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สิทธิของสมาชิก มีดังนี้

1. เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือ ออกเสียงลงคะแนน

2. เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

3. เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4. ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

5. สิทธิอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำาสั่งของสหกรณ์

2. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

4. สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

5. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง
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4 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

มาตราการควบคุมโรค

 ในการประชุมคร้ังน้ีประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดร้ายแรง 

โควิด - 19 จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องกำาหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดความสุ่มเส่ียงในการระบาด 

ของโรคในพ้ืนท่ีการประชุม ณ การประปานครหลวง และเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกในการพิจารณา 

และรับทราบผลการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด 

(สอ.กปน.) ประจำาปี 2563 ซ่ึึ่งจะทำาให้สมาชิกสามารถรับเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนตลอดจนทำาให้ สอ.กปน. 

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำาปี 2564 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองจึงหวังเป็นอย่าง 

ย่ิงว่าสมาชิกจะให้ความร่วมมือ รวมท้ังขอให้สมาชิกกลุ่มเส่ียงพิจารณาถึงความจำาเป็นในการเข้าร่วม

ประชุม ต่อไป

มาตราการ

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติตามมาตราการการควบคุมโรคของ สำานักงานศููนย์บริหาร 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศูบค.) โดยเคร่งครัด

  2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ได้มาจากพ้ืนท่ีเส่ียงตามท่ี ศูบค.กำาหนด

  3. ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าแถวเรียงลำาดับลงทะเบียน โดยเว้นระยะห่าง ผ่านจุดคัดกรอง 

   วัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และลงทะเบียน  

   หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ด ไทยชนะ

  4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องน่ังในจุดท่ีคณะกรรมการดำาเนินการจัดไว้ และขอความร่วมมือ 

   ไม่เปล่ียนท่ีน่ัง หรือลุกออกจากท่ีประชุม จนประชุมแล้วเสร็จ

  5. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเข้าประชุมได้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ตามจำานวนท่ีกำาหนด  

   (150 ท่ีน่ัง เรียงตามอันดับท่ีลงทะเบียนไว้) ซ่ึึ่งจะมีการถ่ายทอดการประชุมมาภายนอก 

   ห้องประชุมท่ีห้องอาหาร สำานักงานใหญ่ การประปานครหลวง สำาหรับผู้สนใจ

  6. สามารถเข้าร่วมประชุมโดยการลงทะเบียนผ่าน Web site : www.mwasaving.com  

   ของ สอ.กปน. ต้ังแต่วนัท่ี 8 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 และหากมีข้อขัดข้องในการลงทะเบียน 

   สามารถติดต่อได้ท่ี สอ.กปน.

  7. คณะกรรมการดำาเนินการขอสงวนสิทธิ�ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1

เร่่อง ประธานแจ้้งให้ท่ีประชุมทราบ
 ประธาน แจ้งว่า ขณะน้ีมีสมาชิกมาลงทะเบียนครบ 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตาม 

ข้อบังคับของสหกรณ์ จึงขอเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ดังต่อไปน้ี
 1.1 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำาปี 2563

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2

เร่่อง รับรองรายงานประชุมใหญ่่สามัญ่ ประจ้ำาปี 2562
   ประธาน / เลขานุการ แจ้งว่า ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทำาให้มีความจำาเป็นต้อง
กระชับเวลาในการประชุมให้เหมาะสม
   จึงขอนำาวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2562 ไปรับรองในการประชุมใหญ่
วิสามัญ คร้ังต่อไป

มติท่ีประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3

เร่่อง เพ่่ื่อพิื่จ้ารณา

   3.1 งบการเงิน

ระเบียบวาระที่ 3 

เรื่อง เพื่อพิจารณา 

 3.1 งบการเงิน 
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รายงานของผู้้้สอบบัญ่ชีและงบการเงิน

ของ

สหกรณ์ออมทรัพื่ย์พื่นักงานการประปานครหลวง จ้ำากัด

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563
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    3.2 ผู้ลการดำาเนินงานด้านการเงิน และการจั้ดสรรกำาไรสุทธิ ประจ้ำาปี 2563
    เลขานุการ รายงานว่า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี
    3.2.1 ทุนเร่อนหุ้น (บาท)

    3.2.2 เงินรับฝาก (บาท)

    3.2.3 ทุนสำารอง (บาท)

    3.2.4 เงินให้ก้้แก่สมาชิก (บาท)

ต้นปี
ณ 1 มกราคม 2563

เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี ลดลงระหว่างปี
คงเหล่อส้ินปี

ณ 31 ธันวาคม 2563

4,770,762,080.00 147,699,060.00 91,451,990.00 4,827,009,150.00

ต้นปี
ณ 1 มกราคม 2563

เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี
คงเหล่อส้ินปี

ณ 31 ธันวาคม 2563

573,237,814.76 28,294,817.88 601,532,632.64

ประเภท ยกมา ฝากระหว่างปี ถอนระหว่างปี คงเหล่อส้ินปี

ออมทรัพื่ย์ 139,400,091.90 395,906,103.97 381,520,506.55 153,785,689.32

ออมทรัพื่ย์พิื่เศษ 8,084,072,515.27 2,869,127,184.06 2,634,078,291.58 8,319,121,407.75

ฝากประจ้ำา 481,600,489.81 172,403,187.56 46,698,721.67 432,088,289.03

รวม 8,705,073,096.98 3,437,436,475.59 3,062,297,519.80 8,904,995,386.10

ประเภท ยกมา เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี ชำาระค่นระหว่างปี คงเหล่อส้ินปี

ลูกหน้ีเงินให้กู้ฉุกเฉิน (ฉฉ) 1,603,900.00 9,392,200.00 9,531,400.00 1,464,700.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้ฉุกเฉิน - โควิด (19) 0.00 19,246,336.50 15,579,338.37 3,666,998.13

ลูกหน้ีเงินให้กู้ฉุกเฉิน - ผู้ประสบอุทกภัย (ฉภ) 216,700.00 3,000.00 219,700.00 0.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ 3,475,023,960.79 1,007,462,748.05 1,108,367,822.11 3,374,118,886.73

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - เพ่ือท่องเท่ียวฯ (ส6) 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - คุณภาพชีวิต (ส8) 4,862,296.69 0.00 570,583.42 4,291,713.27

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - เพ่ือการศึูกษา (ส9) 287,400.00 331,300.00 541,200.00 77,500.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - ปรับโครงสร้างหน้ี (สค) 595,510,307.50 2,919,761.12 38,221,378.23 560,208,690.39

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - เพ่ือซ้ืึ่อคอมพิวเตอร์ (คพ) 1,032,551.92 4,300.00 652,551.92 384,300.00

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - เพ่ือการศึูกษาปริญญา (สศู) 3,456,928.68 437.71 789,405.48 2,667,960.91
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    3.2.5 การลงทุนภายนอก (บาท)

    3.2.6 ทุนอ่่น ๆ ของสหกรณ์ (บาท)

ประเภท ยกมา เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี ชำาระค่นระหว่างปี คงเหล่อส้ินปี

ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู้สามัญ - สสอ.รรท. 443,402,639.19 407,869.18 29,105,440.47 414,705,067.90

ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู้สามัญ - สส.ชสอ. 360,164,846.42 496,597.63 24,040,299.82 336,621,144.23

