าเนินการ , กรรมการด าเนินการ 
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ประจ าปี  2561 

2. เวลา 09.00 น.  ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี  

     ระเบยีบวาระท่ี   1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
     ระเบยีบวาระท่ี   2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2559 
     ระเบยีบวาระท่ี   3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1   รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี  2560 

3.2   รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2560 
     ระเบยีบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  2560 
 4.2   พิจารณาจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี  2560 
 4.3   พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
 4.4   พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 4.5   พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค  าประกันประจ าปี 2561 
 4.6   พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561  
 4.7   การเลือกตั งประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการประจ าปี  2561 
 4.8   การเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการ 
     ระเบยีบวาระท่ี   5 เรื่องอื่น ๆ 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทกุทา่นเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2560   ตามวัน เวลา  และ   สถานทีด่ังกล่าว     โดย
พร้อมเพียงกันเพื่อสทิธิหน้าทีแ่ละเพื่อรกัษาประโยชน์ของท่านสมาชิกในการ  ลงชื่อเขา้ร่วมประชุมต้องแสดง  บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ  
บัตรประจ าตัวขา้ราชการหรอืบัตรประจ าตัวท่ีส่วนราชการเป็นผูอ้อกให้  ไม่มีบัตรไม่มีสิทธ์ิ 
 

                                         ขอแสดงความนับถอื 

 
                                (นายอนันต์   กัลปะ)   

                                                                                       ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุร ี จ ากัด                                                               
โทรศัพท์ 0 3454 0784  โทรสาร 0 3454 0784  ต่อ 124 
http://www.ktscc.org   E-mail : coop.ktscc@gmail.com 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2560 
 วันเสาร์ที่  16  ธันวาคม  2560 

ณ ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมิตร  กาญจนบุรี 
 
 

ประธานที่ประชุม………………………………………..… 
สมาชิกเข้าร่วมประชุม…………………………………… คน 
จ านวนกรรมการด าเนินการเข้าประชุม……………. คน 
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม…………………………………. คน 
 

 ผู้เข้ารว่มประชุม 

  1…………………………………………………………..…. 
  2………………………………………………………..……. 
  3……………………………………………………………... 
  4…………………………………………………………..…. 
  5……………………………………………………………... 
  6……………………………………………………………...  
                 7……………………………………………………………… 

                        

        เริ่มประชุมเวลา………………………………………………..… 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      
ระเบียบวาระท่ี   2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
                                        รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2559 
                                             สหกรณอ์อมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากดั 
                                               วนัจันทรท่ี์   12   ธันวาคม   2559 
                                  ณ  ห้องประชุมคอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมติร จังหวัดกาญจนบุร ี
ผู้มาประชุม 

1. นายอนันต ์ กัลปะ ประธานกรรมการด าเนินการ 
2. นางพัชรา ดีหล้า รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 1  
3. นายไพรัช พวกยะ รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 2 
4. นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการและเหรัญญิก 
5. นายนพดล มงคล กรรมการ 
6. นายเกษม คุ้นเคย กรรมการ 
7. นายเสรี นาคนาร ี กรรมการ 
8. นายบรรพต ท่าน้ าตื้น กรรมการ 
9. นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ กรรมการ 

10. นายฐิรวุฒ ิ ห้าวเจริญ กรรมการ 
11. นายสายัญห ์ สุขส าราญ กรรมการ 
12. นายวิชัย ปลาบู่ทอง กรรมการ 
13. นายสมพร เจริญกุล กรรมการ 
14. นายไพโรจน์ สุภาษิต กรรมการ 
15. นายทว ี ชูศรี กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นางพัชรา เสมาใหญ ่ ผอ.กลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์ฯ 
2. นายกฤษณพฒัน์ บุบผา ผู้สอบบัญช ี
3. นายปราโมทย ์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ 
4. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ 
5. ว่าที่ร.ต.เทพสุจินต ์ พงษ์สวัสดิ ์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
6. นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ 

ผู้มาประชุม      สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน   7,607  คน 

เริ่มประชุม       เวลา    09.00   น.  

