รายงานกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ประจําป 2557

รายงานกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ประจําป 2557
..........................................

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สารบัญ
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
รายนามคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ 42
รายนามเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
โครงสรางการบริหารงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557
รายงานผูสอบบัญชี ประจําป 2557
รายงานผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2557
การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
การคิดเงินปนผลตามหุน
สวัสดิการของสมาชิก
หลักเกณฑและเงื่อนไขการขอกูเงิน
หลักการสหกรณ

สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ทุกทาน
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เริ่มกอตั้งครั้งแรกในปพุทธศักราช ๒๕๑๖ มีวัตถุประสงค
ที่สําคัญคือ สงเสริมใหสมาชิกออมทรัพย และใหกูยืมเงินเพื่อการอันจําเปน หรือกอใหเกิดผลประโยชนเพิ่มพูน
รวมทั้งจัดสวัสดิการตาง ๆ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก การดําเนินกิจการจนถึงปจจุบันนีน้ ับเปนปที่ ๔๑
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดมีความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดยยึดหลัก
ผลประโยชนของสมาชิกสวนรวมเปนหลักตามแนวคิดและปรัชญาของสหกรณ
ในรอบป ๒๕๕๗ ที่ผานมา นอกจากเปนปทสี่ หกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดําเนินกิจการ
ครบ ๔๑ ป สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ยังไดพัฒนาการดําเนินงาน การใหบริการสมาชิก และลด
คาใชจายตาง ๆ ทําใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด สามารถจายเงินปนผลสูงถึงรอยละ ๖.๒๐ ตอป และ
เงินเฉลี่ยคืนตามสวนดอกเบี้ยเงินกูรอยละ ๑๐.๒๐
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๒ ขอขอบคุณ
สมาชิกทุกทานที่ไดใหความไววางใจ สนับสนุนการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ดวยดีตลอดมา คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะปฏิบัติงาน
ดวยความมุงมั่น ทุมเท ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
มีความเจริญกาวหนา เปนกิจการที่มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอยางยั่งยืน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สมาชิกทุกทานตอไป

(นายวัลลภ พริ้งพงษ)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ชุดที่ 42
..................................

1. นายวัลลภ
2. นายโชคชัย
3. นายชาญนะ
4. นายถาวร
5. นายวสวัตติ์
6. นายสรณะ
7. นายเจริญชัย
8. นายพิทักษ
9. นายเปยมศักดิ์
10. นายอนิรุจ
11. นายสมศักดิ์
12. นายธัชพล
13. นายนิคม
14. นายไพศาล
15. นายวิรัตน

พริ้งพงษ
เดชอมรธัญ
เอี่ยมแสง
จันทรกล่ํา
สุทธิ
เทพเนาว
พัศดารักษ
ศรีสุระ
ตันนิรัตร
อารีย
ลาภอดิศร
อภิรติมัย
พลาพล
บัวแตง
จิระศรีไพฑูรย

ประธานกรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการดําเนินการ
กรรมการดําเนินการและเหรัญญิก
ปลัดเทศบาลนครนครปฐม จ.นครปฐม
ปลัดเทศบาลตําบลบางหลวง จ.นครปฐม
ปลัดเทศบาลตําบลแมสะเรียง จ.แมฮองสอน
ผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบลสุนทรภู จ.ระยอง
รองปลัดเทศบาลสําโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ
ปลัดเทศบาลนครนนทบุรี
ผูอํานวยการสํานักการชาง เทศบาลนครนครปฐม
ผูอํานวยการสํานักการชางเทศบาลนครปากเกร็ด
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
ปลัดเทศบาลตําบลทุงหลวง จังหวัดสุโขทัย
ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
รักษาการผูอํานวยการสํานักการชางสุขาภิบาล

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายวิบูลย
2. นายแกนเพชร
3. นายจรินทร
4. นายสมดี
5. นายวีระยุทธ

สงวนพงษ
ชวงรังษี
จักกะพาก
คชายั่งยืน
เอี่ยมอําภา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ขาราชการบํานาญ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42
1. นางศจี
2. นายวสันต
3. นายธงชัย
4. นายธงชัย
5. นายสิทธิภาพ
6. นายสิทธิพล
7. นายสุรศักดิ์
8. นายประพนธ
9. นางอภิรดี
10. นายเสรี

โพธิปกษ
วรรณวโรทร
ชัยรุงเรือง
วินัยจรูญ
เมืองคุม
วงษดนตรี
ตั้งวิริยะสกุล
จันทรสวาง
เกิดศิริ
ทองเทศ

ขาราชการบํานาญ
ขาราชการบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูร ับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ (ถึงแกกรรม)
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ

11. นายคนองพล
12. นายสุกิจ
13. นางสาวพรศรี
14. นางมานี

เพ็ชรรื่น
วัฒนวงศ
กิจธรรม
สัตยธํารงเธียร

ปลัดเทศบาลเมืองวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ
พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ

คณะอนุกรรมการเงินกู
1. นายพิทักษ
2. นายถาวร
3. นายวสวัตติ์
4. นายเจริญชัย
5. นายสมศักดิ์

ศรีสุระ
จันทรกล่ํา
สุทธิ
พัศดารักษ
ลาภอดิศร

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกฯ
และคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัย
1. นายวสวัตติ์ สุทธิ
2. นายถาวร จันทรกล่ํา
3. นายสรณะ เทพเนาว
4. นายเจริญชัย พัศดารักษ
5. นายพิทักษ ศรีสุระ
6. นายเปยมศักดิ์ ตันนิรัตร
7. นายอนิรุจ อารีย
8. นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร
9. นายธัชพล อภิรติมัย
10. นายนิคม พลาพล
11. นายไพศาล บัวแตง
12. นายวิรัตน จิระศรีไพฑูรย
13. นางจิรพัฒน เธียรพานิช
14. นายบรเมศร ธีระคําศรี
15. นางสาวเรไร รัตนานนท
16. นายบัณฑิต สุวรรณศิลป

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการขอบังคับ ระเบียบ และกลั่นกรองงาน
1. นายวิรัตน จิระศรีไพฑูรย
2. นายถาวร จันทรกล่ํา
3. นายสรณะ เทพเนาว
4. นายวสวัตติ์ สุทธิ
5. นายเจริญชัย พัศดารักษ
6. นายพิทักษ ศรีสุระ
7. นายเปยมศักดิ์ ตันนิรัตร
8. นายอนิรุจ อารีย
9. นายสมศักดิ์ ลาภอดิศร
10. นายธัชพล อภิรติมัย
11. นายนิคม พลาพล
12. นายไพศาล บัวแตง
13. นางจิรพัฒน เธียรพานิช
14. นายบรเมศร ธีระคําศรี
15. นางสาวเรไร รัตนานนท
16. นายบัณฑิต สุวรรณศิลป