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - ประกันชีวิต (33) 369,277.49 0.00 11,455.12 357,822.37

ลูกหน้ีเงินให้สมาชิกกู้สามัญ - สสอค. 197,002,957.16 445,719.20 13,703,300.85 183,745,375.51

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - หมุนเวียน (สม) 78,913,713.47 89,805,177.96 47,029,381.11 121,689,510.32

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - โบนัส (สบ) 229,668,292.13 191,761,274.38 235,222,558.10 186,207,008.41

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - โบนัสคุณภาพชีวิต (สช) 15,029,396.33 880,285.87 2,947,762.50 12,961,919.70

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญโบนัสพิเศูษ (สพ) 3,108,349.76 2,583,569.71 3,934,450.00 1,757,469.47

ลูกหน้ีเงินให้กู้สามัญ - ประนีประนอมหน้ี (ปน) 9,366,042.89 70,802.32 834,060.00 8,602,785.21

ลูกหน้ีเงินให้กู้พิเศูษ 142,809,295.61 8,515,188.58 25,308,690.05 126,015,794.14

รวม 5,561,831,356.03 1,334,326,568.21 1,556,613,277.55 5,339,544,646.69

ประเภท ยกมา เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี รับค่นระหว่างปี คงเหล่อส้ินปี

เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 1,520,922,805.42 713,424,730.76 1,008,178,349.03 1,226,169,187.15

เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 2,875,336,006.08 2,966,605,674.06 2,697,215,627.21 3,144,726,052.93

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและหุ้น 4,561,210,000.00 355,000,000.00 218,000,000.00 4,698,210,000.00

รวม 8,957,468,811.50 4,035,030,404.82 3,923,393,976.24 9,069,105,240.08

ประเภท ยกมา เพ่ิื่มข้้นระหว่างปี ใช้ไประหว่างปี คงเหล่อส้ินปี

ทุนรักษาระดับเงินปันผล 0.00 77,935.19 0.00 77,935.19

ทุนสาธารณประโยชน์ 3,644,464.05 18,648.17 2,137,619.17 1,525,493.05

กองทุนช่วยเหลือผู้คำ้า ฯ ส่วนสหกรณ์ 9,193,700.86 1,204,879.61 1,225,883.83 9,172,696.64

รวม 12,838,164.91 1,301,462.97 3,363,503.00 10,776,124.88
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 3.2.9 กำไร 

 ในปี 2563 สหกรณ์มีกำไรสุทธิ จำนวน 243.04 ล้านบาท ต่ำกว่าปี 2562 จำนวน           

36.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.17 ต่ำกว่า เป้าหมายที่วางไว้ 73.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.26 

 คณะกรรมการดำเนินการ เสนอว่า จัดสรรกำไร ประจำปี 2563 นั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา ดัง

ต่อไปนี้ 

การจัดสรรกำไรสุทธิปี 2563 (ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 28) 

 1. จัดสรรคืนสมาชิก ร้อยละ 87.69 ของกำไรสุทธิ 

 1.1 เป็นเงินปันผล (83.93%) 203,984,524.85 บาท 

 1.2 เงินเฉลี่ยคืน (3.76%) 9,141,660.54 บาท 

  รวม 213,126,185.39 บาท

ตารางจัดสรร

เสนอ การจัดสรร 

ปี 2563

พิจารณาจัดสรร 

ปี 2562

จำนวนเงิน 

(บาท)

คิดเป็น 

ร้อยละ

จำนวนเงิน 

(บาท)

คิดเป็น 

ร้อยละ

1. ทุนสำรอง ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ ไม่น้อยกว่า ในอัตราร้อย

ละ 10

24,304,355.51 10.00 27,991,319.56 10.00

2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 1 ของ

กำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว ในอัตราร้อยละ 4.30 203,984,524.85 83.93 233,578,726.85 83.45

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ในอัตราร้อยละ 5.25 9,141,660.54 3.76 13,353,963.28 4.77

5. เงินโบนัส

     5.1 กรรมการ 15 คน คนละ 70,000 บาท 1,050,000.00 0.43 1,053,150.69 0.37

     5.2 เจ้าหน้าที่ 23 คน คนละ 3.5 เดือน 3,319,659.58 1.37 3,828,100.00 1.37

6. ทุนรักษาระดับเงินปันผล 13,354.66 0.01 77,935.19 0.03

7. ทุนสาธารณประโยชน์ 1,200,000.00 0.49 - -

8. ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญส่วนสหกรณ์ - - - -

9. ทุนสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม - - - -

รวมทั้งสิ้น 243,043,555.14 100.00 279,913,195.57 100.00
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 2. เพื่อผลประโยชน์แก่สมาชิก ร้อยละ 0.49 ของกำไรสุทธิ 

 2.1 ทุนสาธารณประโยชน์ (0.49%) 1,200,000.00 บาท 

  รวม 1,200,000.00 บาท 

  

 3. เพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ ร้อยละ 10.01 ของกำไรสุทธิ 

 3.1 ทุนสำรอง (10.00%) 24,304,355.51 บาท 

 3.2 ทุนรักษาระดับเงินปันผล (0.01%) 13,354.66 บาท 

  รวม 24,317,710.17 บาท 

 4. เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร้อยละ 1.80 ของกำไรสุทธิ 

 4.1 กรรมการดำเนินการ (0.43%) 1,050,000.00 บาท 

 4.2 เจ้าหน้าที่ (1.37%) 3,319,659.58 บาท 

  รวม 4,369,659.58 บาท 

 5. เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิ 30,000.00 บาท 

   รวม 30,000.00 บาท 

      รวมทั้งสิ้น 243,043,555.14 บาท 

มติที่ประชุม
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รายการ

ปี 2563 ปี 2564

หมายเหตุประมาณการ
(บาท)

รับ – จ่้าย
ณ 31 ธ.ค. 63

(บาท)
ประมาณการ

(บาท)

รายได้

ดอกเบ้ียจากการให้สมาชิกกู้ 297,000,000.00 281,400,824.86 265,000,000.00 เงินกู้ 5,500 ล้านบาท อัตราดอกเบ้ีย 

4.8% - 5.8%

ดอกเบ้ียจากการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 176,850,590.48 121,133,592.40 160,000,000.00 เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 4,600 ล้านบาท 

อัตราดอกเบ้ีย 3.75% - 4.50%

ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 49,225,191.78 49,896,873.45 25,000,000.00 เงินฝากท่ีสหกรณ์อ่ืนกู้ 1,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบ้ีย 3.95 - 4.50%

ดอกเบ้ียจากพันธบัตรรัฐบาล 
ตั�วสัญญาใช้เงิน และหุ้นกู้

127,323,311.83 110,691,066.38 125,000,000.00 พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ 4,000 

ล้านบาท อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.00%

เงินปันผลหุ้น ชสอ. 50,000,000.00 53,145,205.48 53,000,000.00 เงินปันผลหุ้น ชสอ. 1,000 ล้านบาท 

อัตราดอกเบ้ียเฉล่ีย 5.00%

ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 600,000.00 500,724.21 600,000.00

รายได้อ่ืน ๆ 130,000.00 896,986.32 120,000.00 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า / ค่าถ่าย