                         เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว   นายอนันต์  กัลปะ   ประธานกรรมการด าเนินการ 
ได้กลา่วเปิดประชุมและแนะน าผู้เขา้ร่วมประชุมให้สมาชิกทราบแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี  
 



 
 
 
ระเบียบวาระที ่   1     เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

       นายอนันต์   กัลปะ   ประธานกรรมการด าเนินการ  กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ    บัดนี้ถึงเวลาที่ก าหนดและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2559  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด จึงใคร่ขอแนะน า ท่านผูม้ีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 

1. นางพัชรา เสมาใหญ ่ ผอ.กลุ่มบริหารการจัดการสหกรณ์ฯ 
2. นายกฤษณพฒัน์ บุบผา ผู้สอบบัญช ี
3. นายปราโมทย ์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ 
4. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ ฯ 
5. ว่าที่ร.ต.เทพสุจินต ์ พงษ์สวัสดิ ์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
ระเบียบวาระที ่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2558 
     ประธาน ฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจ าปี 2558  เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2558  
ณ ห้องประชุมคอนเวนช่ัน  โรงแรมราชศุภมติร จังหวัดกาญจนบรุี  ให้ท่ีประชุมพิจารณาตรวจสอบเพือ่รับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2558 
                          มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2558   

             เมื่อวันท่ี 19  ธันวาคม  2558   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่    3    เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

                            3.1   รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี  2559 

                   ประธานฯได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ ากัด  
ประจ าปี  2559    ต่อที่ประชุม  ดังนี ้

1 จ านวนสมาชิก   
 จ านวนสมาชิกเมื่อต้นปี 8,941 คน 
 เพิ่มระหว่างปี 1,117 คน 
 ลดระหว่างปี 707 คน 
 จ านวนสมาชิกในวันสิ้นปี 9,351 คน 
 -  จ านวนสมาชิกสามัญ 8,487 คน 
 -  จ านวนสมาชิกสมทบ 864 คน 
 จ านวนสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 6,755 คน 
 จ านวนสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 2,596 คน 
 จ านวนสมาชิกที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี ้   
      ตาย 16 คน 
      ย้าย 648 คน 
      ลาออก 43 คน 
      รวม 707 คน 
2 ฐานะการเงิน   
 ทุนเรือนหุ้นท่ีช าระแล้ว 2,506,690,950.00 บาท 
 ทุนส ารองและเงินทุนอ่ืน ๆ 316,840,530.70 บาท 
 เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 19,143,060.00 บาท 
 เงินรับฝาก 4,273,135,227.25 บาท 
 ทุนด าเนินการทั้งหมด 9,040,240,705.54 บาท 
3 การให้บริการแก่สมาชิกด้านสินเช่ือ   
 เงินกู้คงเหลือยกมาสิ้นปีก่อน 7,950,437,027.64 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3,343,617,467.41 บาท 
 เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,639,396,587.51 บาท 
 เงินกู้คงเหลือเมื่อวันสิ้นปี 8,654,657,907.54 บาท 

4 รายได้และรายจ่าย   
 รายได้ทั้งหมด 554,446,661.13 บาท 
 รายจ่าย 291,537,794.11 บาท 
 ก าไรสุทธิ 262,908,867.02 บาท 

 
 
 



 

      5 การใช้จ่ายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์  ในปีบัญชี 2559 
 5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม   

รวม  15  ราย   เป็นเงิน  3,410,000.00  บาท                        
 5.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณคีู่สมรสถึงแก่กรรม   

รวม  19  ราย  เป็นเงิน  190,000.00  บาท      
 5.3 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณ ีบิดา มารดา และบตุร ถึงแก่กรรม 

รวม 172 ราย  เป็นเงิน  344,000.00  บาท      
 5.4 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
  สหกรณ์ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบตุรสมาชิก ,  การศึกษาอบรม ฯ  

ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนที่ประสบภยัพิบัติต่าง ๆ ,  สนับสนุนกิจกรรม 
ส าหรับสมาชิก และสังคม    รวมทั้งสิ้น    1,713,578.00     บาท 

 
 

6   รายละเอียดอื่น ๆ 
  รายละเอียดด้านทุนด าเนินการ  รายได้และรายจ่ายสามารถดไูด้จากงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานของผูส้อบบัญชีในระเบียบวาระที่  4  หน้า  33 – 37  
           มติท่ีประชุม      รับทราบ 