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

ผูตรวจสอบกิจการ
นายสุวิช เติมพรเลิศ
ผูสอบบัญชีไดรับอนุญาต
นางคนึงนิจ รัตนเสรีวงษ

รายนามเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
1. นายบัณฑิต
2. นางจิรพัฒน
3. นายบรเมศร
4. นางสาวเรไร

ฝายบริหาร
สุวรรณศิลป ผูจัดการ
เธียรพานิช
ผูชวยผูจัดการ
ธีระคําศรี
หัวหนาฝายอํานวยการ
รัตนานนท
หัวหนาฝายการเงินและบัญชี
ฝายอํานวยการ

ë งานบริหารทั่วไป
1. นายภากร
2. นายโกเมศ
3. นางสาวเมษญา
4. นางสุรีพร
5. นางสาวรัชนีบูลย
6. นางวิชญาดา
7. นางสุภัค
8. นายปยะ
9. นายฐิติโชติ
10. นายปราโมทย
11. นางอุษณีย

ศรีประพัฒน
มาอินทร
กิจตระกูล
อดุลยเจริญ
ลิ้มรสสุข
เชยมาลัย
วงษงามขํา
โสภาพ
ศรีดี
ประสิทธิ์วัฒน
ชื่นสมทรง

ëงานสารสนเทศ
1. นายปญญา
2. นายไวพจน
3. นายองอาจ

ลักษณิยานนท หัวหนางานสารสนเทศ
หินวิเศษ
เจาหนาที่ประมวลผลขอมูล
ซื่อฐากร
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร

ë งานสินเชื่อ
1. นางนันธิมา
2. นางบังอร
3. นางเจติยา
4. นางขวัญจิต
5. นางเรณู
6. นายขันทอง
7. นางพิมพญะภัส
8. นางเพียงเพ็ญ
9. นางทรงพร

เขียวทอง
ชูผล
ประทุมเมือง
จันทวิช
สุขทาพูด
ภูผล
หุตะแพทย
แจมกระจาง
นาคถมยา

หัวหนางานบริหารทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารทั่วไป
เจาหนาที่บริหารทั่วไป
เจาหนาที่ทะเบียน
เจาหนาที่ทะเบียน
เจาหนาที่ทะเบียน
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ
เจาหนาที่ธุรการ

หัวหนางานสินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ
เจาหนาที่สินเชื่อ

ë งานเรงรัดหนี้สิน
1. นางพิชชาภรณ
2. นางประภาพร
3. นางธนพร

อิ่มอวม
จันทรเรือง
มาอินทร

หัวหนางานเรงรัดหนีส้ ิน
เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน
เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน

ฝายการเงินและบัญชี
ë งานการเงิน
1. นางสาวพรรัชดา
2. นางบุษราภรณ
3. นางจีราพร
4. นางสาววรดา
5. นางสาววีรวรรณ
6. นายทรงพล
7. นางสาววิภาดา
8. นางสาวรัชนิดา

วราภักดิ์
ศรีสุวรรณ
บัวแตง
ชวยกระจาง
ดีรักษา
กองทอง
วิชัยดิษฐ
พงษาวิรารักษ

หัวหนางานการเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่การเงิน

ë งานบัญชี
1. นางสาวเบญจา
สมจิตร
หัวหนางานบัญชี
2. นางสาวสุชาดา
พุดทองคํา
เจาหนาที่บัญชี
3. นางสาวประภารัตน เพชรเรืองรอง เจาหนาที่บัญชี
ë งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1
1. นางมนตญกรณ
ฐิติกรโยธิน
2. นางพิยาพร
ภูผล
3. นางจินตนา
ทัศนา
4. นางสาวศรีสังวาลย สุดใจ
5. นางสุพิชา
ภักดี
6. นางสาวพรกมล
สมพงษ
7. นางสาวเจียระไน
ฐิติกรโยธิน
8. นางสาวปารีณารัชต วิสมิตะนันทน
9. นางสาวภูวนิดา
หุตะแพทย
10. นางสาวหทัยทิพย โพธิประเสริฐ
11. นางสาวดิรัติยา
คชพิมพ
12. นางสาวหนึ่งนิชภัสร ศุภกรรติ

หัวหนางานจัดเก็บและตรวจสอบ 1
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ

ë งานจัดเก็บรายไดและตรวจสอบ 2
1. นางประภาพร ชาติชนา
หัวหนางานจัดเก็บและตรวจสอบ 2
2. นางอัจชรี
เพียรชาง
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
3. นางสาวลัดดาวรรณ วงศมานพกุล เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
4. นางธัญวลัย
ถนิมกาญจน เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
5. นางฐิตา
สุภนันตชาติ เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
6. นางสมบัติ
หลูศรียกุล
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
7. นางสาวสุรียพร
จารุภักติ
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
8. นางประภรณ
วิเศษสังข
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
9. นางสาวมัชฌิมา
ฉ่ํามะนา
เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ
10. นางสาวกัลยวรรณ กมลาสน ณ อยุธยา เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ

โครงสรางการบริหารงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ที่ประชุมใหญสามัญ

สมาชิก

ผูตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ

คณะอนุกรรมการเงินกู

คณะอนุกรรมการขอบังคับ ระเบียบ
และกลั่นกรองงาน

ที่ปรึกษา

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ใหทุนการศึกษาบุตรและ
ใหการสงเคราะหสมาชิก
ผูประสบภัย

ผูจัดการ
ผูชวยผูจัดการ

หัวหนาฝายการเงินและบัญชี

หัวหนาฝายอํานวยการ

งานการเงิน

งานบริหารทั่วไป

งานบัญชี

งานสารสนเทศ

งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1

งานสินเชื่อ

งานจัดเก็บและตรวจสอบ 2

งานเรงรัดหนี้สิน

รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป 2557

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2557
คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอรายงานกิจการประจําป 2557 ของสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ดังตอไปนี้
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2516 และไดเริ่มประกอบธุรกิจ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2516 เปนตนมา สําหรับ
ในป 2557 ปรากฏผลการดําเนินกิจการ ดังนี้
1. รายงานกิจการทั่วไป นับตั้งแตวันกอตั้งและเริ่มประกอบธุรกิจเปนตนมา ปรากฏวา ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุน จํานวน 5,712,027,012.00 บาท เงินใหกูแกสมาชิก
8,784,222,394.89 บาท และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวน 648,086,574.95 บาท โดยทุนดําเนินการที่ใช
สวนใหญมากจากทุนของสหกรณฯ เอง นับไดวาสหกรณฯ ไดอํานวยประโยชนแกสมาชิกในดานการออมทรัพย
และการใหเงินกู ซึ่งชวยบรรเทาความเดือดรอน และอํานวยประโยชนตามสมควร
2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แลว
รายการ
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