เอกสาร / ค่าปรับ / อ่ืนๆ

รวมรายได้ท้ังส้ิน 701,129,094.09 617,665,273.10 628,720,000.00

ค่าใช้จ่้าย

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากสมาชิก 280,480,878.61 280,658,656.70 250,000,000.00 ยอดเงินฝาก 9,000 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบ้ียเฉล่ีย 3.12%

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน 3,095,625.01 2,155,692.33 0.00

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้สถาบันการเงิน 15,006,027.40 3,015,938.43 10,000,000.00 ยอดเงินกู้ 500 ล้านบาท อัตรา

ดอกเบ้ียเฉล่ีย 1.80%

ค่าใช้จ่ายดำาเนินการ 85,820,596.43 70,487,882.88 105,406,285.00 งบประมาณรายจ่าย

รวมรายจ่้ายท้ังส้ิน 384,403,127.45 356,318,170.34 365,406,285.00

กำาไร ก่อนหักสำารองหน้ีสงสัยจะสูญ 316,725,966.64 261,347,102.76 263,313,715.00

หัก หน้ีสงสัยจ้ะส้ญ่ 0.00 18,303,547.62 0.00

กำาไร จ้ากการดำาเนินการ 316,725,966.64 243,043,555.14 263,313,715.00

   3.3 ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่้าย และงบประมาณรายจ่้าย ประจ้ำาปี 2564
    คณะกรรมการดำาเนินการ เสนอว่า ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 
2564 คาดว่า จะมีรายได้ 628.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 365.41 ล้านบาท ประมาณการกำาไร 263.31 ล้านบาท และ
งบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2564 แยกเป็นรายละเอียดดังน้ี

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่้าย ประจ้ำาปี 2564
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งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

1.หมวดเงินเดือน

1.1เงินเดือนเจ้าหน้าที่สอ.กปน. 13,418,565.00 11,983,310.00 11,860,140.00 - เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 20 อัตรา 

- ลูกจ้าง 5 อัตรา (ทดแทน

จนท.เกษียณปี 2563 ทดลอง

งาน 2 ปี) 

- ลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา 

(ทดแทน จนท.เกษียณ ปี 2563 

ทดลองงาน 2 ปี) 

- ผู้จัดการ 1 อัตรา

รวมหมวดเงินเดือน 13,418,565.00 11,983,310.00 11,860,140.00

2.หมวดค่าตอบแทน

2.1ค่าล่วงเวลา 600,000.00 363,972.11 600,000.00 สำหรับการปฏิบัติงานที่จำเป็น

และเร่งด่วน/รองรับโปรแกรม

ระบบใหม่

2.2ค่าเบี้ยประชุม 1,261,300.00 1,047,200.00 1,220,000.00 เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินการ,คณะกรรมการ

อำนวยการ,กรรมการฯ และ

อนุกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ , 

ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ, 

ผู้ตรวจสอบภายใน และการ

ประชุมวาระพิเศษ (กรณีเร่ง

ด่วน) ฯลฯ

2.3ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 250,000.00 200,000.00 250,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2.4ค่าพาหนะเหมาจ่ายต่อเดือน 1,812,000.00 1,649,205.34 2,628,000.00 ค่าพาหนะคณะกรรมการดำเนิน

การ, คณะกรรมการอำนวยการ, 

กรรมการฯ, และอนุกรรมการฯ, 

ชุดต่างๆ, ที่ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบ

กิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน

2.5ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้าน

กฎหมาย

- - 180,000.00 จำนวน 1 อัตรา
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2.6ค่าตอบแทนนักศึกษาฝึกงาน 54,000.00 - 36,000.00 จำนวน 2 คน คนละ 300.00 

บาทต่อวัน (60วัน)

2.7เงินชดเชย,ค่าตอบแทนและ

ของที่ระลึกสำหรับเจ้าหน้าที่

เกษียณอายุ

4,260,000.00 4,254,987.00 1,415,000.00 ในปี 2564 สอ.กปน. มีเจ้าหน้าที่

เกษียณอายุจำนวน 1 รายหลัก

เกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยตาม 

พ.ร.บ. 400 วัน เงินเดือน 45 วัน

สุดท้ายกรณีไม่ใช้สิทธิ์ลาพักผ่อน 

และของที่ระลึกจนท. เกษียณ

2.8เงินชดเชยสำหรับลูกจ้าง - - 92,425.00 เงินชดเชยตามพ.ร.บ. 30 วัน 

(ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน 

แต่ไม่ครบ 1 ปี)

รวมหมวดค่าตอบแทน 8,237,300.00 7,515,364.45 6,421,425.00

3.หมวดค่าใช้สอย

3.1ค่ารับรอง 400,000.00 637,588.00 500,000.00 อาหารและเครื่องดื่มรับรองใน

การประชุมกรรมการคณะต่างๆ, 

รับรองผู้มาติดต่อเยี่ยมชมกิจการ

และศึกษาดูงานที่สหกรณ์

3.2บำเหน็จสมาชิกเกษียณ 335,000.00 296,000.00 300,000.00 สมาชิกเกษียณในปี 2564 

(จำนวน 60 คน คนละ 5,000.00 

บาท)

3.3สวัสดิการสมาชิกอาวุโส 7,158,000.00 7,090,000.00 9,495,000.00 - สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิก

ตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป 

(1,665คน*5,000.00บาท 

= 8,325,000บาท) (ตั้งแต่เลขที่

ทะเบียน 2-6060 เป็นสมาชิก

ก่อนวันที่ 31 ธ.ค. 2523) 

- สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิก

ตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปถึง 40 ปี 

(390คน*3,000.00 

= 1,170,000.00บาท)

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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3.4ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 700,000.00 827,942.50 700,000.00 - ค่าช่วยเหลือบุตร,ค่าการศึกษา

บุตร, ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่

และบุคคลในครอบครัวฯลฯ

3.5ค่าเครื่องแบบ 278,000.00 246,000.00 285,000.00 - กรรมการ/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจ

สอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน 

- ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่/ลูกจ้าง/

ลูกจ้างชั่วคราว

3.6ค่าพาหนะและอาหารในวัน

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

13,800,000.00 12,956,000.00 0.00

3.7ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

สามัญประจำปี

1,150,000.00 1,159,228.46 1,300,000.00 - เป็นค่าบริหารจัดการในการ

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีและ

ค่าจัดทำเอกสารประกอบการ

ประชุม 

- เป็นค่าใช้จ่ายการจัดการตาม

มาตรการป้องกันโควิด-19

3.8ค่าพาหนะและอาหารในวัน

ประชุมใหญ่วิสามัญ

- - 13,680,000.00 - เป็นค่าพาหนะและค่าอาหาร

กลางวัน สำหรับสมาชิก จำนวน 

6,840 คน คนละ 2,000.- บาท

3.9ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

วิสามัญ

- - 1,200,000.00 -เป็นค่าบริหารจัดการในการ

ประชุมใหญ่วิสามัญ และจัดทำ

หนังสือรายงานกิจการประจำปี 

และจัดการเลือกตั้งกรรมการ 

ชุดที่ 49 และพิจารณาวาระที่ยัง

ไม่ได้รับการพิจารณาจากการ

ประชุมใหญ่สามัญ 

-เป็นค่าใช้จ่ายการนับคะแนน 

แบบกากบาท นับโดยนักศึกษา

3.10ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 22,478.51 50,000.00 ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องใช้

สำนักงานครุภัณฑ์ของสหกรณ์

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

3.11ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 750,000.00 607,494.78 850,000.00 สำหรับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่

อนุกรรมการที่ปรึกษาผู้ตรวจ

สอบกิจการและผู้ตรวจสอบ

ภายในทีไ่ปปฎิบตังิานนอกสถานที่

3.12ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 300,000.00 94,845.27 250,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ข่าวสารของสอ.กปน.โดยคณะ

กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ

สอบกิจการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้

กับสมาชิก 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

- ค่าจัดทำวารสาร 2 ครั้ง 

- ค่าจัดส่งวารสารให้สมาชิก 2 

ครั้ง

3.13ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 171,925.39 150,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงาน

ต่างๆของสหกรณ์และให้บริการ

แก่สมาชิก

3.14ค่าสนับสนุนกิจการ กปน.