                         3.2   รายงานการตรวจสอบกิจการประจ าปี  2559 
                           ประธานฯ ได้มอบให้  ว่าท่ีร.ต.เทพสุจินต์ พงษ์สวัสดิ์  ประธานคณะผูต้รวจสอบกิจการ 
ได้ชี้แจงผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีทางบัญชี  สิ้นสุด  ณ  วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2559  ให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบรายการต่าง  ๆ  ในการด าเนินกิจการงานของสหกรณ์ ฯ   ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการ
ประชุมหน้า  26 – 28 
                                มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

                    4.1  พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าปี  2559  
                     ประธาน ฯ  มอบให้  นายกฤษณพัฒน์   บุบผา   ผู้สอบบญัชขีองสหกรณ์ ช้ีแจงรายละเอียด 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของสหกรณ์ ฯ ต่อท่ีประชุม  แล้วสรุปสาระส าคัญด้านการเงินตาม
รายละเอียดในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน เพื่อให้ที่ประชมุพิจารณา ตั้งแต่หน้า 33-49 

สินทรัพย์รวม 9,040,240,705.54 บาท 
หนี้สิน 5,950,455,357.82 บาท 
ทุนของสหกรณ์ 3,089,785,347.72 บาท 
รายได้รวม 554,446,661.13 บาท 
ค่าใช้จ่าย 291,537,794.11 บาท 
ก าไรสุทธิ 262,908,867.02 บาท 

                              

             มติท่ีประชุม    พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติตามเสนอเป็นเอกฉันท ์
 



 
         4.2   พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2559                 
                 คณะกรรมการด าเนนิการไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2559  ดังนี ้

1. ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 45,829,077.52 บาท 
2. เงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 10,000.00 บาท 
3. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ  6.00  ต่อป ี 145,315,012.50 บาท 
4. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในอัตราร้อยละ 11.00  ของจ านวนรวม 

แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกแตล่ะคนส่งต่อสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี 
 

58,228,697.00 
 
บาท 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 6,426,080.00 บาท 

6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  
แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ ฯ  ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 

 
100,000.00 

 
บาท 

7. เงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 3,000,000.00 บาท 
8. เงินกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 3,000,000.00 บาท 
9. ทุนจัดตั้งส านักงานเพื่อเสริมความมั่นคง 1,000,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 262,908,867.02 บาท 

ก าไรสุทธิ    100 %   
- ส่วนของสมาชิก      77.42 % 
- ส่วนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนนิงานอยู่ในสหกรณ์ ฯ 17.85 % 
- ส่วนผลประโยชน์ส าหรับสมาชิก 2.28 % 
- ส่วนของกรรมการ  และเจ้าหน้าที ่ 2.44 % 
- สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.01 % 

                   
                   มติท่ีประชุม   ที่ประชุมใหญม่ีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559                                                                               

          

          4.3    พิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560 

                 ประธาน  ฯ  เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2560   ให้ท่ีประชุมพิจารณาตามรายละเอียดใน
วาระการประชุม      โดยได้เสนอแผนงานเพ่ือสมาชิกสหกรณ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการจะได้ทราบแผนงานและ
ประมาณการรายจา่ย  เพื่อใช้ในการบริหารงานการเงินของสหกรณ์ ฯ  โดยหลักการแล้วการด าเนินกิจการสหกรณ์
ไม่ได้มุ่งหาก าไร   คณะกรรมการด าเนินการที่มีหน้าที่ในการบริหารจะคิดค านวณ   และวางแผนประมาณการทาง
การเงินให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผูกู้้และผู้ออมในปี 2560 ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมหน้า 52-57   
ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  ขอเสนอให้ท่ีประชุมไดร้่วมกันพิจารณาตามรายละเอียดเป็นรายหมวด  
ดังนี ้

 



 
1. หมวดเงินเดือน 10,680,000.00 บาท 
2. หมวดค่าตอบแทน 4,940,000.00 บาท 
3. หมวดค่าวัสดุ 1,350,000.00 บาท 
4. หมวดครุภัณฑ์ 1,100,000.00 บาท 
5. หมวดค่าใช้สอย 30,750,000.00 บาท 

รวมท้ังสิ้น 48,820,000.00 บาท 
 

                  งบประมาณรายจ่ายข้อใดไม่พอจ่าย  ใหข้อถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายข้ออื่นที ่   
                      ยังมีเหลืออยู่ในหมวดรายจ่ายเดียวกัน   เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นอาจถัวจ่ายจากหมวด    
                      รายจ่ายอื่นได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