จํานวนสมาชิก
ทุนดําเนินงานทั้งหมด
ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว
ทุนสํารองและทุนอื่น ๆ
เงินรับฝาก
เงินใหกูคงเหลืออยูที่สมาชิกสิ้นป
รายได
คาใชจาย
กําไรสุทธิ

ป 2557
(บาท)
49,311
9,047,238,113.18
5,712,027,012.00
668,358,672.64
648,086,574.95
8,784,222,394.89
644,934,684.93
158,762,786.14
486,171,898.79

ป 2556
(บาท)
49,713
8,453,523,524.77
5,394,128,394.00
605,971,871.19
662,328,408.08
8,143,463,209.40
580,075,422.58
118,626,409.33
461,449,013.25

+ เพิ่ม/บาท
- ลด/บาท
- 402.00
+ 593,714,588.41
+ 317,898,618.00
+ 62,386,801.45
- 14,241,833.13
+ 640,759,185.49
+ 64,859,262.35
+ 40,136,376.81
+ 24,722,885.54

สมาชิกสมทบ (คน)
6,969
843
1,199
6,613

รวม (คน)
49,713
3,019
3,421
49,311

3. สมาชิกภาพ
รายการ
1. สมาชิกตั้งแตตนป
2. สมาชิกเขาใหมระหวางป
3. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ
4. สมาชิกคงเหลือสิ้นป

สมาชิก (คน)
42,744
2,176
2,222
42,698

4. ทุนเรือนหุน
สมาชิกถือหุนตนป
สมาชิกซื้อหุนเพิ่มระหวางป
สมาชิกถอนหุนระหวางป
ทุนเรือนหุนคงเหลือสิ้นป

5,394,128,394.00
603,986,624.25
286,088,006.25
5,712,027,012.00

บาท
บาท
บาท
บาท

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด มีทุนเรือนหุนยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จํานวน 5,712,027,012.00 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2556 คิดเปนรอยละ 5.89
5. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวน 648,086,574.95 บาท
6. เงินกูยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 1,467,500,000.00 บาท
7. การใหเงินกูแกสมาชิก
เงินใหกู
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
2. เงินกูสามัญ
รวมทั้งสิ้น

ป 2557
(บาท)
153,901,530.75
3,952,822,300.00
4,106,723,830.75

ป 2556
(บาท)
143,252,382.75
4,762,192,300.00
4,905,444,682.75

+ เพิ่ม/บาท
- ลด/บาท
+ 10,649,148.00
- 809,370,000.00
- 798,720,852.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 7.50 บาทตอป
8. กําไรสุทธิ
ในป 2557 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 486,171,898.79 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายรับ
รายจาย
กําไรสุทธิ

644,934,684.93 บาท
158,762,786.14 บาท
486,171,898.79 บาท

9. การใหสวัสดิการแกสมาชิก
สหกรณฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสาธารณประโยชนเพื่อจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก
ในรอบป 2557 ไดใหสวัสดิการแกสมาชิก เปนเงิน 10,552,900.00 บาท ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 1,049 ทุน
สงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 124 ราย
สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ จํานวน 47 ราย
สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุทกภัย จํานวน 22 ราย
สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบวาตภัย จํานวน 53 ราย
บริจาครวมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน, ผาปา และอื่น ๆ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
3,184,000.00
7,100,000.00
85,400.00
48,000.00
115,500.00
20,000.00
10,552,900.00

ผลการดําเนินงาน
ตั้งแต ป 2547 - 2557
1. สมาชิก, ทุนดําเนินการ, ทุนเรือนหุน และทุนสํารอง ตั้งแต ป 2547 – 2557
ป

จํานวนสมาชิก

ทุนดําเนินการ

ทุนเรือนหุน

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

36,071
39,272
44,131
45,316
44,985
44,911
46,126
50,167
50,992
49,713
49,311

4,272,596,074.10
5,113,674,985.64
5,651,708,763.85
5,838,252,376.24
5,615,341,394.48
6,013,663,337.40
6,226,906,920.84
6,860,604,691.99
7,737,298,331.49
8,453,523,524.77
9,047,238,113.18

2,466,661,560.00
2,827,466,910.00
3,292,170,120.00
3,727,258,243.25
4,075,578,460.00
4,384,869,953.25
4,625,365,794.00
4,858,046,625.50
5,140,546,925.50
5,394,128,394.00
5,712,027,012.00

ทุนสํารอง
244,289,331.75
264,976,831.35
290,001,955.29
320,830,059.65
354,946,271.21
386,578,677.82
418,406,644.68
450,836,377.34
487,999,296.06
529,741,811.63
575,891,311.63

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณฯ ตั้งแต ป 2547 - 2557
ป

เงินกูสามัญ

2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

2,659,702,100.00
2,708,397,000.00
2,696,813,900.00
2,810,917,400.00
3,131,277,500.00
3,181,994,800.00
4,596,128,000.00
3,941,483,000.00
4,579,063,600.00
4,762,192,300.00
3,952,822,300.00

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินฝากออมทรัพยพเิ ศษ เงินรับฝากประจํา
28,338,190.00
22,787,300.00
20,945,750.00
22,455,350.00
16,553,000.00
17,886,400.00
36,907,300.00
81,927,100.00
136,903,171.86
143,252,382.75
153,901,530.75

634,189,781.41
812,477,984.89
835,689,390.93
758,694,110.50
734,263,365.93
718,658,673.96
720,384,735.06
680,250,087.87
663,056,013.02
662,328,408.08
648,086,574.95

11,268,655.00
30,339.38
-

3. รายได, รายจาย, กําไรสุทธิ และทุนสะสมตาง ๆ ตั้งแต ป 2547 – 2557
ป
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

รายได

รายจาย

กําไรสุทธิ

ทุนสะสมตาง ๆ

269,454,762.08 66,128,848.98 203,325,913.10
324,610,402.96 80,749,956.42 243,860,446.54
398,149,647.13 100,781,142.77 297,368,504.36
436,078,298.74 97,945,177.43 338,133,121.31
387,431,148.13 71,990,914.52 315,440,233.61
377,558,457.60 59,574,095.49 317,984,362.11
383,037,874.16 59,465,157.50 323,572,716.66
437,907,804.11 67,051,976.64 370,855,827.47
502,429,467.40 85,996,463.08 416,433,004.32
580,075,422.58 118,626,409.33 461,449,013.25
644,934,684.93 158,762,786.14 486,171,898.79