3.14.1เงินสนับสนุนกิจการ 

กปน.

3,000,000.00 484,530.00 3,550,000.00 เงินสนับสนุน กปน.ประจำปี 

(สนับสนุนกองการแพทย์เพื่อ

สมาชกิเกษียณพนักงาน สอ.กปน. 

3,000,000.00บาท/วันคล้ายวัน

สถาปนา กปน. 300,000.00บาท/

อืน่ๆ 250,000.00บาท)

3.14.2สนับสนุนสมาคมผู้สูง 

อายุ กปน.

300,000.00 300,000.00 300,000.00 บริจาคให้สมาคมผู้สูงอายุของ 

กปน.

3.15ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 

3.15.1คดีทั่วไป 1,500,000.00 975,674.96 3,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

ทนายความดำเนินการฟ้องบังคับ

คดี, ส่งคู่ความ

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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3.11ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 750,000.00 607,494.78 850,000.00 สำหรับคณะกรรมการเจ้าหน้าที่

อนุกรรมการที่ปรึกษาผู้ตรวจ

สอบกิจการและผู้ตรวจสอบ

ภายในท่ีไปปฎบัิตงิานนอกสถานที่

3.12ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 300,000.00 94,845.27 250,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ

ข่าวสารของสอ.กปน.โดยคณะ

กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจ

สอบกิจการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้

กับสมาชิก 

- ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 

- ค่าจัดทำวารสาร 2 ครั้ง 

- ค่าจัดส่งวารสารให้สมาชิก 2 

ครั้ง

3.13ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 150,000.00 171,925.39 150,000.00 เป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารงาน

ต่างๆของสหกรณ์และให้บริการ

แก่สมาชิก

3.14ค่าสนับสนุนกิจการ กปน.

3.14.1เงินสนับสนุนกิจการ 

กปน.

3,000,000.00 484,530.00 3,550,000.00 เงินสนับสนุน กปน.ประจำปี 

(สนับสนุนกองการแพทย์เพื่อ

สมาชิกเกษียณพนกังาน สอ.กปน. 

3,000,000.00บาท/วันคล้ายวัน

สถาปนา กปน. 300,000.00บาท/

อ่ืนๆ 250,000.00บาท)

3.14.2สนับสนุนสมาคมผู้สูง 

อายุ กปน.

300,000.00 300,000.00 300,000.00 บริจาคให้สมาคมผู้สูงอายุของ 

กปน.

3.15ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 

3.15.1คดีทั่วไป 1,500,000.00 975,674.96 3,500,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้าง

ทนายความดำเนินการฟ้องบังคับ

คดี, ส่งคู่ความ

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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3.15.2ค่าใช้จ่ายอื่น 500,000.00 778,676.60 600,000.00 ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดำเนินคดี

ของผู้ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการและนอกเหนือจากที่

ระบุไว้ในสัญญาจ้างทนายความ

3.16ค่าสาธารณูปการ 120,000.00 98,346.69 120,000.00 ค่าโทรศัพท์สำหรับติดต่อบุคคล

ภายนอกหน่วยงานและสมาชิก

3.17ค่าของที่ระลึก 150,000.00 148,000.00 200,000.00 สำหรับหน่วยงานหรือบุคคล

ภายนอกและสหกรณ์ลูกค้า

3.18ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 200,000.00 278,462.33 200,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายท่ัวๆไปท่ีเกดิข้ึนจาก 

การปฎิบัติงานและสำรองไว้เป็น

ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่ได้ตั้งงบ

ประมาณเช่นค่าส่งจดหมาย

หนังสือพิมพ์เป็นต้น

3.19ค่าเบี้ยประกันเงินสดในมือ 12,000.00 11,530.32 12,000.00 เป็นค่าประกันตู้นิรภัยและการ

ประกันเงินสดระหว่าง

สอ.กปน.กับธนาคาร

3.20ค่าจัดทำรายงานการ

ประชุม

35,000.00 28,750.00 35,000.00 ค่าจัดพิมพ์รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

3.21ค่าฝากเอกสาร 55,000.00 62,696.25 55,000.00 ค่าฝากเอกสารที่กรุงเทพคลัง

เอกสารเป็นรายเดือน

3.22โครงการเผยแพร่วิชาการ 3,000,000.00 527,028.00 3,100,000.00 สัมมนาสมาชิก

และให้ความรู้แก่สมาชิก - จัดสัมมนาสมาชิกต่าง

จังหวัด3รุ่น

จำนวน120คน*3,000.00=1,08

0,000.00บาท

- จัดสัมมนาสมาชิกในกทม.2รุ่นๆ

ละ300คน*1,200.00=720,000.

00บาท

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

44 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

44



- จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณ

ปี2564/ของที่ระลึก 

จำนวน 100 คน คนละ 4,000.00 

บาท = 400,000.00

-โครงการสมาชิกสัมพนัธเ์พือ่เสรมิ

สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

สอ.กปน.กับหน่วยงานที่ให้ความ

ร่วมมือในธุรกิจ

สหกรณ์=200,000.00บาท

-โครงการพิเศษอบรมให้ความรู้

สมาชิกหลักสูตรผู้ตรวจกิจการ

และตัวแทนอื่นๆที่

สนใจ=80,000.00บาท

-สำหรับจัดสัมมนากรรมการที่

ปรึกษาผู้ตรวจสอบผู้ตรวจสอบ

ภายในอนุกรรมการเจ้าหน้าที่

- ครั้งที่1/2564กำหนดนโยบาย

และวางแผนการบริหารจำนวน 

65 คนๆละ 

3,000บาท=195,000.00บาท

- ครั้งที่2/2564นำเสนอและ

ประเมินผลการดำเนินงานใน

ปี2564/จัดทำงบประมาณ

ประจำปี2565 จำนวน 65 คนๆ 

ละ 6,000.00 บาท เป็นเงิน 

390,000.00บาท

-สำรองค่าใช้จ่าย 35,000.00บาท

3.23โครงการฝึกอบรมเจ้า

หน้าที่

100,000.00 - 100,000.00 -โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 2 

ครั้ง ครั้งละ 50,000.00 บาท

3.24เงินสมทบกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ

1,293,051.43 1,266,140.70 984,720.00 เพื่อสมทบเป็นเงินกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพของเจ้าหน้าที่

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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3.25เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00 177,097.00 243,000.00 เงินสมทบประกันสังคมของเจ้า

หน้าที่ในส่วนที่นายจ้างต้อง

สมทบเข้ากองทุน

3.26เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,000.00 7,304.00 7,000.00 จ่ายตามพ.ร.บ. กองทุนเงิน

ทดแทน

3.27เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก

6,900,000.00 6,605,000.00 8,280,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของ

สมาชกิทุกคน คนละ 1,200.00 บาท 

(6,900*1,200.00)

3.28กองทุนสงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม

12,000,000.00 10,705,459.28 15,000,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

3.29เงินบริจาคเพื่อการกุศล

สาธารณประโยชน์

30,000.00 14,000.00 30,000.00 เพื่อกิจกรรมหน่วยงาน/สาขา-

ระดับฝ่ายของกปน.