                   มติท่ีประชุม  ที่ประชุมใหญม่ีมติอนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2560  ตามที่เสนอ 
 

                     4.4   พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี  2560  
 

                          ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   ตามข้อบังคับของสหกรณ์   ข้อ  18  ที่ประชุมใหญ่     
อาจก าหนดวงเงินกู้ยืมส าหรับปหีนึ่ง ๆ   ไว้ตามที่จ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินท่ีก าหนดนี้ต้อง 
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีน    และที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เมื่อวันท่ี  19  ธันวาคม  2558   ได้
ก าหนดวงเงินกู้ยืมประจ าปี   2559   เป็นจ านวน  4,000  ล้านบาท (สี่พันล้านบาท)  ซึ่งนายทะเบียนได้ให ้
ความเห็นชอบแล้ว    
                          ส าหรับปีบัญชี 2560 สหกรณ์มีโครงการขยายวงเงินกู้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มี
ความเดือดร้อนและขาดสภาพคลอ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญไ่ด้พิจารณาก าหนด
วงเงินกู้ยืม  

                                  มติท่ีประชุม    มีมติก าหนดวงเงินกู้ยืม ประจ าปี   2560  เป็นจ านวนเงิน   
    4,000 ล้านบาท  (สี่พันล้านบาทถ้วน) เท่าที่ก าหนดถือใช้เดิม 
    ในปีบัญชี 2559 

 

                  4.5  พิจารณาจดัจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี  2560 

                         ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีบัญชี   2559  ทีป่ระชุมใหญ่ได้มีมติให้จ้าง 
นายกฤษณพัฒน์   บุบผา  เป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ตามโครงการปรบัปรุง 
ระบบตรวจบัญชีสหกรณ์   โดยก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   จ านวน   
140,000.00 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมืน่บาทถ้วน) 
                           ในปีบัญชี 2560 ได้มีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตยืน่เสนอบริการสอบบญัชี มายังสหกรณ์ 
จ านวน 3 ราย    คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณารายละเอียดต่าง ๆ  แล้ว  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณา  คือ  
 
 



                            1.  นายปรีดา   อุสาหะการี  ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชสีหกรณ์   ยื่นเสนอราคา
คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ านวน  140,000.00   บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่น 
บาทถ้วน)  โดยจะเข้าตรวจสอบบญัชีด้วยตนเองหรือมอบหมายใหผู้ช่้วยไม่น้อยกว่า  5  คน  ท าการตรวจสอบ 
อย่างน้อยปีละ 6  ครั้ง  ครั้งละไมน่้อยกว่า  5  วัน  เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีเสรจ็ รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี ตามระเบียบที่นายทะเบยีนก าหนด ภายใน 1-3 วันท าการ 
                            2.  บริษัท  เอ็น.เอส.เค  สอบบญัชี  จ ากัด  ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนยีมการสอบบัญชแีละ
คา่ใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ านวน 140,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  จัดส่งผู้สอบบญัชีนายสิรวิชญ์  
ไพศาสตร์  และ/หรือหัวหน้าสายงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีคุณสมบตัติามที่นายทะเบียนก าหนดพร้อมดว้ยทีมงานใน
ระดับปริญญาตรีประมาณ  4-6  คน  โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีปลีะ  4  ครั้ง  ครั้งละประมาณ  3-5  วันท าการ  
และปฏิบตัิงานอ่ืน  2  ครั้ง  รวมปฏิบัติงานท้ังสิ้น  6  ครั้ง  เมื่อสหกรณ์ปิดบัญชีเสร็จ  รายงานผลการตรวจสอบ/ 
ให้ข้อเสนอแนะ/วิเคราะห์งบการเงิน  หลังตรวจเสร็จ ภายใน 5 วัน 
                             3.  นางวิไลพร  นิสสัยดี    ผู้ช านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ยื่นเสนอราคา
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงินจ านวน 140,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน)  โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ช่วยไม่น้อยกว่า  3  คน  ท าการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละ 3  ครั้ง  ครั้งละไม่น้อยกว่า  2 -3  วัน 
  