66,610,126.72
59,684,719.82
58,330,044.77
69,601,864.97
77,664,633.82
87,102,613.83
74,368,844.62
65,392,613.01
66,834,430.26
76,230,059.56
92,467,361.01

4. การจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิก ตั้งแต ป 2547 – 2557
ป

ทุนการศึกษาบุตร
ราย

บาท

ถึงแกกรรม
ราย

อุบัติเหตุ

อัคคีภัย

วาตภัย/อุทกภัย/
วินาศภัย

บาท

ราย

บาท

ราย

บาท

ราย

บาท

รวมทั้งสิ้น
ราย

บาท

2547

701

1,874,500 121

4,800,000

79

137,500

11

48,000

90

122,000 1,002

6,982,000

2548

699

1,854,000 122

5,167,000

59

135,000

5

35,000

107

176,000

992

7,367,000

2549

844

2,183,500 110

4,540,000

59

120,900

3

14,500 1,648

2,024,000 2,664

8,882,900

2550

855

2,372,000 110

4,980,000

83

165,800

5

33,000

274

421,950 1,327

7,972,750

2551

864

2,553,500

91

4,340,000

66

101,950

4

33,000

175

257,500 1,200

7,285,950

2552

868

2,580,000 122

5,750,000

62

123,300

4

37,500

137

214,500 1,193

8,705,300

2553

865

2,632,000 106

5,030,000

81

120,038

3

20,500

609

994,000 1,664

8,796,538

2554 1,036 3,076,000 120

6,330,000

56

101,195

3

21,500 2,277

3,985,000 3,492 13,513,695

2555 1,064

3,231,500 100

5,460,000

79

179,300

3

10,500 2,468

5,078,500 3,714 13,959,800

2556 1,054

3,166,500 122

5,750,000

62

123,300

4

37,500

137

214,500 1,379

2557 1,049

3,184,000 124

7,100,000

47

85,400

-

-

75

163,500 1,295 10,532,900

9,291,800

รายงานผูสอบบัญชี
ประจําป 2557

รายงานผูตรวจสอบกิจการ
ประจําป 2557

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
เสนอ ที่ประชุมใหญสามัญสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ประจําป 2557 เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ 2557 มีมติเลือกตั้งใหขาพเจาเปนผูตรวจสอบกิจการประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตาม
ขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ 51 (2) นั้น
ขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจํา
ทุกเดือน และในโอกาสนี้ ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปตอที่ประชุมใหญตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด ขอ 51 (4) โดยสรุปไดดังตอไปนี้
1. วัตถุประสงคในการตรวจสอบ
1.1 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดานการบัญชีและการเงิน
1.2 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณฯ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
3. การปฏิบัติการดานบัญชีและคอมพิวเตอร
3.1 สหกรณฯ ใชคอมพิวเตอรในการประมวลผลดานการบัญชี เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน และเงินใหกู
ผลการประมวลโดยคอมพิวเตอรสําหรับงานการบัญชีและการรับฝากเงินของสหกรณฯ เรียบรอยเปนปจจุบัน และ
การบันทึกบัญชีมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถวน ระบบคอมพิวเตอรสําหรับงานการจัดเก็บคาหุนและเงินใหกู
เปนไปอยางเรียบรอยถูกตองและทันเหตุการณ
อนึ่ง สหกรณฯ มีการควบคุมยอดคงเหลือรายตัวของทุนเรือนหุน เงินใหกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินใหกูสามัญ โดยใชระบบคอมพิวเตอร และผลสรุปออกมาเปนที่เชื่อถือและสามารถตรวจสอบความถูกตองได
3.2 ฝายจัดการมีการนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลทางบัญชีตอคณะกรรมการ
ดําเนินการอยางเพียงพอ และสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน
4. การควบคุมการเงิน
ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน
กําหนดใหสหกรณฯ เก็บรักษาเงินสดไดไมเกิน 300,000.- บาท เวนแตในกรณีวันรุงขึ้นเปนวันหยุดทําการของ
ธนาคาร แตเปนวันทําการปกติของสหกรณฯ หรือเปนวันประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ใหเก็บรักษาเงินไดไมเกิน
500,000.- บาท
สหกรณฯ ดํารงเงินสดคงเหลือไดตามระเบียบฯ โดยเงินสดมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือนถัวเฉลี่ย
167,355.08 บาท
ทั้งนี้ ไดตรวจนับเงินสดคงเหลือเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 โดยสหกรณฯ มีเงินสดคงเหลือ
ครบถวน จํานวนเงิน 169,188.97 บาท ตรงกับยอดคงเหลือตามบัญชี

5. การบริหารงานของสหกรณ
สหกรณฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย มีความกาวหนาทางธุรกิจ และเปนไปตามวัตถุ
ประสงคที่กําหนดในขอบังคับ โดยสามารถเอื้ออํานวยประโยชนแกสมาชิกซึ่งสวนใหญเปนการบริการเงินใหกูแกสมาชิก
และการรับฝากเงิน นอกจากนี้ สหกรณฯ สามารถเรงรัดสมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้อยางจริงจัง ซึ่งเปนไปตามระเบียบ
ของสหกรณฯ และตามขั้นตอนของกฎหมาย
6. การดําเนินงานของสหกรณ
6.1 สมาชิกของสหกรณฯ เมื่อตนปมีสมาชิก จํานวน 49,713 คน เขาใหมระหวางป จํานวน
3,019 คน ออกระหวางป จํานวน 3,421 คน ณ วันสิ้นปสหกรณฯ มีสมาชิก จํานวน 49,311 คน การรับสมาชิกและ
การพนจากสมาชิกภาพเปนไปตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
6.2 การใหเงินกูแกสมาชิก
สหกรณฯ ใหเงินกูแกสมาชิก 2 ประเภท คือ
- เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในวงเงินไมเกินสองเทาของเงินเดือน
- เงินกูสามัญ
ในวงเงินจํากัดขั้นสูงไมเกิน 1,500,000.- บาท
ในระหวางป 2557 สหกรณฯ จายเงินกูทั้งสิ้น 4,106.72 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบปกอน
จายเงินกู 4,905.4 ลานบาท ลดลง 798.68 ลานบาท คิดเปนการลดลงรอยละ 19.45
รายการ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกูสามัญ
รวม

ป 2557
จํานวน จํานวนเงิน
สัญญา (ลานบาท)
16,417
153.90
10,086 3,952.82
26,503 4,106.72

ป 2556
เพิ่ม (ลด)
จํานวน จํานวนเงิน จํานวน จํานวนเงิน
รอยละ
สัญญา (ลานบาท) สัญญา (ลานบาท)
15,805
143.20
612
10.70 7.47
13,141 4,762.20 3,055
809.38 17.00
28,946 4,905.40 3,667
820.08 16.72

การใหเงินกูเปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาดวยเงินกู ทั้งนี้จากการสุมตรวจสัญญาเงินกู
ปรากฏวา มีหลักฐานการเปนหนี้ครบถวน การใหเงินกู เงินใหกูคาง ณ วันสิ้นป แสดงเปรียบเทียบไดดังนี้
ป 2557
ป 2556
เพิ่ม/(ลด)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ลูกหนี้ตัวแทนหักสงเงิน
39,638,240.24
77,467,828.24 (37,829,588.00)
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
113,910,147.11
95,059,206.76
18,850,940.35
เงินกูสามัญ
8,618,385,837.58 8,048,403,942.64 569,981,894.94
รวม
8,771,934,224.93 8,220,930,977.64 551003247.29
รายการ

รอยละ
48.83
19.83
7.08
6.70

สําหรับป 2557 สหกรณฯ ไดคิดดอกเบี้ยเงินกูแกสมาชิกในอัตรารอยละ 7.50 บาทตอป
ณ วันสิ้นป สหกรณฯ มีลูกหนี้ที่ตามคําพิพากษาของศาล เปนเงิน 13,149,955.25 บาท และ
ลูกหนี้ที่ผอนชําระไมเปนไปตามเงื่อนไขคางชําระ จํานวน 102,015,717.21 บาท ซึ่งไดกันสํารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเพียงพอแลว แมวาสหกรณฯจะไดกันสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเพียงพอแลว แตควรติดตามเรงรัดให
สมาชิกชําระหนี้ตามกําหนดอยางจริงจัง เพื่อลดภาระคาใชจายสหกรณฯ

6.3 การรับฝากเงิน
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ
รายการ
ยอดยกมาตนป
รับฝากระหวางป
ถอนระหวางป
คงเหลือ

ป 2557
ป 2556
(บาท)
(บาท)
662,328,408.08 663,056,013.02
122,240,295.30 127,443,370.99
136,482,128.43 128,170,975.93
648,086,574.95 662,328,408.08

เพิ่ม/(ลด)
(บาท)
(727,604.94)
(5,203,075.69)
(8,311,152.50)
(14,241,833.13)

รอยละ
- 0.11
- 4.08
- 6.48
- 2.15

6.4 เงินรอตรวจสอบ ณ วันสิ้นปสหกรณฯ มียอดเงินรอตรวจสอบคงคาง จํานวน 20.2 ลานบาท
อยูระหวางรอสมาชิกสงเอกสารหลักฐานมาใหสหกรณฯ เพื่อปรับปรุงในภายหลัง
6.5 เงินกูยืม
สหกรณฯ ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557 ใหสามารถกูยืมเงิน
ภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ในระหวางปสหกรณฯ กูกองทุนบําเหน็จบํานาญ (กบท.) จํานวน 1,050 ลานบาท
ณ วันสิ้นปมียอดคงคางชําระ จํานวน 1,467.5 ลานบาท
6.6 ทุนเรือนหุน
สหกรณฯ มีทุนเรือนหุนเมื่อตนป 5,394.12 ลานบาท ระหวางปเพิ่มขึ้น 603.98 ลานบาท
และถอนคืนคาหุน จํานวนเงิน 286.08 ลานบาท คงเหลือสิ้นป 5,712.02 ลานบาท หุนเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวนเงิน
317.90 ลานบาท เทากับเพิ่มขึ้นรอยละ 5.89
6.7 เงินสํารองและทุนสะสม
รายการ

ยอดยกมาตนป

เพิ่มระหวางป

ลดระหวางป

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 57

เงินสํารอง
529,741,811.63 46,149,500.00
575,891,311.63
ทุนสะสม
- เพื่อรักษาระดับอัตราเงินปนผล
18,160,000
200,000.00
18,360,000.00
- สาธารณประโยชน
10,730,338.02 29,392,700.00 20,209,882.70 19,913,155.32
- เพื่อการจัดตั้งสํานักงาน
44,660,000.00 5,418,000.00
50,078,000.00
- เพื่อชวยเหลือสมาชิก
2,679,721.54 1,500,000.00
63,515.85
4,116,205.69
ผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
รวม
605,971,871.19 82,660,200.00 20,273,398.55 668,358,672.64
เงินสํารองและทุนที่เพิ่มขึ้นระหวางป เกิดจากการจัดสรรกําไรสุทธิในป 2557 จํานวน
461,449,013.25 บาท สวนการใชจายทุนสาธารณประโยชนและกองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันมีการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตามระเบียบฯ ครบถวน

7. ผลการดําเนินงานของสหกรณฯ และฐานะการเงิน
7.1 ในรอบปสหกรณฯ มีรายไดทั้งสิ้น 664.93 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนมีรายได
580.07 ลานบาท เพิ่มขึ้น 84.86 ลานบาท มีคาใชจาย 137.80 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน 96.03 ลานบาท
คาใชจายเพิ่มขึ้น 41.77 ลานบาท ทําใหปนี้มีกําไรสุทธิ 486.17 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปกอนมีกําไรสุทธิ
461.44 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24.73 ลานบาท หรือรอยละ 5.36
รายจายของสหกรณฯ ในป 2557 จํานวน 137.80 ลานบาท แยกเปนรายจายเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย 79.70 ลานบาท รายจายเกี่ยวกับพนักงานเจาหนาที่ 24.01 ลานบาท และรายจายดําเนินงาน 34.09 ลานบาท
โดยคิดเปนรอยละ 57.84 รอยละ 17.42 และรอยละ 24.74 ของรายจายรวมตามลําดับ
สหกรณฯ มีการตั้งงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ และครุภัณฑโดยใหถัวจายงบประมาณ
ทุกหมวดทุกประเภทได ยกเวนหมวดครุภัณฑและคาปรับปรุงอาคารใหถัวจายไดเฉพาะหมวด สําหรับในป 2557
สหกรณฯ มีการตั้งงบประมาณไว (ไมรวมดอกเบี้ยจาย) และมีการจายจริงที่เกิดขึ้นไมเกินงบประมาณที่ตั้งไว
โดยรายจายที่ไดจายไปเปนไปตามระเบียบฯ ของสหกรณฯ
7.2 ฐานะการเงินโดยรวมของสหกรณฯ โดยสรุปมี สินทรัพยรวม 9,047.23 ลานบาท
เปรียบเทียบกับปกอน 8,453.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 593.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 7.02 ขณะที่
มีหนี้สินรวม 2,180.68 ลานบาท เปรียบเทียบกับปกอน 1,991.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 188.71 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.47 และมีทุนของสหกรณฯ 6,866.55 ลานบาท เทียบกับปกอน 6,461.54 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน 405.01 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.27
ขาพเจาขอขอบพระคุณคณะกรรมการดําเนินการ ตลอดจนผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกทาน
ที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ของขาพเจาเปนอยางดี และขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทานที่มอบความ
ไววางใจเลือกตั้งขาพเจาในที่ประชุมใหญ ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของทาน

(นายสุวิช เติมพรเลิศ)
ผูตรวจสอบกิจการ

การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557
คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557 ตามนัยขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ 24 จํานวน 486,171,898.79 บาท (สี่รอยแปดสิบหกลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดรอยเกาสิบแปดบาทเจ็ดสิบเกาสตางค) เพื่อใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้
ลําดับ

รายการจัดสรรกําไร

1
2

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10
คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 5 แตไมเกิน 10,000 บาท
เงินปนผลตามหุนในอัตราไมเกินรอยละ 10
ตอป (จัดสรรในอัตรารอยละ 6.20 ตอป)
เงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมแหง
ดอกเบี้ยเงินกูร อยละ 10.20
เงินโบนัสแกเจาหนาที่ และกรรมการ
ไมเกินรอยละ 10
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกิน
รอยละ 2 ของทุนเรือนหุน
ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10

3
4
5
6
7
8
9

กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ
ทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนตาง ๆ

หมายเหตุ
ลําดับ
1
2
3
4
5

ป 2557
จํานวนเงิน (บาท)

%

ป 2556

%

จํานวนเงิน (บาท)

48,613,257.37

10.00

46,145,877.50

10.00

10,000.00

0.01

10,000.00

0.01

68.71 309,973,114.50

67.17

62,871,494.25

12.93

55,202,021.25

11.96

15,000,000.00

3.08

14,000,000.00

3.03

200,000.00
25,424,716.92
-

0.04
5.23
-

200,000.00
29,000,000.00
1,500,000.00
5,418,000.00

0.04
6.27
0.35
1.17

334,052,430.25

รวมทั้งสิ้น

486,171,898.79 100.00 461,449,013.25 100.00

รายการ

ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 57

ทุนสํารอง
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
ทุนสาธารณประโยชน
ทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน หรือกองทุนตาง ๆ
กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ

รวม

เมื่อรวม ป 2557

575,891,311.63
18,360,000.00
19,913,155.32
50,078,000.00
4,116,205.69

624,504,569.00
18,560,000.00
45,337,872.24
50,078,000.00
4,116,205.69

668,358,672.64

742,596,646.93

การคิดเงินปนผล
อัตราเงินปนผล 6.20% ตอป
สมมติ เงินคาหุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 100,000 บาท และสงคาหุนรายเดือน ๆ ละ
2,000 บาท
จํานวนเงินคาหุน
วัน เดือน ป
วิธีคํานวณ
ปนผล
(บาท)
100,000 x 6.20 x 12
ยอดยกมา 1 มกราคม 2557
100,000
6,200.00
100
12
2,000 x 6.20 x 11
31 มกราคม 2557
2,000
113.00
100
12
2,000 x 6.20 x 10
28 กุมภาพันธ 2557
2,000
103.00
100
12
2,000 x 6.20 x 9
31 มีนาคม 2557
2,000
93.00
100
12
2,000 x 6.20 x 8
30 เมษายน 2557
2,000
82.00
100
12
2,000 x 6.20 x 7
31 พฤษภาคม 2557
2,000
72.00
100
12
2,000 x 6.20 x 6
30 มิถุนายน 2557
2,000
62.00
100
12
2,000 x 6.20 x 5
31 กรกฎาคม 2557
2,000
51.75
100
12
2,000 x 6.20 x 4
31 สิงหาคม 2557
2,000
41.00
100
12
2,000 x 6.20 x 3
30 กันยายน 2557
2,000
31.00
100
12
2,000 x 6.20 x 2
31 ตุลาคม 2557
2,000
20.75
100
12
2,000 x 6.20 x 1
30 พฤศจิกายน 2557
2,000
10.00
100
12
2,000 x 6.20 x 0
31 ธันวาคม 2557
2,000
0.00
100
12
รวมเงินคาหุน
124,000
รวมเงินปนผล
6,879.50

สวัสดิการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ประเภท

สวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน)

สวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน)

หลักเกณฑการพิจารณาใหการสงเคราะห

สิทธิประโยชนที่สมาชิกไดรับ

1) กรณีเปนสมาชิกไมเกิน 5 ป
2) กรณีเปนสมาชิกเกิน 5 ป ถึง 10 ป
3) กรณีเปนสมาชิกเกิน 10 ป ถึง 15 ป
4) กรณีเปนสมาชิกเกิน 15 ป ถึง 20 ป
5) กรณีเปนสมาชิกเกิน 20 ป ถึง 25 ป
6) กรณีเปนสมาชิกเกิน 25 ปขึ้นไป

- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 20,000 บาท
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 30,000 บาท
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 40,000 บาท
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 50,000 บาท
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 70,000 บาท
- จายเงินสงเคราะหใหรายละ 100,000 บาท

- ถาใชเวลารักษาพยาบาล และพักรักษาตัวไมเกิน 7 วัน
- ถาใชเวลารักษารวมไมเกิน 14 วัน
- ถาเกิน 14 วัน แตไมเกิน 30 วัน
- ถาเกิน 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน
- ถาเกิน 60 วัน แตไมเกิน 90 วัน
กรณีประสบภัยจนไดรับอันตราย เชน
- สูญเสียมือหรือเทาหรือสายตาสองขาง
- สูญเสียมือหรือเทาขางหนึ่งและสายตาอีกขางหนึ่ง
- สูญเสียมือและเทารวมสองอยาง
- ทุพลภาพจนเปนเหตุใหไมสามารถประกอบอาชีพได
- สูญเสียมือหรือเทาหรือสายตาเพียงขางเดียว

- จายไมเกิน 1,000 บาท
- จายไมเกิน 2,000 บาท
- จายไมเกิน 3,000 บาท
- จายไมเกิน 4,000 บาท
- จายไมเกิน 5,000 บาท

สวัสดิการสมาชิกประสบสาธารณภัย - ที่อยูอาศัย ไดรับความเสียหายจากภัยเปนบางสวน
เชน อุทกภัย, วาตภัย, อัคคีภัย ฯลฯ หรือทั้งหลัง
(ยื่นเรื่องภายใน 90 วัน)
- คาเครือ่ งนุงหมสําหรับผูเสียหายและคนในครอบครัว
ไดรับความเสียหาย
- คาเครื่องครัว เครื่องมือประกอบอาชีพไดรับ
ความเสียหาย
- คาเครื่องนอน (ผาหม เสื่อ มุง) ไดรับความเสียหาย