3.30ค่าใช้จ่ายของโครงการจัด

ทำแผนปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์

85,000.00 80,000.00 200,000.00 เพื่อจัดทำงานโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ.2564 - 2567) สอ.กปน. 

เช่น งานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน งานด้าน 

Financial Portforio ในการ

ลงทุน และ Data Analysis 

เป็นต้น

3.31ค่าปรับปรุงสำนักงาน 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 เพื่อขยายห้องและปรับปรุง

สำนักงาน

3.32ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ 70,000.00 17,490.00 70,000.00 จัดทำเล่มข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

3.33ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

สำหรับ Ipad

- - 43,000.00 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ   

Ipad จำนวน 24 หมายเลข

รวมหมวดค่าใช้สอย 56,161,051.43 48,175,689.04 66,889,720.00

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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3.25เงินสมทบประกันสังคม 234,000.00 177,097.00 243,000.00 เงินสมทบประกันสังคมของเจ้า

หน้าที่ในส่วนที่นายจ้างต้อง

สมทบเข้ากองทุน

3.26เงินสมทบกองทุนทดแทน 6,000.00 7,304.00 7,000.00 จ่ายตามพ.ร.บ. กองทุนเงิน

ทดแทน

3.27เงินสวัสดิการเพื่อวันเกิด

สมาชิก

6,900,000.00 6,605,000.00 8,280,000.00 เป็นค่าสวัสดิการวันเกิดของ

สมาชกิทุกคน คนละ 1,200.00 บาท 

(6,900*1,200.00)

3.28กองทุนสงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม

12,000,000.00 10,705,459.28 15,000,000.00 สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

3.29เงินบริจาคเพื่อการกุศล

สาธารณประโยชน์

30,000.00 14,000.00 30,000.00 เพื่อกิจกรรมหน่วยงาน/สาขา-

ระดับฝ่ายของกปน.

3.30ค่าใช้จ่ายของโครงการจัด

ทำแผนปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตร์

85,000.00 80,000.00 200,000.00 เพื่อจัดทำงานโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี 

(พ.ศ.2564 - 2567) สอ.กปน. 

เช่น งานบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน งานด้าน 

Financial Portforio ในการ

ลงทุน และ Data Analysis 

เป็นต้น

3.31ค่าปรับปรุงสำนักงาน 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 เพื่อขยายห้องและปรับปรุง

สำนักงาน

3.32ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ 70,000.00 17,490.00 70,000.00 จัดทำเล่มข้อบังคับและระเบียบ

สหกรณ์ให้เป็นปัจจุบัน

3.33ค่าบริการอินเตอร์เน็ต

สำหรับ Ipad

- - 43,000.00 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับ   

Ipad จำนวน 24 หมายเลข

รวมหมวดค่าใช้สอย 56,161,051.43 48,175,689.04 66,889,720.00

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

4.หมวดค่าใช้จ่ายด้านบริหาร

ธุรกรรม

4.1ค่าใช้จ่ายในการบริหารการ

ลงทุน

600,000.00 499,933.80 900,000.00 ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเงินกู้, 

การฝากเงินกับสหกรณ์อื่นรวมทั้ง

การสัมมนาสหกรณ์เครือข่าย

4.2ค่าใช้จ่ายในการบริหารการ

เงิน

270,000.00 97,960.25 270,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรม

ทางการเงินกับสหกรณ์อื่น (ค่า

ธรรมเนียมโอน, อากรเช็ค, 

ตราสารเช็ค)

รวมหมวดค่าใช้จ่ายด้าน

บริหารธุรกรรม

870,000.00 597,894.05 1,170,000.00

5.หมวดค่าวัสดุ

5.1เครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 187,215.11 200,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องเขียน

แบบพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน

สหกรณ์

5.2ค่าวัสดุของใช้สำนักงาน 100,000.00 102,284.93 100,000.00 ของใช้สำนักงานต่าง ๆ

รวมหมวดค่าวัสดุ 300,000.00 289,500.04 300,000.00

6.ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนา

6.1โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 200,000.00 200,000.00 300,000.00 ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนต่าง

จังหวัด/ค่าใช้จ่ายต่างๆ

รวมค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและ

พัฒนา

200,000.00 200,000.00 300,000.00

7.หมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ(IT)

7.1ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000.00 199,365.34 200,000.00 วัสดุที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมึก

เครื่องปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ส่วน

ควบ

7.2ค่าบำรุงรักษาระบบ 250,000.00 250,000.00 250,000.00 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ

สหกรณ์

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด 47

47



7.3ค่าจัดซื้อและติดตั้งโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

5,000,000.00 - 5,000,000.00 เพื่อรองรับโปรแกรมและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่

สมาชิก

7.4ค่าเช่าชั่วโมงอินเตอร์เน็ต

7.4.1สำหรับ

องค์กร(ประเภทHome)

40,000.00 31,272.54 24,500.00 สำหรับเชื่อมต่อระบบภายในของ

สหกรณ์

7.4.2ค่าอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 20,000.00 10,530.00 20,000.00 เตรียมไว้สำหรับทดแทนอุปกรณ์

เช่น SWITCH, WIFI MESH 

ROUTER, Load Balance 

เพื่อไว้ให้บริการสมาชิกสหกรณ์

7.4.3สำหรับโปรแกรม

ใหม่(LEASED LINE 

INTERNET)

- - 180,000.00 สำหรับรองรับระบบใหม่ 

TOT LEASED LINE INTERNET 

(504 FIXED) 

7.5ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

และเครื่องปริ้นเตอร์

360,000.00 359,905.20 360,000.00 ค่าเช่าตามสัญญาเช่าเป็นราย

เดือนระยะเวลา 3 ปี 

-เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 

เครื่อง 

-เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สี MFC 

จำนวน 1 เครื่อง 

-เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ 

MFC จำนวน 2 เครื่อง 

-เครื่องปริ้นเตอร์ Laser สีขาวดำ

จำนวน 3 เครื่อง

7.6การจัดอบรมพนักงานด้าน

ระบบIT

20,000.00 - 50,000.00 ส่งเสริมความรู้ทางด้าน

เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่

สอ.กปน.

7.7ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

12,000.00 - 12,000.00 ตอบแทนในการตรวจสอบระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ

สอ.กปน.