                              มติท่ีประชุม   1. เห็นชอบให้จ้างนายกฤษณพัฒน์   บุบผา  เป็นผูส้อบบัญชี    
                                                     ประจ าปี 2560  และอนุมัติให้จ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญช ี      
                                                     พร้อมท้ังค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีจ านวน  140,000  บาท    
                                                     (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
                                                 2. ให้ส ารอง บริษัท  เอ็น.เอส.เค  สอบบัญชี  จ ากัด ไวเ้ปน็ผู้สอบ    
                                                     บัญชสีหกรณ์  (หากนายกฤษณพัฒน์ บุบผา ไม่สามารถเข้าท าการ    
                                                     ตรวจสอบ บัญชใีห้สหกรณไ์ด้) 
 

           4.6   การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี  2560 

 ประธาน ฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  คณะกรรมการด าเนินการชุดที่  55  ประจ าปีบัญชี 2559  
ได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบวาระ  มีกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในต าแหน่งตามวาระประจ าปี  2560  จ านวน  8  คน   
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระการประชุมใหญ่หน้า 60 - 61  ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
 

    วาระที ่ ปีท่ี 
1. นายอนันต์    กัลปะ ประธานกรรมการด าเนินการ 2 2 
2. นายนพดล มงคล กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 1 2 
3. นายทวี ชูศรี กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 2 2 
4. นายเสรี นาคนารี กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา 1 2 
5. นายบรรพต ท่าน้ าตื้น กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน 2 2 
6. นายฐิรวุฒ ิ ห้าวเจริญ กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค 1 2 
7. นายสายัญห์ สุขส าราญ กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ 1 2 
8. นายวิชัย ปลาบู่ทอง กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย 1 2 



 
          กรรมการที่ครบวาระ สามารถลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ อีก 1 วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ ข้อ 74  จ านวน  5  ราย  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

    วาระที ่ ปีท่ี 
1. นายเกษม คุ้นเคย กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 1 2 
2. นางยลพรรษย์   ศิริรัตน์    กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 2 
3. นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 2 
4. นายสมพร เจริญกุล กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 2 
5. นายไพโรจน์ สุภาษิต กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2 

 

          กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งไม่สามารถลงรับสมัครเลือกต้ังเป็นกรรมการได้ 

1. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 
2. นายไพรัช พวกยะ กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 

 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ชุดที่ 55 ในการประชุมครั้งท่ี 11  
เมื่อวันท่ี  23  กันยายน   2559  ได้มมีติให้ประกาศรับสมคัรเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ   ประจ าปี 2560  
ตั้งแตว่ันท่ี  1 – 10  พฤศจิกายน  2559   
       มีผู้สมัครรับเลือกต้ังต าแหน่งต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและมสีิทธิลงรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ต าแหน่ง 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ชื่อ  -  ชื่อสกุล 

กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 1 นายสุจินต ์ หอมเสมอ 
 2 นายณรงค ์ มุกดาแสงสว่าง 
กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 ว่าท่ีร.อ.เมธ ี ทองรอด 
กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูม ิ 1 นายมนูญ นิมิตรเกาะ 
 2 นายธีรวุฒ ิ กวางคีรี 
กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุร ี 1 นายศุภากร เมฆขยาย 
กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 นายนิทัศน ์ เชียงทอง 
กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 นายวิชา แตงโม 
กรรมการหน่วยจังหวัด 1 นายสมเดช จันทาวุฒิ 
 2 นายสมพงษ ์ เตชรัตนวรกุล 
 3 นายวิริยะ มาโนช 

 
 
 
 



 

นายอนันต์  กัลปะ  ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งว่า การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  นั้น  เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ส าหรับหน่วยที่มผีู้สมัครเกินกว่าจ านวนกรรมการของหน่วยนั้น ๆ คือ หน่วย
อ าเภอท่าม่วง , หน่วยอ าเภอทองผาภูมิ และหน่วยจังหวัด  สหกรณไ์ด้จดัให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งท่ีหน่วย
เลือกตั้งท่ีเต็นท์บริเวณด้านหน้าหอ้งประชุมนี้ ซึ่งผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ไดร้ับการ
เลือกตั้ง  ดังนี ้

                -  กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง            นายสุจินต์     หอมเสมอ         ได้   370    คะแนน 
     -  กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ        นายมนูญ      นิมิตรเกาะ        ได้   221    คะแนน 
                -  กรรมการหน่วยจงัหวัด                   นายสมพงษ ์   เตชรัตนวรกุล     ได้   768    คะแนน 