- จายไมเกิน 7,500 บาท
- จายไมเกิน 7,500 บาท
- จายไมเกิน 7,500 บาท
- จายไมเกิน 7,500 บาท
- จายไมเกิน 3,800 บาท
- จายไมเกินหลังละ 7,500 บาท
- จายคนละ 500 บาท แตไมเกิน 2,500 บาท
- จายใหไมเกิน 1,500 บาท
- จายใหไมเกิน 1,500 บาท

หลักเกณฑการกูเงิน
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
พ.ศ. 2557
……………..
หลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
1. อายุการเปนสมาชิก
เปนสมาชิก 3 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการบรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา 6 เดือน
เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกของสหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที
2. วงเงินกู 2 เทาของเงินเดือนผูกู
3. ระยะเวลาการผอนชําระ 20 งวดรายเดือน และตองไมเกินอายุราชการคงเหลือของผูกู
4. สมาชิกที่สงเงินงวดชําระหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหางวด หรือชําระหนี้เงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินมาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญาที่มีอยู ใหกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินสัญญาใหม
โดยหักกลบลบหนี้กับสัญญาเกาได แตใหมีสัญญาเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเพียงสัญญาเดียว

หลักเกณฑการกูเงินกูสามัญ
1. วงเงินกูสามัญและระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
1.1 วงเงินกูสามัญ
อายุการเปนสมาชิก

จํานวนเทา
ของเงินเดือน

วงเงินกูสามัญ
ไมเกิน (บาท)

(1) เปนสมาชิก 6 เดือน ยกเวนสมาชิกซึ่งไดรับการ
15
200,000
บรรจุเปนพนักงานเทศบาลแลวไมนอยกวา
6 เดือน เมื่อไดรับการอนุมัติรับเขาเปนสมาชิก
ของสหกรณแลวสามารถยื่นคําขอกูเงินไดทันที
(2) เปนสมาชิก 1 ปขึ้นไป แตไมเกิน 2 ป
25
300,000
(3) เปนสมาชิก 2 ปขึ้นไป แตไมเกิน 3 ป
35
500,000
(4) เปนสมาชิก 3 ปขึ้นไป แตไมเกิน 5 ป
45
800,000
(5) เปนสมาชิก 5 ปขึ้นไป
50
1,500,000
(6) ผูกูซึ่งเปนสมาชิก จะขอกูเ งินสามัญโดยใชคาหุนค้ําประกันไดแตไมเกินรอยละ
เกาสิบหาของจํานวนเงินคาหุนที่มีอยู

1.2 ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
ไมเกิน 180 งวด ตั้งแตเดือนแรกที่ผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญพรอมดอกเบี้ย และตองไมเกินอายุ
ราชการคงเหลือของผูกู
2. เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงิน
2.1 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินทุกประเภท ยกเวน เงินกูสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ํา
ประกัน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ ดังนี้
อัตราเงินเดือนของผูกู
ไมเกิน 10,000.00 บาท
เกินกวา 10,000.00 บาท ถึง 15,000.00 บาท
เกินกวา 15,000.00 บาท ถึง 20,000.00 บาท
เกินกวา 20,000.00 บาท ถึง 25,000.00 บาท
เกินกวา 25,000.00 บาท ถึง 30,000.00 บาท
เกินกวา 30,000.00 บาท ถึง 35,000.00 บาท
เกินกวา 35,000.00 บาท ถึง 40,000.00 บาท
เกินกวา 40,000.00 บาท ถึง 45,000.00 บาท
เกินกวา 45,000.00 บาท ถึง 50,000.00 บาท
เกินกวา 50,000.00 บาท ถึง 55,000.00 บาท
เกินกวา 55,000.00 บาท ถึง 60,000.00 บาท

เงินไดรายเดือนคงเหลือ
2,000.00
2,500.00
3,500.00
4,500.00
5,500.00
6,500.00
7,500.00
8,500.00
9,500.00
10,500.00
11,500.00

2.2 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ําประกันเพียงอยางเดียว
ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไมนอยกวา 1,000.- บาท
2.3 เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูกูรวมกับเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ไดรับจากทางราชการ
3. หลักเกณฑการค้ําประกันเงินกูสามัญ
3.1 ผูค้ําประกันตองมีเงินเดือนตามเกณฑดังตอไปนี้
เกณฑเงินเดือนผูค้ําประกัน
วงเงินกูสามัญ
(1) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(2) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(3) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(4) ผูกูเงินสามัญ ไมเกิน
(5) ผูกูเงินสามัญ เกินกวา

500,000 บาท
600,000 บาท
800,000 บาท
1,000,000 บาท
1,000,000 บาท

จํานวนผูค้ําประกัน

เงินเดือนของผูค้ําประกัน

1 คน
2 คน
2 คน
2 คน
3 คน

ไมกําหนด
ไมต่ํากวา 10,000 บาท
ไมต่ํากวา 12,000 บาท
ไมต่ํากวา 15,000 บาท
ไมต่ํากวา 18,000 บาท

3.2 ผูค้ําประกันตองมีอายุราชการคงเหลือไมนอยกวาระยะเวลาการชําระหนี้ของผูกู
3.3 ผูกูเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 1 คน
3.4 ผูกูเงินไมเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 2 คน
3.5 ผูกูเงินเกิน 1,000,000 บาท ใหมีผูค้ําประกัน 3 คน
3.6 สมาชิกผูมีเงินเดือนนอยกวา 18,000 บาท สามารถค้ําประกันสมาชิกอื่นได 2 คน
3.7 สมาชิกผูมีเงินเดือนตั้งแต 18,000 บาท สามารถค้ําประกันสมาชิกอื่นได 3 คน
4. หลักเกณฑอื่น
4.1 สมาชิกตองชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือชําระหนี้เงินกูสามัญ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญากอน จึงจะมีสิทธิกูเงินกูสามัญสัญญาใหม โดยหักกลบลบหนี้
กับสัญญาเงินกูสามัญเดิม
4.2 สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้เงินกูสามัญ
คงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน
4.3 สมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ที่เปนสมาชิกหรือยังมีหนี้คางกับสหกรณ
ออมทรัพยแหงอื่น สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพิจารณาใหเงินกูไมเกินรอยละเกาสิบหาของทุน
เรือนหุนของสมาชิกรายนั้น ๆ
4.4 สมาชิกที่มีวงเงินกูสามัญโดยใชบุคคลค้ําประกันตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกตั้งแต
500,000 บาทขึ้นไป ตองสงรายงานขอมูลเครดิตของสมาชิกผูกู เพื่อประกอบการพิจารณาการใหเงินกูแกสมาชิก
..................................................