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

48 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563

48



7.8ค่าลิขสิทธิ์Software 115,000.00 101,830.00 115,000.00 ทำให้สอ.กปน.มีโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย

7.9ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญดูแล

โปรแกรมระบบสหกรณ์

72,000.00 60,986.20 72,000.00 ค่าตอบแทนผู้ดูแลระบบ 2 คน

7.10ค่าบริการ

7.10.1WEBHOSTING 50,000.00 - 50,000.00 ค่าบริการ WEBHOSTING เพื่อ

บริการเว็บไซต์ 

www.mwasaving.com

7.10.2ค่าแรกเข้าบัตรCO-OP - - 220,000.00 ค่าบริการแรกเข้าสำหรับบัตร 

CO-OP

7.10.3LEADLINEบัตรCO-OP - - 78,000.00 ค่าบริการอุปกรณ์ LEADLINE 

บัตร CO-OP

7.10.4ROUTERบัตรCO-OP - - 60,000.00 ค่าบริการอุปกรณ์ ROUTER 

บัตร CO-OP

7.10.5ค่า

เรียกREPORTบัตรCO-OP

- - 30,000.00 ค่าบริการเรียก REPORT บัตร 

CO-OP

7.11ติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์และ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ก

- - 100,000.00 ติดตั้งเครื่องเซิฟเวอร์และ

อุปกรณ์เน็ตเวิร์กพร้อมเดินสาย 

LAN เพื่อรองรับระบบโปรแกรม

สหกรณ์ใหม่

รวมหมวดเทคโนโลยี

สารสนเทศ(IT)

6,139,000.00 1,013,889.28 6,821,500.00

8.หมวดครุภัณฑ์

8.1เครื่องIPAD 396,000.00 394,444.80 -

8.2SERVER 230,000.00 226,198.00 -

8.3เครื่องพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 15,000.00 13,482.00 7,500.00 จำนวน1เครื่อง/ห้องผู้จัดการ

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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8.4เครื่องพิมพ์เช็ค 15,000.00 - -

8.5เครื่องโน๊ตบุ๊ค 85,000.00 84,570.00 -

8.6เครื่องสำรองไฟ(UPS) 25,000.00 20,900.00 6,000.00 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองใน

กรณีที่เกิดปัญญาเกี่ยวกับไฟฟ้า

เช่นไฟดับไฟตกไฟกระชาก

จำนวน2เครื่อง/ฝ่ายธุรการ

8.7เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

แคร่สั้น

7,500.00 7,120.00 -

8.8โทรศัพท์ไร้สาย 2,500.00 1,999.00 -

8.9เครื่องเจาะกระดาษ2รู 5,000.00 4,601.00 -

8.10เก้าอี้ทำงาน 3,500.00 3,385.30 24,000.00 เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ทดแทนที่

ชำรุดจำนวน4ตัว/ฝ่ายธุรการ/

ฝ่ า ย ส ำ นั ก ผู้ จั ด ก า ร / ฝ่ า ย

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ประธาน

ห้องประชุม

8.11เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้ง

พื้น

55,000.00 55,000.00 -

8.12เครื่องคิดเลขไฟฟ้า - - 8,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

จำนวน2เครื่อง/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่าย

ธุรการ

8.13เครื่องสแกนเอกสาร - - 30,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้า

ต่างๆจำนวน1เครื่อง/ฝ่ายสินเชื่อ

8.14เครื่องกดบัตรคิว - - 80,000.00 ทดแทนระบบบัตรคิวเดิม

8.15กล้องวงจรปิด - - 180,000.00 ทดแทนระบบกล้องวงจรปิดเดิม 

และเพิ่มเติมอีก 6 ตัว

8.16ไฟแสง

สว่าง(EmergencyLight)

- - 8,000.00 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างใน

กรณีที่ไฟฟ้าดับโดยเครื่องจะส่อง

สว่างอัตโนมัติ

รวมหมวดครุภัณฑ์ 839,500.00 811,700.10 343,500.00

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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8.4เครื่องพิมพ์เช็ค 15,000.00 - -

8.5เครื่องโน๊ตบุ๊ค 85,000.00 84,570.00 -

8.6เครื่องสำรองไฟ(UPS) 25,000.00 20,900.00 6,000.00 เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองใน

กรณีที่เกิดปัญญาเกี่ยวกับไฟฟ้า

เช่นไฟดับไฟตกไฟกระชาก

จำนวน2เครื่อง/ฝ่ายธุรการ

8.7เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง

แคร่สั้น

7,500.00 7,120.00 -

8.8โทรศัพท์ไร้สาย 2,500.00 1,999.00 -

8.9เครื่องเจาะกระดาษ2รู 5,000.00 4,601.00 -

8.10เก้าอี้ทำงาน 3,500.00 3,385.30 24,000.00 เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ทดแทนที่

ชำรุดจำนวน4ตัว/ฝ่ายธุรการ/

ฝ่ า ย ส ำ นั ก ผู้ จั ด ก า ร / ฝ่ า ย

เทคโนโลยีสารสนเทศ/ประธาน

ห้องประชุม

8.11เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้ง

พื้น

55,000.00 55,000.00 -

8.12เครื่องคิดเลขไฟฟ้า - - 8,000.00 ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุด

จำนวน2เครื่อง/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่าย

ธุรการ

8.13เครื่องสแกนเอกสาร - - 30,000.00 เพื่อสแกนเอกสารหนังสือเข้า

ต่างๆจำนวน1เครื่อง/ฝ่ายสินเชื่อ

8.14เครื่องกดบัตรคิว - - 80,000.00 ทดแทนระบบบัตรคิวเดิม

8.15กล้องวงจรปิด - - 180,000.00 ทดแทนระบบกล้องวงจรปิดเดิม 

และเพิ่มเติมอีก 6 ตัว

8.16ไฟแสง

สว่าง(EmergencyLight)

- - 8,000.00 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แสงสว่างใน

กรณีที่ไฟฟ้าดับโดยเครื่องจะส่อง

สว่างอัตโนมัติ

รวมหมวดครุภัณฑ์ 839,500.00 811,700.10 343,500.00

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564

หมายเหตุ รายจ่ายทุกหมวดให้มีการถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 

มติที่ประชุม 

รวมงบประมาณรายจ่าย 86,165,416.43 70,587,346.96 94,106,285.00

งบประมาณสำรองกรณีจำเป็นเร่ง

ด่วน

1,500,000.00 - 1,500,000.00 สำหรับเป็นเงินสำรองกรณีเร่ง

ด่วนซึ่งไม่อาจกำหนดแผนล่วง

หน้าได้

รวมทั้งสิ้น 87,665,416.43 70,587,346.96 95,606,285.00

หมวดรายจ่าย
ประมาณการ 
ปี 2563

จ่ายจริง 
31 ธันวาคม 

2563

ประมาณการ 
ปี 2564

เหตุผลและความจำเป็น 
ปี 2564
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    3.4 หุ้นก้้ บริษัทการบินไทย จ้ำากัด 

    เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2563 ศูาลล้มละลายกลางมีคำาส่ังให้การบินไทย ดำาเนินการฟ้ื้�นฟืู้กิจการและ 

ต้ังคณะผู้ทำาแผนตามท่ีการบินไทยเสนอ น้ัน โดยเห็นชอบให้ บริษัทอีวาย คอร์ปอเรทแอดไวซึ่อร่ี เซึ่อร์วิสเซึ่ส จำากัด 

รวมท้ังกรรมการบริษัทอีก 6 คนประกอบด้วย

    1. พล.อ.อ ชัยพฤกษ์ ดิษยะศูริน

    2. นายจักรกฤศูฏิ�  พาราพันธกุล

    3. นายพีระพันธ์ุ  สาลีรัฐวิภาค

    4. นายบุญทักษ์  หวังเจริญ

    5. นายปิยสวัสดิ�  อัมระนันทน์

    6. นายชาญศิูลป์  ตรีนุชกร

    ท้ังน้ี เจ้าหน้ีจะต้องยืน่คำาขอรับชำาระหน้ีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี โดยกำาหนดระยะ

เวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันท่ีประกาศูในราชกิจจานุเบกษา

    คณะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี 48 ได้ดำาเนินการแต่งต้ังผู้รับมอบอำานาจ ได้แก่ คณะกรรมการดำาเนินการ 

ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์  อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ นายวรศัูกดิ� ฉัตรแก้ว เหรัญญิก และ ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย 

นางประชุม สวัสดิชัย รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการแทนผู้จัดการ สอ.กปน. ท้ังได้มีการต้ังทีมงานหุ้นกู้การบินไทย 

ในการติดตาม วิเคราะห์ แผนงาน รวมท้ังเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

    ท้ังน้ี สอ.กปน. มีหุ้นกู้การบินไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สอ.กปน. มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ 

บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)  จำานวน 475 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

    ปี 2563 มีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอน เป็นจำานวนเงิน 40 ล้านบาท ได้รับคืนมาแล้ว 1 สัญญา ในวันท่ี 

30 เมษายน 2563 เป็นจำานวนเงิน 20 ล้านบาท และมีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอนอีก 1 สัญญา ในวันท่ี  30 กันยายน 

2563 เป็นจำานวนเงิน 20 ล้านบาท

    ปี 2564 มีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอน เป็นจำานวนเงิน  85 ล้านบาท

    ปี 2565 มีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอน เป็นจำานวนเงิน 120 ล้านบาท

    ปี 2566 มีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอน เป็นจำานวนเงิน 160 ล้านบาท

    ปี 2568 มีหุ้นกู้ครบกำาหนดไถ่ถอน เป็นจำานวนเงิน 70 ล้านบาท

    สอ.กปน.มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) ท่ียังมิได้รับการไถ่ถอนจำานวน 455 

ล้านบาท และได้ส่งคำาขอรับชำาระหน้ี กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เรียบร้อยแล้ว

    บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) จะต้องส่งแผนฟ้ื้�นฟืู้กิจการภายในกำาหนดระยะเวลา 3 เดือน 

ตามกฎหมายในวันท่ี 2 มกราคม 2564  และเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 ผู้ทำาแผนได้ยื่นคำาร้องต่อศูาลล้มละลายกลาง 

เพ่ือขอขยายระยะเวลาส่งแผนออกไปอีกเป็นเวลา 1 เดือน นับจากวันครบกำาหนดเดิม ซ่ึึ่งตรงกับวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2564 

    ท้ังน้ี เม่ือแผนฟ้ื้�นฟูื้เรียบร้อย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี จะเรียกประชุม เจ้าหน้ีทุกราย

เพ่ือพิจารณา และนำาเรียนศูาลล้มละลายกลางเพ่ือพิพากษาต่อไป

ลำาดับ ช่่อบริษัท
การปฏิิบัติงาน

ตรวจ้สอบ
รายงานผู้ลการตรวจ้สอบ

สหกรณ์ท่ีตรวจ้

อย่้ในปัจ้จุ้บัน

ค่าธรรมเนียม

บริการ (บาท)

ระยะเวลาการ

ตรวจ้เสร็จ้

1 เอ็น.เอส.เค. 

สอบบัญชี

และ

กฎหมาย

-  เ ข้ าตรวจสอบ 

ประมาณปีละ 5 คร้ัง 

(รวมการเข้าประชุม

คณะกรรมการและ

ประชุมใหญ่)

-  เ ข้าตรวจสอบ 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

3 – 5 วัน

- มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

4 – 6 คน 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบทุกคร้ัง ภายหลังการเข้าตรวจ
สอบประมาณ 1 สัปดาห์
2. รายงานการสอบบญัชีประจำาปี ตามระเบยีบ
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด
3. วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน CAMELS 
Analysis ท่ีกำาหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. ให้คำาแนะนำาในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถื่อเป็นค่าบริการพิเศูษ 
กรณมีีข้อสังเกตทางการเงนิการบัญชีท่ีสำาคัญท่ี
พบในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทจะแจ้งให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
5. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุม
คณะกรรมการดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์นัด
หมายเป็นการล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีเก่ียวข้องอัน
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินหรือการตรวจ
สอบ และสงวนสิทธิ�อาจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมกับสหกรณ์ในกรณีจำาเป็นอย่างยิ่งอันมิ
อาจก้าวล่วงได้

1. สอ.จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

จำากัด

2. สอ.ครู

นครราชสีมา 

จำากัด

3. สอ.บริษัท ที

โอที จำากัด

200,000.00 ภายใน 3 วัน

ทำาการหลังจาก

ทำาการปิดบัญชี

52 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563
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    จากการประชุมคณะกรรมการดำาเนินการกรณีพิเศูษ คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 21 มกราคม 2564

    มีมติท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ มอบอำานาจให้ผู้รับมอบอำานาจได้แก่ คณะกรรมการดำาเนินการ 

ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์  อภิชัยชาญกิจ ประธานกรรมการ นายวรศัูกดิ� ฉัตรแก้ว เหรัญญิก และ ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย 

นางประชุม สวัสดิชัย รองผู้จัดการอาวุโส รักษาการแทนผู้จัดการ สอ.กปน. ดำาเนินการตามคำาพิพากษาของศูาล 

ล้มละลายกลาง  

มติท่ีประชุม

    3.5 การคัดเล่อกผู้้้สอบบัญ่ชี ประจ้ำาปี 2564

    เลขานุการ รายงานว่า ตามคำาแนะนำาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เพ่ือเสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ในท่ีประชุมใหญ่ ต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 และพิจารณา

คัดเลือกผู้สอบบัญชีสำารอง โดยรายละเอียดผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2564 มีดังน้ี

ตารางเปรียบเทียบของผู้้้สอบบัญ่ชี

ลำาดับ ช่่อบริษัท
การปฏิิบัติงาน

ตรวจ้สอบ
รายงานผู้ลการตรวจ้สอบ

สหกรณ์ท่ีตรวจ้

อย่้ในปัจ้จุ้บัน

ค่าธรรมเนียม

บริการ (บาท)

ระยะเวลาการ

ตรวจ้เสร็จ้

1 เอ็น.เอส.เค. 

สอบบัญชี

และ

กฎหมาย

-  เ ข้ าตรวจสอบ 

ประมาณปีละ 5 คร้ัง 

(รวมการเข้าประชุม

คณะกรรมการและ

ประชุมใหญ่)

-  เ ข้าตรวจสอบ 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

3 – 5 วัน

- มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

4 – 6 คน 

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้
สหกรณ์ทราบทุกคร้ัง ภายหลังการเข้าตรวจ
สอบประมาณ 1 สัปดาห์
2. รายงานการสอบบญัชีประจำาปี ตามระเบยีบ
กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด
3. วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน CAMELS 
Analysis ท่ีกำาหนดโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. ให้คำาแนะนำาในการบริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถื่อเป็นค่าบริการพิเศูษ 
กรณีมีข้อสังเกตทางการเงนิการบัญชีท่ีสำาคัญท่ี
พบในระหว่างการตรวจสอบ บริษัทจะแจ้งให้
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร
5. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุม
คณะกรรมการดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์นัด
หมายเป็นการล่วงหน้า เฉพาะกรณีท่ีเก่ียวข้องอัน
ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์ใน
การแสดงความเห็นต่องบการเงินหรือการตรวจ
สอบ และสงวนสิทธิ�อาจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมกับสหกรณ์ในกรณีจำาเป็นอย่างยิ่งอันมิ
อาจก้าวล่วงได้