      ส าหรับต าแหน่งกรรมการด าเนินการของหน่วยท่ีมีผูส้มัครรับเลอืกตั้งเพียงคนเดียว  นั้น   ประกอบด้วย
หน่วยอ าเภอห้วยกระเจา , หน่วยอ าเภอสังขละบุรี ,  หน่วยอ าเภอหนองปรือ  และหน่วยอ าเภอเลาขวัญ   จะต้อง
น ารายช่ือผูส้มัครเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่  มีดังนี ้

ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หนว่ยท่ีมีผู้สมัครเพียง  1  คน  ได้น าชื่อผู้สมัครเสนอให้สมาชิกในหอ้ง
ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งทีละหน่วยตามล าดับ  ดังนี ้

1 กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา  ผู้สมคัร ว่าท่ีร.อ.เมธี     ทองรอด 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี  ผู้สมคัร นายศุภากร     เมฆขยาย 
3. กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ ผู้สมคัร นายนิทัศน์      เชียงทอง    
4. กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ ผู้สมคัร นายวิชา         แตงโม 
 

        ที่ประชุมได้ยกมือเลือกตั้งผูส้มัครทั้ง 4  ราย ตามรายชื่อ เป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณฯ์ 
 

        เมื่อการเลือกตั้งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานไดป้ระกาศผลการเลือกตั้งและรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ ฯ  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ทราบท้ังหมด  ดังนี้  

 
    วาระที ่ ปีท่ี 

1. กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง นายสุจินต ์ หอมเสมอ 1 1 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา ว่าท่ีร.อ.เมธ ี ทองรอด 1 1 
3. กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูม ิ นายมนูญ นิมิตรเกาะ 1 1 
4. กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุร ี นายศุภากร เมฆขยาย 2 1 
5. กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ นายนิทัศน์ เชียงทอง 1 1 
6. กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ นายวิชา แตงโม 1 1 
7. กรรมการหน่วยจังหวัด นายสมพงษ ์ เตชรัตนวรกุล 1 1 

 

มติท่ีประชุม    รับทราบผลการเลอืกตั้งกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 56  จ านวน  7  ราย 

 

 



 

4.7  เร่ืองการลาออกของผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปี  2560 

                    ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558   ไดม้กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี   จ ากัด  ตามมาตรา   53  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542   และแก้ไข
เพิ่มเตมิฉบับท่ี 4 พ.ศ.2554 ข้อ 103 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มีก าหนดเวลา 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์นั้น  
ผู้ตรวจสอบกิจการปี 2560 จึงไม่ต้องมีการเลือกตั้ง   แต่ผู้ตรวจสอบกิจการได้ลาออกจากต าแหน่งผูต้รวจสอบ
กิจการ   จ านวน 2  ราย  คือ 
                       1.   นายณรงค์   มุกดาแสงสว่าง 
                       2.   นายนิทัศน์   เชียงทอง 
                   เพื่อไปสมัครเป็นกรรมการด าเนินการ  ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  
จึงเหลือเพียง 3 ราย  แต่เนื่องจากข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตามมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
ให้สหกรณ์มผีู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาให้มี
จ านวนไม่เกิน 5 คน ถ้าเป็นนิตบิุคคลให้มีจ านวนหนึ่งนิตบิุคคล  เมื่อผู้ตรวจสอบกิจการเหลือเพียง 3 ราย จึงไม่ผดิ
ข้อบังคับสหกรณฯ์ 
 
                 มติที่ประชุม  รับทราบการลาออกของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณต์ามรายชื่อ  

 
ระเบียบวาระที่    5    เร่ืองอ่ืน ๆ   

                            ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ประธานฯกล่าวสรุป และกล่าวขอบคณุสมาชิกที่เข้าประชุมและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
 

ปิดประชุม   เวลา  12.30น. 
 
 
 
 
 

 
                            
                               
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)                 อนันต์  กัลปะ         ประธานในท่ีประชุม 
                      (นายอนันต์   กัลปะ) 
                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 
(ลงช่ือ)                    ทวี   ชูศรี กรรมการและเลขานุการ 
                        (นายทวี    ชูศร)ี 
                 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 