หลักเกณฑการกูเงินของสมาชิกสมทบ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
..............................

หลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
อายุการเปนสมาชิก
ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 3 เดือน

ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
(งวด)

วงเงินกู

หนึ่งเทาของเงินเดือน แตไมเกิน
ไมเกิน 10 งวด และตองไมเกิน
12,000 บาท และตองไมเกินคาหุน ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจาง
ของผูกู
ของผูก ู

หลักเกณฑการกูเงินกูสามัญ
1. วงเงินกูสามัญและระยะเวลาการชําระคืนเงินกู
1.1 วงเงินกูสามัญ
อายุการเปนสมาชิก
(1) ตองเปนสมาชิกสมทบมาแลว
ไมนอยกวา 6 เดือน
(2) กูเงินสามัญโดยใชคาหุนได
ไมเกินรอยละเกาสิบหา
ของคาหุนที่มีอยู

จํานวนเทาของ
เงินเดือน

วงเงินกูสามัญ
ไมเกิน (บาท)

ระยะเวลาการชําระ
คืนเงินกู (งวด)

10

100,000

ไมเกิน 24 งวด ตั้งแต
เดือนแรกที่ผูกูสงคืนตน
เงินกูสามัญพรอม
ดอกเบี้ย และตองไมเกิน
ระยะเวลาคงเหลือตาม
สัญญาจางของผูกู

2. เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงิน
2.1 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือไม
นอยกวา 1,500.- บาท
2.2 เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของผูกูเงินสามัญ ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
อัตราเงินเดือนของผูกู
เงินไดรายเดือนคงเหลือ
(1) ไมเกิน 10,000 บาท
(2) เกินกวา 10,000 - 15,000 บาท
(3) เกินกวา 15,000 – 20,000 บาท
(4) เกินกวา 20,000 – 30,000 บาท
(5) เกินกวา 30,000 บาทขึ้นไป
(6) เงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ําประกัน

1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
4,000 บาท
1,000 บาท

2.3 เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนของผูกูรวมกับเงินเพิ่มตาง ๆ ที่ไดรับจากทางราชการ
3. หลักเกณฑการค้ําประกันเงินกูสามัญ
3.1 ผูกูเงินสามัญตองมีสมาชิกสมทบหรือสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
3.2 ผูค้ําประกันตองมีระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจางหรืออายุราชการคงเหลือไมนอยกวา
ระยะเวลาชําระหนี้ของผูกู
3.3 สมาชิกสมทบคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับสมาชิกสมทบผูกูมากกวาสองคนในเวลาเดียวกัน
ไมได
4. หลักเกณฑอื่น
4.1 สมาชิกตองชําระหนี้เงินกูสามัญรายเดือนมาแลวไมนอยกวา 12 งวด หรือชําระหนี้เงินกูสามัญ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของวงเงินกูตามสัญญากอน จึงจะมีสิทธิกูเงินกูสามัญสัญญาใหม โดยหัก กลบลบหนี้
กับสัญญาเงินกูสามัญเดิม
4.2 สัญญาเงินกูสามัญใหมีเพียงสัญญาเดียว ในการจายเงินกูสามัญ สหกรณจะหักหนี้เงินกูสามัญ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือตามสัญญาเดิมออกกอน
..................................................
หลักเกณฑการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จะพิจารณาจากปจจัย 3 ประการ ดังนี้
(1) ผลการศึกษา
(2) รายไดผูปกครอง
(3) จํานวนบุตร
(1)
ผลการศึกษา
95.51 – 100 %
คะแนนเฉลี่ย 3.80 – 4.00
90.51 – 95.50%
คะแนนเฉลี่ย 3.60 – 3.79
85.51 – 90.50%
คะแนนเฉลี่ย 3.40 – 3.59
80.51 – 85.50%
คะแนนเฉลี่ย 3.20 – 3.39
75.00 – 80.50%
คะแนนเฉลี่ย 3.00 – 3.19

25 %
50 %
25 %

คะแนน

(2)
รายไดผูปกครอง

คะแนน

(3)
จํานวนบุตร

คะแนน

25

ต่ํากวา 10,001

50

3 คนขึ้นไป

25

20

10,001 – 12,000

45

2 คน

15

15

12,001 – 13,500

40

1 คน

10

10

13,501 – 15,000

35

5

15,001 ขึ้นไป

30

หลักการสหกรณ
หลักการสหกรณ คือ “แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน
รูปธรรม” ซึ่งประกอบดวย หลักการที่สําคัญ ๗ ประการ กลาวคือ
หลักการที่ ๑ การเปดรับสมัครสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจที่เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการของสหกรณ
และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง
หรือศาสนา
หลักการที่ ๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณเปนองคการประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผูที่ไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิกในสหกรณ
ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณในระดับอื่นใหดําเนิน
ไปตามแนวทางประชาธิปไตยเชนเดียวกัน
หลักการที่ ๓ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณ
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิกจะ
ไดผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผูจัดสรรผลประโยชน
สวนเกิน เพื่อจุดมุงหมายประการใดประการหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ คือ เพื่อการพัฒนาสหกรณของตน โดยจัด
ใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซึ่งสวนหนึ่งแหงทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพื่อประโยชนแกสมาชิกตามสวนของ
ปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ ๔ หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ
สหกรณเปนองคการอิสระและพึ่งพาตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีที่สหกรณจําเปน
ตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอื่น ๆ รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณ
ตองกระทําภายใตเงื่อนไข อันเปนที่มั่นใจไดวา มวลสมาชิกจะยังคงไวซึ่งอํานาจในการควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย
และยังคงดํารงความเปนอิสระของสหกรณ
หลักการที่ ๕ การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร
สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรมแกมวลสมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผูจัดการ และพนักงาน
เพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการใหขาวสารแกสาธารณชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งแกเยาวชน และบรรดาผูนําทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชนของสหกรณได
หลักการที่ ๖ การรวมมือระหวางสหกรณ
สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกขบวนการสหกรณได โดยการประสานความรวมมือกันในระดับทองถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ
หลักการที่ ๗ ความเอื้ออาทรตอชุมชน
สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกใหความเห็นชอบ
...........................

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
15 ถนนราชบพิธ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท : 0-2223-7788 (3 คูสาย) 0-2225-4084 (อัตโนมัติ 2 คูสาย)
โทรสาร : 0-2222-2470 (สินเชื่อ)
0-2622-3203 (ธุรการ)
0-2622-1595 (การเงิน)
0-2225-2403 (สารสนเทศ)
0-2223-2681 (จัดเก็บ 1) 0-2223-2682 (จัดเก็บ 2)
E-mail : info@munsaving.com www.munsaving.com