1. สอ.จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

จำากัด

2. สอ.ครู

นครราชสีมา 

จำากัด

3. สอ.บริษัท ที

โอที จำากัด

200,000.00 ภายใน 3 วัน

ทำาการหลังจาก

ทำาการปิดบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด 53
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ลำาดับ ช่่อบริษัท
การปฏิิบัติงาน

ตรวจ้สอบ
รายงานผู้ลการตรวจ้สอบ

สหกรณ์ท่ีตรวจ้

อย่้ในปัจ้จุ้บัน

ค่าธรรมเนียม

บริการ (บาท)

ระยะเวลาการ

ตรวจ้เสร็จ้

2 สำานักงาน

สามสิบส่ี 

ออดิต จำากัด

-  เ ข้ าตรวจสอบ 

ประมาณปีละ 5 คร้ัง

- เข้าตรวจสอบคร้ัง

ล ะ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

3 – 5 วัน

- มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

3 – 5 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้

สหกรณ์ทราบ

2. รายงานการสอบบัญชีประจำาปี ตามระเบียบ

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด

3. ผู้สอบบัญชีจะให้คำาแนะนำาในด้านภาษีอากร 

กฎหมายสหกรณ์ กฎหมายการเงินรายงาน

ความเส่ียง แนวโน้มสภาวะเศูรษฐกิจ และอัตรา

ดอกเบ้ีย ข่าวสารทางการเงิน การบริหารการ

เงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควรรวมท้ังจัดทำาบท

วิเคราะห์งบการเงินประจำาปีตามแนวทางของ 

COSO และ CAMEL

4. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุม

คณะกรรมการดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์

ร้องขออย่างเหมาะสม

1. สอ.วังเดิม จำากัด

2. สอ.การส่ือสาร

แห่งประเทศูไทย 

จำากัด

3. สอ.กระทรวง

มหาดไทย จำากัด

220,000.00 ภายใน 5 วัน

ทำาการหลังจาก

ทำาการปิดบัญชี

3 วรกรและ

สุชาดาสอบ

บัญชี จำากัด

- เข้าตรวจสอบ 

ประมาณปีละ 6 คร้ัง

- ตรวจสอบคร้ังละ

ไม่น้อยกว่า 2 – 4 วัน

- มี ผู้ ช่วยผู้สอบ

บัญชี คร้ังละไม่

น้อยกว่า 4 – 7 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทุกไตรมาส 

(3 เดือน/คร้ัง) ให้สหกรณ์ทราบ

2. รายงานการสอบบัญชีประจำาปี ตามระเบียบ

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด

3. ให้คำาแนะนำาในการบริหารการเงินการบัญชี

ตามท่ีเห็นสมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศูษ

แต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีสำาคัญท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเม่ือได้

รับแจ้งข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วย

งานราชการ ข้าพเจ้าจะดำาเนินการตรวจสอบ

เพ่ิมเติมตามท่ีได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการน้ัน 

แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ยินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุม

คณะกรรมการดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ

1. สอ.โรงพยาบาล

ตำารวจ จำากัด

2. สอ.รพช. จำากัด

3. สอ.สหภาพแรง

งานไทยเรยอน 

จำากัด

220,000.00 ภายใน 3 วัน

ทำาการหลังจาก

ทำาการปิดบัญชี

ลำาดับ ช่่อบริษัท
การปฏิิบัติงาน

ตรวจ้สอบ
รายงานผู้ลการตรวจ้สอบ

สหกรณ์ท่ีตรวจ้

อย่้ในปัจ้จุ้บัน

ค่าธรรมเนียม

บริการ (บาท)

ระยะเวลาการ

ตรวจ้เสร็จ้

4 โมเดิร์นนิส

เซึ่ซ่ัึ่น แอ๊ค

เค้าน์ต้ิง 

จำากัด

- เข้าตรวจสอบ 

แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ 

รวมท้ังหมด 6 คร้ัง

- เข้าตรวจสอบ

คร้ังละไม่น้อยกว่า 

3 – 4 วันทำาการ

- มีผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชี คร้ังละไม่

น้อยกว่า 4 – 5 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้

สหกรณ์ทราบ

2. รายงานการสอบบัญชีประจำาปี ตามระเบียบ

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด

3. ให้คำาแนะนำาในการบริหารการเงินการบัญชี

ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถื่อเป็นค่าบริการพิเศูษ

แต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีสำาคัญท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ 

บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. จะส่งผู้สอบบัญชีในสังกัดหรือตัวแทนเข้า

ร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุมคณะกรรมการ

ดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ

1. สอ.ข้าราชการ

ฝ่ายรัฐสภา จำากัด

2. สอ.พนักงาน 

คูโบต้า จำากัด

3. สอ.พนักงาน

ไซึ่โก จำากัด

230,000.00 ภายใน 5 - 7 

วันทำาการหลัง

จากทำาการปิด

บัญชี
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ลำาดับ ช่่อบริษัท
การปฏิิบัติงาน

ตรวจ้สอบ
รายงานผู้ลการตรวจ้สอบ

สหกรณ์ท่ีตรวจ้

อย่้ในปัจ้จุ้บัน

ค่าธรรมเนียม

บริการ (บาท)

ระยะเวลาการ

ตรวจ้เสร็จ้

4 โมเดิร์นนิส

เซึ่ซ่ัึ่น แอ๊ค

เค้าน์ต้ิง 

จำากัด

- เข้าตรวจสอบ 

แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม

ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ 

รวมท้ังหมด 6 คร้ัง

- เข้าตรวจสอบ

คร้ังละไมน้่อยกว่า 

3 – 4 วันทำาการ

- มีผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชี คร้ังละไม่

น้อยกว่า 4 – 5 คน

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้

สหกรณ์ทราบ

2. รายงานการสอบบัญชีประจำาปี ตามระเบียบ

กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กำาหนด

3. ให้คำาแนะนำาในการบริหารการเงินการบัญชี

ตามท่ีเห็นสมควร โดยไมถื่อเป็นค่าบริการพิเศูษ

แต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงินการ

บัญชีท่ีสำาคัญท่ีพบระหว่างการตรวจสอบ 

บริษัทจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจสอบ

บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4. จะส่งผู้สอบบัญชีในสังกัดหรือตัวแทนเข้า

ร่วมประชุมใหญ่ หรือ ประชุมคณะกรรมการ

ดำาเนินการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ

1. สอ.ข้าราชการ

ฝ่ายรัฐสภา จำากัด

2. สอ.พนักงาน 

คูโบต้า จำากัด

3. สอ.พนักงาน

ไซึ่โก จำากัด

230,000.00 ภายใน 5 - 7 

วันทำาการหลัง

จากทำาการปิด

บัญชี

มติท่ีประชุม
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เร่่อง อ่่น ๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4





สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำากัด
SAVING COOPERATIVE OF METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY LIMITED

ถือมั่น

ยึดมั่น

มุ่งมั่น

ในความซื่อสัตย์สุจริต
ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส

ในการให้บริการที่เป็นเลิศ

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและ
เป็นสหกรณ์ชั้นนำาของประเทศ

A4


